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Executive Summary

The focus on fraud has increased since the beginning of the 21st century because of the major

corporate scandals. The purpose of this thesis is to examine the evolution of fraud theory and the

impact it can have on auditing standards and practices.

The most basic and commonly used theory within fraud is The Fraud Triangle, which is used in

ISA 240. The fraud triangle consists of the three elements: opportunity, pressure and

rationalization. However, there has been some criticism of this model. The latest trend within

fraud theory is to consider the characteristics of the fraudster, which The Fraud Triangle does not

consider.

We have analysed some of the most important elements of ISA 240 in both theory and practise in

order to examine whether the criticism of The Fraud Triangle is actual. Therefore, we have

interviewed 8 auditors. Based on these interviews, it became clear to us that the criticism of The

Fraud Triangle is consistent with the problems, which the interviewed auditors have.

Based on our analysis, we have come up with some suggestions for improvements to ISA 240 and

auditing practise. Firstly, the terminology in ISA 240 should be changed so that integrity is used

instead of rationalization because rationalization cannot be observed. Secondly, ISA 240 and

auditing practise should use a fraud theory, which take into account that there is more than one

type of fraudsters. We believe the fraud theory The Fraud Scale is the most useful. Both theorists

and practitioners agree that auditors can benefit from interviewing employees other than the

companies management about the risk of fraud. However, this act is rarely used because it is very

time consuming. Another way to solve this could be done by using questionnaires. Overall we

believe that ISA 240 is adequate in detecting a material misstatement due to fraud in financial

statements. However, we believe that the wording in ISA 240 paragraph 15 should be changed.

The auditor should take into account his professional assessment of management’s honesty and

integrity. Auditors must be careful to assess the risk of fraud separately and be more critical in

their approach to the audit. Furthermore it could be an advantage to educate auditors in
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interview techniques. This will allow the auditor to better judge the personal and company

characteristics of the client.



Side 4 af 125

Indholdsfortegnelse

Executive Summary ....................................................................................................................................2

1. Indledende del.........................................................................................................................................7

1.1 Indledning ................................................................................................................................................................ 7

1.2 Problemfelt .............................................................................................................................................................. 8

1.3 Problemformulering............................................................................................................................................. 9

2. Metode .................................................................................................................................................... 10

2.1 Undersøgelsestyper........................................................................................................................................... 10

2.2 Dataindsamling ................................................................................................................................................... 11

2.2.1 Interview ......................................................................................................................................................... 12

2.3 Kildekritik.............................................................................................................................................................. 14

2.4 Teorivalg ................................................................................................................................................................ 15

2.5 Opgavens struktur ............................................................................................................................................. 15

2.6 Afgrænsning ......................................................................................................................................................... 17

3. Litteraturgennemgang ....................................................................................................................... 19

3.1 Literature review................................................................................................................................................ 19

3.1.1 Risikovurderingshandlinger..................................................................................................................... 20

3.1.2 Drøftelser i opgaveteamet ........................................................................................................................ 21

3.1.3 Analytiske handlinger ................................................................................................................................ 22

3.1.4 Forespørgsler til ledelsen .......................................................................................................................... 24

3.1.5 Besvigelsesteorier ........................................................................................................................................ 26

3.1.6 Sammenfatning ............................................................................................................................................ 30

3.2 Besvigelser og besvigelsesmodeller............................................................................................................ 32

3.2.1 Misbrug af aktiver ....................................................................................................................................... 32

3.2.2 Regnskabsmanipulation ............................................................................................................................ 33

3.2.3 Besvigelsestrekanten .................................................................................................................................. 34

3.2.4 The Triangle of Fraud Action / Elements of Fraud .......................................................................... 39

3.2.5 The Fraud Scale ............................................................................................................................................ 40

3.2.6 Besvigelsesdiamanten ................................................................................................................................ 42



Side 5 af 125

3.2.7 MICE ................................................................................................................................................................. 43

3.2.8 The predator versus the accidental fraudster.................................................................................... 44

3.2.9 A-B-C analysis of white-collar crime ..................................................................................................... 45

3.2.10 Sammenfatning.......................................................................................................................................... 46

3.3 ISA 240.................................................................................................................................................................... 48

3.3.1 Tilblivelsen af RS240 og ISA240 (clarificeret) ................................................................................... 48

3.3.2 Væsentlige elementer i ISA240 ................................................................................................................ 50

3.3.3 Risikovurderingshandlinger..................................................................................................................... 50

3.3.4 Drøftelser i opgaveteamet ........................................................................................................................ 51

3.3.5 Analytiske handlinger ................................................................................................................................ 51

3.3.6 Forespørgsel til ledelsen ............................................................................................................................ 52

3.3.7 ISA 240 og besvigelsestrekanten ............................................................................................................ 53

3.3.8 Sammenfatning ............................................................................................................................................ 54

4. Analyse af besvigelser i teori og revisionspraksis ..................................................................... 55

4.1. Analyse af væsentlige elementer i ISA 240 i teori og revisionspraksis........................................ 55

4.1.1 Professionel skepsis ..................................................................................................................................... 57

4.1.2 Risikovurderingshandlinger..................................................................................................................... 60

4.1.3 Drøftelser i opgaveteamet ........................................................................................................................ 62

4.1.4 Analytiske handlinger ................................................................................................................................ 70

4.1.5 Forespørgsler til ledelsen .......................................................................................................................... 74

4.1.6 ISA 240 og besvigelsestrekanten ............................................................................................................ 84

4.2 Typer af svindlere .............................................................................................................................................. 90

5. Forslag til forbedringsmuligheder i ISA 240 og revisionspraksis ......................................... 98

6. Konklusion ..........................................................................................................................................107

7. Litteraturliste .....................................................................................................................................113

7. 1 Anvendte standarder og love......................................................................................................................118

8. Bilag.......................................................................................................................................................119

Bilag 1- Interviewguide .........................................................................................................................................119

Bilag 2- Oversigt over respondenter ................................................................................................................122



Side 6 af 125

Bilag 3- Forkortelser...............................................................................................................................................125



Side 7 af 125

1. Indledende del

1.1 Indledning

Siden de store erhvervsskandaler i begyndelsen af det 21. århundrede har der været et stigende

fokus på besvigelser. Besvigelser kan ramme alle typer af virksomheder. I en undersøgelse lavet

af PwC i 2011, er det kommet frem, at ca. hver tredje af de deltagende danske virksomheder

inden for de senere år har været udsat for besvigelser. Det stigende antal af besvigelser skyldes

både en bedre afdækning af besvigelser, og at forekomsten er øget (PwC, 2011).

Virksomheder, der har været ramt af besvigelser, bliver både påvirket økonomisk, men også af

andre ligeså ødelæggende faktorer, så som dårligt arbejdsmiljø og dårlig omtale.

Da besvigelser gennem tiden har skiftet karakter løbende, både i form af hvilken type besvigelser

der begås og hvilken type af personer, der begår besvigelser, er det svært at forebygge disse.

Derudover er det svært at sige, hvem der er skyld i, at der bliver begået besvigelser. Er det

ledelsen, der ikke opfylder sine arbejdsopgaver således, at det øger muligheden for, at der kan

begås besvigelser eller bliver de presset af ejerne og begår derfor selv besvigelser. Og er det

revisors skyld at besvigelser ikke bliver opdaget tidligere, fordi revisor og revisionsstandarder,

der ikke lever op til de forhold, der er i dag, og som derfor ikke tager højde for, at der er sket en

udvikling inden for besvigelser?

I forhold til forebyggelse af besvigelser har fokus historisk set primært været på

virksomhedernes kontrolmiljø, hvorimod der ikke rigtig er blevet taget højde for det

menneskelige aspekt, for eksempel personer i ledelsen med personlighedsbrister i form af

manglende samvittighed, grådighed, mangel på empati, etc. Og alt andet lige, vil en person i

ledelsen med en form for personlighedsbrist øge risikoen for besvigelser.

Boddy har i en af sine artikler skrevet følgende:

”…Corporate Psychopaths rising to key senior positions within modern financial

corporations, where they are able to influence the moral climate of the whole organisation
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and yield considerable power, have largely caused the (Global Financial red.) Crisis.” (Boddy,

2011)

Det er klart, at der er mange årsager til den globale finansielle krise, og at give corporate

psychopaths hele skylden vil være snæversynet og forkert, men ovenstående citat er med til at

tydeliggøre behovet for et øget fokus på det menneskelige aspekt ved forebyggelse af besvigelser

i virksomheder både fra ledelsens og revisors side.

1.2 Problemfelt

ISA 240 (clarificeret) – Revisorsansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber (herefter

ISA 240)1, som er standarden, der regulerer revisors arbejde omkring besvigelser, bygger på

teorien om besvigelsestrekanten, som antager, at der skal være tre faktorer tilstede, for at

besvigelser kan finde sted; incitament, mulighed og retfærdiggørelse. Men besvigelsestrekanten

har den svaghed, at faktoren retfærdiggørelse ikke umiddelbart kan observeres af for eksempel

en revisor, hvorfor denne del af teorien ikke er særlig brugbar for revisor. Nogle mennesker har

på grund af deres personlighed og karaktertræk så som manglende samvittighed lettere ved at

begå besvigelser. Besvigelsestrekanten har yderligere den svaghed, at den ikke tager højde for, at

folk har forskellige personligheder, og det er klart, at en ledelse med visse karaktertræk kan

forøge risikoen for besvigelser.

”We need to understand, from a behavioral science standpoint, the motivations of these

”criminals with clean fingernails” who can easily ”steal without a gun”” (Ramamoorti 2008)

Dette citat understreger, at man skal kunne forstå, hvad der driver en bedrager, for at kunne

finde frem til dem for både at forebygge og opdage besvigelser.

Revisor er ikke uddannet psykolog, og det kan derfor ikke forlanges, at de skal kunne identificere

personer med karakterbrist, som øger risikoen for besvigelser, men ved at bygge ISA 240 på

teorier, som tager højde for de forskellige typer af personer, kunne dette føre til nogle praktiske

revisionshandlinger, som vil kunne hjælpe revisor i vedkommendes daglige arbejde og herved

1
Vi vil efterfølgende omtale ”ISA240 (clarificeret) - Revisorsansvar vedrørende besvigelser ved revision af

regnskaber”, som ”ISA 240” så medmindre andet fremgår, er det altså denne standard, der er tale om.
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imødekomme denne problemstilling. En ting er, hvad teoretikere mener om en teori, men

hvorvidt revisorer i praksis også mener, at der er et problem i forhold til besvigelsestrekanten og

dens brugbarhed er en helt anden sag. Og hvis revisorerne ligesom teoretikerne mener, at der er

et problem, har de så allerede taget højde for dette problem?

1.3 Problemformulering

På baggrund af ovenstående indledning og problemfelt tager vores afhandling udgangspunkt i

følgende problemformulering:

Vi ønsker at undersøge den seneste udvikling indenfor besvigelsesteorien og hvilke

konsekvenser, det kan få for revisionsstandarder og praksis.

Denne problemformulering vil danne rammen for vores afhandling, og vi vil via vores

fremgangsmetode og brug af teori og analyse besvare denne problemformulering. Vores

fremgangsmetode er beskrevet i næste kapitel.
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2. Metode

I dette afsnit vil vi forklare vores fremgangsmåde til løsning af problemformuleringen.

Problemstillingen i afhandlingen anskues fra revisors synsvinkel. Problemstillingen er dog lige så

vigtig for samfundet som helhed, regnskabsbrugere og ledelsen, da besvigelser kan have store

konsekvenser for mange mennesker. Vi antager dog, at læseren af denne afhandling har en

professionel tilgang til emnet og en grundlæggende viden indenfor revision og regnskab, da

revisorer er vores primære målgruppe.

Nærværende afhandling kan bidrage til at revisor får en bedre forståelse for, hvorfor der begås

besvigelser og dermed en udvikling af praktiske revisionshandlinger som revisor kan udføre for

at imødekomme risikoen for besvigelser. Yderligere vil vi komme med vores bud på, hvordan ISA

240, som bygger på teorien om besvigelsestrekanten, kan ændres eller fortolkes anderledes

således, at en del af den nyere besvigelsesteori indarbejdes i standarden. Derfor mener vi også, at

vores afhandling vil bidrage med noget nyt indenfor besvigelsesproblematikken.

2.1 Undersøgelsestyper

For at besvare problemstillingen kan man gøre brug af Andersens (2002) fire forskellige

undersøgelsestyper; beskrivende undersøgelser, forklarende og forudsigende undersøgelser,

kritisk-diagnosticerende undersøgelser og ændringsorienterede undersøgelser. Nedenfor vil vi

kort beskrive de fire undersøgelsestyper.

Beskrivende undersøgelser: Når man taler om beskrivende undersøgelser, stilles spørgsmål som

hvor, hvor mange, hvor meget, hvor ofte mm. Formålet er at beskrive et fænomen ved at

kvantificere den.

Forklarende og forudsigende undersøgelser: Ved denne undersøgelsestype stilles spørgsmålet

hvorfor. I undersøgelsen anvendes beskrivende data sammen med teori eller en model. Man

prøver at forklare, hvorfor tingene er, som de er, dermed går denne undersøgelsestype et trin

dybere end den beskrivende.
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Kritisk-diagnosticerende undersøgelser: Denne undersøgelsestype tager udgangspunkt i, at der er

noget galt, man prøver at forklare årsagerne og hvilke muligheder, der er for at ændre og

forbedre forholdene. Man forholder sig kritisk både til teorien, og til det man undersøger.

Ændringsorienterede undersøgelser: Ved denne undersøgelsestype forsøger man at finde

løsninger på et praktisk problem. Man forsøger altså at ændre forhold inden for det, der

undersøges. Forskeren tager selv aktiv del i løsningen af problemet og derfor betegnes det som

aktionsforskning.

Problemstillingen indenfor vores emne er, at besvigelsestrekanten ikke kan bruges til at forklare

alle tilfælde af besvigelser. Teorien, som ISA 240 bygger på, er altså ikke tilstrækkelig, og da vi i

nærværende afhandling ønsker at undersøge den seneste udvikling indenfor besvigelsesteorien

og hvilke konsekvenser det kan få for revisionsstandarder og praksis, gør vi derfor brug af den

kritisk-diagnosticerende undersøgelse. Vi ønsker altså at afdække, hvad årsagerne er til, at

besvigelsestrekanten ikke er tilstrækkelig, samt hvilke muligheder der er for at forbedre dette i

forhold til både ISA 240, og i forhold til hvilke handlinger revisor kan udføre i praksis. Derudover

vil forklarende og forudsigende undersøgelser også blive brugt i vores opgave, da vi vil gøre brug

af teori til at beskrive og forklare fænomener.

2.2 Dataindsamling

For at komme frem til en løsning på vores problemformulering er der behov for empiri og data. I

det følgende afsnit vil vi beskrive vores dataindsamlingsmetode. Der skelnes mellem tre

forskellige dataindsamlingsmetoder jævnfør Andersen (2002); den dokumentariske metode, den

observerende metode og den spørgende metode. Nedenfor vil vi kort beskrive de tre

dataindsamlingsmetoder.

Den dokumentariske metode: ved denne metode iagttages sociale handlinger indirekte, dette

gøres ved at undersøge allerede eksisterende, både mundtlige og skriftlige meddelelser om den

sociale handling. Karakteristisk ved denne metode er dog, at materialet er fastlagt fra

begyndelsen.
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Den observerende metode: ved denne metode iagttages sociale handlinger direkte, den anvendes

ofte som en indgangsvinkel til oplysninger om undersøgelsesfeltet og metoden har dermed en

eksplorativ indgangsvinkel.

Den spørgende metode: her er udgangspunktet at spørge folk. Man stiller altså folk spørgsmål

enten mundtligt eller skriftligt, og metoden bruges, når der udarbejdes spørgeskemaer eller

interviews.

Der er mange faktorer, som er med til at afgøre hvilken dataindsamlingsmetode, der er

hensigtsmæssig at anvende, såsom mængden af ressourcer og tid der er til rådighed,

afhandlingens omfang, problemstilling og lignende. Vi vil primært benytte os af den

dokumentariske metode, da vi mener, at denne metode vil give os det bedst mulige belæg for

afhandlingens konklusioner. Yderligere vil vi benytte os af den spørgende metode, idet vi ønsker

at interviewe revisorer om deres erfaringer i forbindelse med revision af besvigelser. Da

afhandlingen vil tage udgangspunkt i allerede skrevet litteratur omkring besvigelser og

forskellige besvigelsesteorier, vil der i metodeafsnittet indgå et literatur review, da vi mener, at

dette vil tilføre vores afhandling substans.

2.2.1 Interview

I dette afsnit ønsker vi at uddybe metoden omkring indsamlingen af vores primære data. I

forbindelse med den ønskede dataindsamling har vi, som nævnt ovenfor, valgt at foretage

interviews med revisorer for at få en empirisk tilgang til vores problemformulering. I forbindelse

med dette har vi interviewet nogle generalist revisorer omkring deres erfaringer med vurdering

af risiko for besvigelser i praksis, specielt deres erfaringer med risikovurderingshandlingerne;

drøftelser i opgaveteamet, forespørgsler til ledelsen og analytiske handlinger samt deres erfaring

og holdning til de besvigelsesrisikofaktorer, der fremgår af besvigelsestrekanten, som er

eksemplificeret i ISA 240, bilag 1.

Det vil derfor være formålstjent at foretage et dybdegående interview med revisorerne således,

at vi opnår specifik viden omkring, hvordan risikovurderingshandlingerne foregår i praksis

samtidig med, at respondenterne vil kunne komme med deres holdning til brugen af
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besvigelsestrekanten i praksis, og om respondenterne mener, at den har mangler, og eventuelt

hvilke mangler den har. Yderligere vil et dybdegående interview give os mulighed for at forholde

os kritisk til respondenternes svar, hvilket medfører, at vi kan stille yderligere kritiske spørgsmål

til respondenterne. Ved at interviewe revisorer vil vi kunne vurdere, hvorvidt elementerne i ISA

240 og elementerne i besvigelsestrekanten er tilstrækkelige til at vurdere risikoen for

besvigelser, eller om der eventuelt er nogle mangler, når man sammenligner teori med praksis.

Interviewene vil være semistruktureret, da vi har udarbejdet en interviewguide på forhånd (se

bilag 1 for interviewguiden), men samtidig er det vigtigt, at vi forholder os kritisk til

respondenternes svar og udspørger dem yderligere i forhold til, de svar, som de kommer med. Vi

vil derfor foretage kvalitative forskningsinterviews med professionelle i form af revisorer

(Fuglsang et. al, 2010).

Årsagen til at vi har valgt at gøre brug af interview frem for eksempelvis spørgeskema, er netop

at vi igennem interview har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, således at interviewet og

de opfølgende spørgsmål udformer sig efter den interviewedes svar (Kvale & Brinkmann 2009).

Ved et spørgeskema er det svært at få dybereliggende svar og spørge ind til, hvorfor og hvordan

tingene foregår.

Vores udgangspunkt for dataindsamlingen er, at vi gerne vil interviewe revisorer fra forskellige

revisionsvirksomheder for at få et indblik i og en forståelse af, hvordan de forskellige

revisionshuse vurderer de risikovurderingshandlinger, som vi har valgt at fokusere på, og

hvorledes de benytter sig af besvigelsestrekanten. Yderligere har vi ønsket at interviewe

revisorer med forskellige erfaringsmæssig baggrund og fra forskellige afdelinger således, at vi

kan få en ide om forskelle i svarene eventuelt skyldes erfaring, typer af virksomhed der revideres,

og/eller om det er en personlig holdning, der spiller ind eller lignende.

Vi har interviewet i alt 8 revisorer. 6 af revisorerne er fra to forskellige store

revisionsvirksomheder. Blandt disse 6 revisorer, er der forskel i både revisionserfaring og typer

af virksomheder respondenterne typisk reviderer. Yderligere interviewede vi én revisor fra et

mellemstort revisionshus og én revisor fra et lille revisionshus.
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De baggrundsdata vi har fået om interviewpersonerne (se bilag 2), for at kunne forholde os til,

hvorvidt dette vil kunne influere vores undersøgelse har vist, at revisorerne svarede relativt ens

uanset størrelsen på revisionsvirksomheden. Det afgørende for deres svar var størrelsen af de

virksomheder, som de reviderede. Vi har hovedsageligt interviewet statsautoriserede revisorer,

men vi har også interviewet en revisor med HD Regnskabs baggrund som har fire års erfaring. De

resterende har 14 til 27 års erfaring. Som nævnt tidligere var vores udgangspunkt ikke, at det

nødvendigvis skulle være statsautoriserede revisorer, men mere et krav om en vis erfaring.

Efterfølgende har det vist sig, at HDR revisorens svar var relativt ens sammenlignet med de andre

respondenters svar. Vi mener, at antallet af respondenter er tilstrækkeligt, da respondenternes

svar er meget ensartede i forhold til vores problemstilling og vi derfor ikke vil opnå mere eller

anden information ved at foretage yderligere interviews. Alle interviewpersoner er blevet

interviewet ud fra en interviewguide, som er vedlagt som bilag 1.

En del af interviewpersonerne ønskede at være anonyme, hvorfor vi har valgt at anonymisere

alle de interviewede for overskuelighedens skyld. I bilag 2 fremgår interviewpersonerne som

respondent A til H, disse betegnelser bruges igennem afhandlingen.

Vi har forholdt os kritiske til respondenternes svar, da der kan være subjektive holdninger til

nogle af spørgsmålene. Derudover kan nogle af respondenterne have tendens til ikke at svare 100

% ud fra, hvorledes det reelt foregår i praksis, da de er repræsentanter for et firma og derfor kan

være kritiske og tilbageholdende med deres svar. Vi har prøvet at eliminere den bias, ved at

spørge respondenterne i starten af interviewet, om de ønskede at være anonyme, eller få citater

til godkendelse. Vi har ligeledes under interviewene været opmærksomme på svar, som kunne

indikere, at de svarede på, hvordan det burde være, og ikke hvordan det i virkeligheden er.

2.3 Kildekritik

Vores primære kilder vil hovedsageligt bestå af kvalitative kilder såsom videnskabelige artikler

om besvigelsesteori samt regulering af revisors arbejde vedrørende besvigelser. Da afhandlingen

bygger på sekundæret data, kan graden af validitet og reliabilitet diskuteres, idet det ikke kan

udelukkes, at data kan indeholde fejl og bias. For at forbedre validiteten og reliabiliteten er
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kilderne brugt med et kritisk perspektiv. Det er klart, at vi nødvendigvis må have en kritisk

holdning til pålideligheden af de kilder vi anvender, da det er enkeltpersoners analyser af

emnerne, hvorfor der naturligvis er en subjektiv holdning forbundet med disse analyser. Dette

giver sig også til kende ved, at det ofte er de samme forfattere til mange af artiklerne, der

omhandler besvigelser og besvigelsesteorier. Vi mener dog, at vi på grundlag af omfanget af

anvendte og undersøgte kilder (se vores litteraturgennemgang – kapitel 3 og litteraturliste –

kapitel 7) sammenholdt med, at der hovedsageligt er benyttet fagligt anerkendte kilder, kan

opretholde validiteten og reliabiliteten i afhandlingen.

2.4 Teorivalg

Ud fra vores problemfelt finder vi det centralt at sætte fokus på teorier indenfor besvigelser, de

forskellige besvigelsesmodeller samt reguleringen af besvigelser. Udgangspunktet er med

baggrund i ISA 240 besvigelsestrekanten, men vi vil efterfølgende komme ind på den kritik, der

har været af modellen og, hvilke teorier der ellers er lavet omkring besvigelser. Vi vil derfor i

teoriafsnittet gennemgå reguleringen af besvigelser og nogle af de revisionshandlinger, som er

knyttet hertil. Samtidig vil vi gennemgå hvilke andre perspektiver og holdninger, der er på de

væsentligste elementer af ISA 240. Ved at analysere disse teorier samt lave en analyse af revision

af besvigelser i praksis, vil vi komme med vores anbefalinger til, hvorledes ISA 240 og revisors

praktiske revisionshandlinger, i forbindelse med vurderingen af risikoen for besvigelser, kan

forbedres eller fortolkes anderledes for bedre at kunne forebygge og/eller opdage besvigelser.

2.5 Opgavens struktur

Vi vil til at starte med i kapitel 3 gennemgå den forskellige litteratur, som er lavet omkring

besvigelser i virksomheder både i forhold til risikovurderingshandlingerne, og i forhold til

besvigelsesteorierne. Yderligere vil vi gennemgå væsentlige elementer af ISA 240 for at se på

nogle af de handlinger, som revisor i dag bør udføre i forbindelse med besvigelser. En egentlig

analyse af de væsentlige elementer af ISA240 vil fremgå af kapitel 4, hvorfor der i dette kapitel

kun er tale om en kort gennemgang af de væsentlige elementer i standarden.
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I kapitel 4, som er vores analyse, vil vi til at starte med lave en egentlig analyse af de væsentligste

elementer af ISA 240 i teori og praksis. Afsnittet er delt op i 7 dele, hvoraf de første 6 dele er den

egentlige analyse af elementerne i ISA 240, derudover er der et afsnit omkring hvilke typer, der

svindler.

I kapitel 5 vil vi på baggrund af vores analyse komme med forslag til forbedringer til ISA 240 og

praksis, således at revisor i langt højere grad vil kunne imødekomme nogle af de nyere

besvigelsesteorier, og herved eliminere nogle af de problemstillinger som er i teorien og i praksis.

Vi mener, at der er en problemstilling forbundet med at ISA 240 bygger på besvigelsestrekanten,

som ifølge mange teoretikere er forældet. For at få belæg for denne påstand, vil vi foretage

kvalitative interviews med revisorer, for at høre deres mening omkring denne problemstilling.

Samtidig vil det være relevant at høre, hvilke praktiske revisionshandlinger revisorer i dag

allerede udfører med hensyn til besvigelser, for at se om revisor i praksis i forvejen tager højde

for problemstillingen omkring besvigelsestrekanten. Vores interviews bliver også brugt i forhold

til analyse af elementerne i ISA 240 i praksis.

Kapitel 6 er konklusionen på opgaven, hvor besvarelse af vores problemformulering vil fremgå.

Den overordnede struktur i vores afhandling ser således ud:

Ovenstående figur vil for overskuelighedens skyld, og som hjælp til læseren, fremgå i starten af

hvert kapitel.

Kapitel 1+2:
Problemformulering

og Metode

Kapitel 3: Litteratur
gennemgang

Kapitel 4: Analyse af
besvigelser i teori og

revisionspraksis

Kapitel 5: Forslag til
forbedrings-

muligheder til ISA
240 og

revisionspraksis

Kapitel 6:

Konklusion

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 2.1
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2.6 Afgrænsning

På grund af afhandlingens omfang har det været nødvendigt, at afgrænse os fra en række

områder og problematikker omkring besvigelser, som også kunne være interessante at

undersøge og analysere. I forhold til afhandlingens emne, har vi valgt at afgrænse os fra

nedenstående områder således, at der holdes fokus på afhandlingens problemformulering.

Afhandlingen baseres på danske revisionsstandarder og danske forhold. Hvor det er relevant vil

vi komme ind på udenlandske standarder, men afhandlingen omhandler hovedsageligt danske

standarder. Vi vil som udgangspunkt ikke tage højde for forskelle mellem danske og

internationale standarder og forhold. Vi gør i afhandlingen brug af en del artikler som omhandler

SAS nr. 99 – Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit2, men hvor dette har været

tilfældet, har vi konkluderet, at SAS nr. 99 og ISA 240 i disse tilfælde i hovedtræk er ens, hvorfor

vi mener, at anvendelsen af disse artikler kan retfærdiggøres.

Inden for besvigelsestyper tages der udgangspunkt i den danske standard, ISA 240, herunder

misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Korruption, bestikkelse med mere, bliver altså

ikke behandlet i denne afhandling.

Derudover tager denne afhandling ikke udgangspunkt i, hvordan man kan forhindre besvigelser

gennem interne kontroller, men lægger vægt på hvilke revisionshandlinger revisor kan foretage i

forbindelse med besvigelsesrisikofaktorer med henblik på undersøgelser og forhindringer af

besvigelser. Dog vil vi, hvor det findes relevant, omtale interne kontroller og deres indflydelse på

besvigelsesrisikoen.

Da det ikke er formålet med denne afhandling at analysere, hvordan revisor kan handle i

forbindelse med besvigelser uden, at det er ansvarspådragende, vil vi derfor som udgangspunkt

ikke behandle revisors erstatningsansvar og andre juridiske vurderinger i forbindelse med

besvigelser.

2
Efterfølgende omtalt som ”SAS nr. 99”
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Det kunne have været særdeles interessant at undersøge, hvilke typer af mennesker, altså om det

er mennesker med forskellige personlighedsbrists, som begår besvigelser, men da vi ikke er

uddannet psykologer, mener vi ikke, at vi har kompetencerne til at kunne gøre dette. Det er dog

relevant at beskrive, hvilke karaktertræk der kendetegner de forskellige svindlere, samt hvilke

motiver der ligger til grund for at begå besvigelser. Da mange nyere teorier har indarbejdet dette,

vil vi derfor omtale disse kort, men da dette ikke er en afhandling, der har psykologi som

overordnet emne, vil dette kun ske i begrænset omfang. Samtidig skal det holdes for øje, at

hovedvægten af afhandlingen vil ligge på revisorperspektivet.

I ISA240 er der alene tale om risiko for besvigelser (tilsigtede fejl) og ikke utilsigtede fejl. Ved

besvigelser forstås altså bevidste handlinger, som er forsøgt tilsløret, hvorimod fejl er en

utilsløret og ubevidst handling, hvilket øger revisors mulighed for at opdage en sådan fejl.

Nærværende afhandling omhandler ligeledes alene risikoen for tilsigtede fejl. Afgrænsningen er

foretaget, fordi der er stor forskel på revisors mulighed for at finde en fejl frem for en besvigelse.

Vi vil som udgangspunkt lave en analyse af væsentlige elementer af ISA 240, vi har altså udvalgt

elementer af ISA240, hvorfor det ikke er en komplet analyse af ISA240. Udvælgelsen af

elementerne er fortaget i forhold til, hvilke vi mener, er relevante i forhold til vores

problemformulering. Yderligere vil vi i opgaven komme ind på andre standarder, såsom ISA330

(clarificeret) Revisors reaktion på vurderede risici3 og ISA 315 (clarificeret) Identifikation og

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens

omgivelser4 som er tilknyttet ISA 240, vores analyse omhandler som udgangspunkt ikke disse

standarder, men de vil blive inkluderet, hvor vi finder det relevant.

I relation til besvigelser, kunne det være interessant at se på forventningskløften, altså

interessenters forventninger til revisors arbejde i relation til besvigelser, men vi mener, at dette

ligger uden for vores problemfelt, og vil vi afgrænse os fra at behandle dette. Vi vil heller ikke

tage stilling til, hvorvidt revisors ansvar i forhold til at opdage besvigelser er korrekt.

3
Efterfølgende omtalt som ISA330

4
Efterfølgende omtalt som ISA315
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3. Litteraturgennemgang

I dette afsnit vil vi gennemgå den nyeste litteratur, der er udgivet om besvigelser og de forskellige

risikovurderingshandlinger. Yderligere vil vi gennemgå hvad der forstås med besvigelser, de

forskellige besvigelsesteorier samt væsentlige elementer i ISA 240.

3.1 Literature review

Som nævnt tidligere bygger afhandlingen på allerede eksisterende empiri altså sekundærdata

indenfor afhandlingens hovedområde – besvigelser og besvigelsesteorier. Vi ønsker derfor i dette

afsnit at gennemgå denne empiri. Når vi har valgt hovedsageligt at bygge vores afhandling på

allerede eksisterende litteratur, mener vi, at det er nødvendigt med en litteraturgennemgang, for

at give vores afhandling substans, således at det bliver tydeligt for læseren hvilken forskning og

hvilke teorier, der allerede er lavet indenfor området. Vores kilder er primært udenlandsk

litteratur, og det er forholdsvis nye kilder. Vores erfaring er, at de nyere besvigelsesteorier kun

bliver behandlet i udenlandsk litteratur, mens disse ikke for alvor er blevet diskuteret i Danmark

endnu, hvilket vil blive uddybet senere i afsnittet.

I starten af afsnittet vil vi beskrive mere overordnet, hvilke søgemetoder og fagområder vi har

søgt inden for, herefter vil vi diskutere de forskellige holdninger, der er til at vurdere risikoen for

besvigelser, altså risikovurderingshandlingerne, og hvordan man mindsker risikoen for

besvigelser i organisationer. Herefter vil vi komme ind på de forskellige besvigelsesteorier.

En del af artiklerne der er brugt i literature reviewet er baseret på erfaringer omkring SAS nr. 99.

Vi mener dog, at mange af erfaringerne godt kan overføres til ISA 240, da der kun er få forskelle

mellem SAS nr. 99 og ISA 240, og disse forskelle handler hovedsageligt om specifikke

amerikanske forhold og terminologi i standarderne (Christiansen & von Cappeln, 2004).
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Problemformulering

og Metode

Kapitel 3: Litteratur
gennemgang

Kapitel 4: Analyse af
besvigelser i teori og

revisionspraksis

Kapitel 5: Forslag til
forbedrings-

muligheder til ISA
240 og

revisionspraksis

Kapitel 6:

Konklusion

Figur 3.1

Kilde: Egen tilvirkning
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Yderligere bruges artiklerne hovedsageligt i relation til risikovurderingshandlingerne: Drøftelser

i opgaveteamet, analytiske handlinger samt forespørgsler til ledelsen, hvilke er handlinger, der

skal udføres i både SAS nr. 99 og ISA240. Derudover er både SAS nr. 99 og ISA240 bygget på

besvigelsestrekanten.

I vores søgning efter litteratur har vi benyttet os af forskellige søgetermer. Vi har blandt andet

brugt søgetermen ”Corporate Psychopath”, vi er bevidste om, at en term som denne er meget

subjektiv, da vi dermed indirekte antager, at de eksisterer, og samtidig er ordet psykopat negativt

ladet, og medfører en forudindtaget holdning hos de fleste. Vi har derfor i vores søgen efter

materiale, forsøgt at objektivisere denne term ved at anvende andre søgeord såsom for eksempel

narcissist, svindler og integritet.

For at udvide vores søgen efter materiale, har vi også undersøgt hvilke materialer indenfor

psykologi, der kunne være interessante for os, da mange besvigelsesteorier bevæger sig på

grænsen til det psykologiske fagområde, specielt med hensyn til termer som risikovillighed. I

vores søgen er vi stødt på bogen Ledelse mellem hjerne og hjerte. Om mentalisering og

neuroaffektiv lederskab (Hart & Hvilshøj, 2013). Forfatterne har en klar holdning til, at ledelse i

langt højere grad skal ske med følelserne end det sker i dag. Yderligere diskuteres det, hvorledes

man kan undgå at tiltrække narcissister til virksomheder.

Interessen for vores emne kommer fra magasinet Fraud Magazine, i udgaven fra

oktober/november 2011 var artiklen ”Beyond the Fraud Triangle”(Dorminey et. al, 2010). Denne

artikel er et uddrag af den videnskabelige artikel ”The evolution of Fraud Theory”, som er skrevet

af Dorminey et. al. (2012b). Da ovenstående artikel har været udgangspunktet for interessen

indenfor afhandlingens emne, har vores litteratursøgning derfor også taget et naturligt

udgangspunkt i denne artikel og dens referencer. Ved søgning efter litteratur er det blevet klart

for os, at der er mange forfattere der går igen, når det omhandler besvigelser.

3.1.1 Risikovurderingshandlinger

I ISA240 samt ISA315 står vurderingen af risikoen for besvigelser beskrevet under

risikovurderingshandlingerne. Vi har udvalgt tre risikovurderingshandlinger, som vi mener, er de
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vigtigste i forhold til vores problemstilling. Det drejer sig om; drøftelser i opgaveteamet,

analytiske handlinger samt forespørgsler til ledelsen. Det er skrevet en del litteratur om disse tre

risikovurderingshandlinger, hvilket vi i det følgende vil diskutere.

3.1.2 Drøftelser i opgaveteamet

I ISA240 står der at nøglemedarbejdere på revisionsteamet skal deltage i et møde, hvor det skal

diskuteres, hvor stor risikoen er for at virksomhedens regnskab indeholder væsentlig

fejlinformation som følge af besvigelser. Den ansvarlige partner beslutter herefter hvilke

informationer, der skal videregives til de andre medarbejdere på revisionsteamet. At alle

medarbejdere på revisionsteamet ikke deltager på mødet, skyldes at medarbejdere, der reviderer

et enkelt område, ikke har behov for information vedrørende andre områder af revisionen.

Beasley og Jenkins (2003) mener dog, at dette ikke er optimalt, da det ofte er de nyere

medarbejdere på revisionsteamet, som vil opholde sig mest ude hos klienten frem for andre

nøglemedarbejdere. De nyere medarbejdere på revisionsteamet kan derfor være i besiddelse af

information, som kan være særdeles vigtig for en vurdering af risikoen for forekomsten af

besvigelser. En amerikansk undersøgelse foretaget af Bellovary og Johnstone (2007), som

omhandler de faktiske forhold omkring drøftelser i opgaveteamet viser dog, at det i de fleste

tilfælde er hele revisionsteamet, som deltager i drøftelsen, samt at det som hovedregel er

partneren/manageren der leder drøftelsen i opgaveteamet.

Yderligere mener Beasley og Jenkins (2003)at en problemstilling ved drøftelser i opgaveteamet

kan være, at der i sådanne grupper altid vil være nogen, som vil forsøge at tage styringen, dette er

dog ikke optimalt, da alle skal føle sig lige i gruppen, og have lyst til at bidrage med input til

diskussionen. Forfatterne mener ligeledes, at der skal være en nultolerance overfor kritik af

andres forslag, således at det åbne miljø i gruppen forbliver åbent, ærligt og produktivt.

I 2007 udkom en rapport fra PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), som er et

selskab i USA, som blandt andet fører tilsyn med revision af børsnoterede virksomheder, for at

beskytte investorers interesser. I denne rapport kritiserede organisationen revisorerne for, at

deres drøftelser i opgavetemaet ikke var tilstrækkelige. De mente, at der især var tre

problemstillinger forbundet hermed
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1) at drøftelser i opgaveteamet først skete efter planlægningen af revisionen,

2) at nøglemedarbejdere ikke deltog i møderne, hvor risikoen for besvigelser blev drøftet

eller

3) at drøftelser i opgaveteams slet ikke blev afholdt

I artiklen ”Better Brainstorming” (Landis et. al. 2008) bliver disse tre problemstillinger

diskuteret, og i artiklen fremkommer forfatterne med nogle anbefalinger, som skal forbedre og

øge produktiviteten af brainstorming sessions. De mener blandt andet, at man med fordel kan

benytte sig af elektroniske kommunikationsmidler, når man skal have disse brainstorming-

sessions. Dette skyldes, at forskning indenfor psykologien har vist at antallet af genererede ideer

stiger når folk er alene. Samtidig bør man som hovedregel ikke benytte sig af check-lister, som

dikterer, hvad man skal diskuterer til disse sessions, fordi dette kan sætte begrænsninger, for

hvad der bliver diskuteret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. I forlængelser heraf er en af

faldgruberne ved drøftelser i grupper, at der opstår ”gruppetænkning”, altså at man i gruppen

gerne vil nå til enighed, og dermed kan man komme til at udlade at diskutere vigtige emner.

Bellovary og Johnstone (2007) har givet deres bud på, hvordan man optimalt set bør afholde

drøftelserne i opgaveteams. Alle medarbejdere på teamet kunne på forhånd have lavet en

brainstorming, hvilket så skal fremlægges for de andre på teamet. På denne måde undgår man at

nogen i gruppen tager styringen og samtidig undgår man gruppetænkning. Forfatterne mener

derudover, at man med fordel i opgaveteamet vil kunne diskutere den information, man har om

klienten i forhold til besvigelsestrekanten og dens elementer.

Forfatterne er enige om, at drøftelser i opgaveteamet som udgangspunkt er en god og

konstruktiv måde at diskutere risikoen for besvigelser hos en klient. Som nævnt ovenfor er der

dog faldgruber, som revisorerne skal være opmærksomme på, da det i så fald, kan udvikle sig til

mere at være en hæmsko end en konstruktiv og god risikovurderingshandling.

3.1.3 Analytiske handlinger

I 1997 kom bogen ”Auditing Organizations Through a Strategic-System Lens” (Bell et. al. 1997). I

denne bog argumenterer forfatterne for, at den hidtil traditionelle risk-
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based/transaktionbaserede revision er for smal, specielt set i lyset af udviklingen i

informationsteknologien, som har medført mere komplekse forretningsmodeller og processer

internt i virksomhederne. Forfatterne har i stedet udviklet en risk-based strategic-system tilgang

til revision, revisor søger altså at opnå en forståelse for klientens business-model. Denne tilgang

har et holistisk, top-down business-risk tilgang som gør, at revisorernes fokus er bredere og

dybere, revisor tilegner sig altså mere viden om klienten, som kan integreres i revisionen og

dermed danne grundlag for hvilke forventninger, der er til forskellige poster i regnskabet.

Forventningerne skal ikke kun bygge på specifik virksomhedsinformation, men lige så meget

information omkring branchen, så som økonomiske forhold for branchen, teknologisk udvikling,

lovgivning med indflydelse på branchen med videre. Virksomheden og dens Financial Key

Performance Indicators (FKPI) skal herefter evalueres og sammenholdes med den viden og FKPI

man har omkring branchen og på baggrund heraf, kan revisorerne opnå en valid og forsvarlig

konklusion omkring klientens regnskab. Revisor skal altså evaluere om de opstillede

forventningerne til virksomheden og dens FKPI’er også reelt set, er det billede FKPI’erne giver.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal revisor være opmærksom på en øget risiko for besvigelser og

tilstræbe at få en forklaring på denne uoverensstemmelse.

I 2005 kom efterfølgeren til den førnævnte bog kaldet ”The 21st Century Public Company Audit”

(Bell et. al., 2005). På grund af de mange erhvervsskandaler i starten af det 21. Århundrede

øgedes efterspørgslen efter retvisende og bedre reviderede regnskabet. Dette medførte mange

nye og ændrede standarder, og udfordringen for revisorerne var derfor, hvordan de skulle

imødekomme disse nye og højere krav. De omtaler blandt andet triangulation, altså at det er

vigtigt at revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra flere forskellige kilder. Revision

er baseret på beviser, tillid samt risikovurdering og sammenhængen mellem disse kræver en

professionel vurdering. Disse vurderinger vil normalt omfatte FKPI’er og disse, selvfølgelig set i

sammenhæng med ændringer i branchen og konjunkturer generelt i samfundet med videre, vil

kunne indikere, at der er en forhøjet risiko for besvigelser. Ligesom i bogen fra 1997 (Bell et. al.,

1997), mener forfatterne at en sammenligning som kun baseres på virksomhedens FKPI fra

tidligere år, vil være mangelfuld, hvorfor en sammenligning med branchen vil være nødvendig.
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I forlængelse heraf, lavede Beneish i 1999, en model som ved hjælp af finansielle tal og ratios,

skulle bruges til at adskille manipulerede regnskaber fra ikke-manipulerede regnskaber. Beneish

konkluderer i artiklen, at man i mange henseender vil kunne bruge udvalgte nøgletal til at afsløre

manipulerede regnskaber.

Ligeledes argumenterer Wells (2001b) i artiklen ”Irrational ratios” for, at man ved at kigge på

finansielle nøgletal vil kunne afsløre mange besvigelser. De finansielle nøgletal fortæller en

historie, og denne historie skulle gerne give mening set i sammenhæng med andre nøgletal og

den information man i forvejen har om virksomheden og dens branche. Hvis dette ikke er

tilfældet er der risiko for at tallene er falske. Men samtidig skriver Wells i artiklen ”Inside the

Fraudster’s mind” (2012) at, hvis man vil opdage besvigelser tidligt og tror, at tallene giver det

første advarselssignal om, at der bliver begået besvigelser i en virksomhed, så tager man fejl.

Oftest vil dette ikke være tilfældet, han mener i stedet, at man skal være opmærksom på de fælles

karaktertræk, der er hos personer som begår besvigelser og herigennem kan man tidligt i

forløbet opdage besvigelser og undgå store tab. Han omtaler ligeledes

rationalization/retfærdiggørelse som et fælles træk ved personer, som begår besvigelser, og at

den bedste måde til at imødekomme denne risiko er ved at lære personer i organisationer om

hvilke karaktertræk mange svindlere har, fordi de fleste tilfælde af svindel bliver opdaget ved at

nogen klager eller tips.

3.1.4 Forespørgsler til ledelsen

Forespørgsler til ledelsen er en af de essentielle elementer i ISA240 og

risikovurderingshandlingerne heri. Kranacher (2012a) mener at forespørgsler er en af de mest

effektive måder at afsløre besvigelser på. Der er dog mange holdninger til, hvordan dette gøres

bedst, både i forhold til hvem man interviewer, og i forhold til hvordan man spørger. Wells har i

flere artikler behandlet disse emner (Wells, 2001a, 2001c, 2002b). Blandt andet i artiklen ”Ten

steps to a top-notch interview” (Wells, 2002b), her argumenterer forfatteren for, at selvom

revisorer er uddannet til at være skeptiske i deres tilgang til den information, de får fra deres

klienter, så lærer de fleste først på jobbet, i takt med at de får mere erfaring, hvordan man stiller

de rigtig spørgsmål, således at man får de oplysninger, man gerne vil have. Ligeledes mener
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forfatteren, at interview/forespørgsler er en af de vigtigste og mest magtfulde værktøjer en

revisor har, han giver derfor 10 råd til, hvordan man udfører et konstruktivt og informativt

interview. 10 råd som han mener, revisorer bør følge når de interviewer ledelsen, således at

interviewet bliver mest muligt informativt og brugbart.

Vi har i vores søgen efter empiri undersøgt, hvilke materialer der anvendes i cand.merc.aud.

valgfaget ”Revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser” her er det hovedsagelig

forfatteren og professoren Wells der har bidraget med materiale. Udover at være forfatter til

lærebogen i valgfaget, har han også skrevet en del artikler omhandlende emnet besvigelser

(Wells, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2002a, 2002b, 2004, 2006 og 2012). I en af hans artikler

(Wells, 2001a) fokuseres der mere på personer der lyver end på svindlere, han skriver blandt

andet:

“Not all liars are fraudsters, but all fraudsters are liars.” (Wells, 2001a)

I og med at svindlere også er løgnere, diskuteres det i artiklen, hvordan man kan observere

forskellige tegn på, at en person lyver, dette kan både være verbale og non-verbale tegn. Wells

mener, at ved at studere denne adfærd, kan man blive opmærksom på tegn som afslører

svindleren/løgneren. Denne adfærd bør altså observeres og studeres ved forespørgsler til

ledelsen eller andre medarbejdere hos klienten.

Fleming og Wortmann (2005) mener, at der er nogle problemer i forhold til interview af ledelsen.

I år 2 vil revisor naturligvis have bedre kendskab til virksomheden og dens nøglemedarbejdere

fra forrige revision, hvorfor det kræves i år 1, at revisionen planlægges i god tid, således at det er

muligt at finde ud af, hvilke personer der skal interviewes. Men det er klart at revisor i takt med

at vedkommendes viden om virksomheden stiger, vil have lettere ved at udvælge de personer,

som der skal interviewes.

McKee (2006) skriver i en artikel om mere uforudsigelighed i revisionshandlingerne. Han mener

at forespørgsler om besvigelser, således også bør rettes mod medarbejdere og fratrådte

medarbejdere. Han mener, at fratrådte medarbejdere muligvis vil være mere villige til at besvare

spørgsmål omkring besvigelser end medarbejdere, der stadig arbejder i virksomheden. I lighed
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hermed omtaler Wells (2006) også medarbejdernes frygt for at miste deres job som en af

faktorerne til, at de ikke afslører ledelsesbesvigelser, som de har kendskab til.

3.1.5 Besvigelsesteorier

I det følgende afsnit vil vi diskutere den litteratur, der er skrevet om besvigelsesteorier og i

forlængelse heraf komme ind på, hvilke holdninger der er til, hvordan man undgår svindlere i

virksomheder. På baggrund af studier af disse svindlere, er der mange af forfatterne, som er af

den holdning, at man kan designe organisationer således, at man undgår, at svindlerne kommer

ind i organisationen, eller at man i hvert fald giver dem dårlige vilkår for at leve og specielt stige i

hierarkiet indenfor organisationen.

Der er også nogle, der argumenterer for at have en whistleblower ordning eller andre former for

måder medarbejdere eller andre interessenter, anonymt kan rapporterer om mulige besvigelser.

Dette skyldes, at der er mange medarbejdere, som er bange for at miste deres job, og derfor

indvilger i for eksempel at hjælpe deres leder med at komme uden om interne kontroller, fordi de

ikke tør andet. Som Wells skriver i en af sine artikler:

“Good CEOs are strong teamplayers. Bad ones believe it’s their way or the highway.” (Wells,

2006)

Derudover beskriver Wells i artiklen andre måder, hvorpå man kan mindske risikoen for

besvigelser, såsom at foretage revisioner med jævne mellemrum, specielt af ledelsens

udgiftskonti. Samtidig skal man sikre sig at bestyrelsen fungerer, som den skal altså som et

kontrolorgan i forhold til den daglige ledelse.

Boddy har skrevet en del om emnet besvigelser og i særdeleshed om corporate psychopaths

(Boddy, 2011, 2010, 2006 og Boddy et. al., 2010), og i hans mange artikler fremgår det tydeligt, at

han har en meget skarp holdning til corporate psychopaths. Han fremhæver blandt andet i en af

sine artikler, at psykopater er mere almindelige på lederniveau i organisationer end andre steder

i virksomhederne. Yderligere diskuteres det, hvorfor corporate psycopaths har let ved at stige i

hierarkiet i organisationer. I forlængelse heraf, kan der være et etisk og praktisk problem

forbundet med at identificerer eventuelle narcissister/psykopater, når en organisation skal
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ansætte nye medarbejdere. Selv uddannede fagfolk såsom psykologer og HR-medarbejdere kan

lade sig fascinere af denne type menneske (Boddy et. al., 2010). Boddy (2006) fremsætter

ligeledes i en af sine artikler, den påstand, at det kan have meget store konsekvenser at have en

narcissist/psykopat ansat i en virksomhed, han mener, at corporate psychopaths er skyld i

bedrageri, kursmanipulation, regnskabsmanipulation med videre. Som nævnt i vores indledning

mener Boddy (2011) ligeledes, at corporate psychopaths har en stor del af skylden for den

opståede globale finansielle krise.

Babiak og Hare, som begge er uddannet psykologer, har skrevet bogen Snakes in Suits – When

Psychopaths go to work (2006). Denne bog omhandler, som titlen også indikerer, corporate

psychopaths. Bogen fokuserer dog mest på det psykologiske aspekt af psykopater og ikke så

meget det regnskabsmæssige/revisionsmæssige aspekt. De taler ikke så meget om corporate

psychopaths i forhold til besvigelser, men de omtaler dem som de succesfulde psykopater. Babiak

og Hare uddyber i bogen, hvorledes mange af de karaktertræk virksomhederne gerne vil have

hos en leder, ligeledes er karaktertræk, man finder hos corporate psychopaths, men ligesom

Boddy, mener disse forfattere også at corporate psychopaths er farlige at få ind i

virksomhederne.

Både Boddy og Hare har meget klare og skarpe holdninger til corporate psychopaths og deres

eksistens, og vi er klar over, at disse kilder også indeholder forfatternes egne subjektive

holdninger til emnet besvigelser, hvilket vi har for øje, når vi anvender disse kilder. I forlængelse

af Boddy og Hares postulater er Joel og Russel (2010), som blandet andet fremsætter påstanden

om, at der er plausible grunde til at formode, at de fleste direktører har narcissistiske træk, samt

at regnskab som disciplin/profession har unikke og karakteristiske kendetegn, som tilskynder til

egoboostende adfærd hos de narcissistiske direktører. Forfatterne bruger ikke termen corporate

psychopath, som Boddy og Hare, men deres konklusioner og postulater har mange af de samme

træk.

Corporate Psychopaths omtales ligeledes af Stevens et. al. (2012) som succesfulde psykopater.

Forfatteren har lavet en undersøgelse omkring, hvordan succesfulde psykopater reagerer på et

etisk dilemma. Undersøgelsen viste, at personer med psykopatiske tendenser er mere tilbøjelige
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til at handle uetisk på et etisk dilemma i en virksomhed end personer uden disse karaktertræk.

På trods af dette handlemønster bliver de stadig opfattet som succesfulde, hvorfor de stadig vil

kunne stige i hierarkiet i en organisation.

Andre steder i litteraturen bliver corporate psychopaths/succesfulde psykopater omtalt i en

anden sammenhæng som social engineers. Social engineers er dog ikke nødvendigvis personer

som arbejder internt i en virksomhed, dette kan lige så godt være personer, som ønsker at opnå

en vis viden. Denne viden tilegner de sig ved at bruge charme og derved manipulere andre

mennesker til at udlevere ellers fortrolige oplysninger. Det er klart, at selv det mest sikre

computersystem kan blive ”hacket” af disse social engineers, da de kan gøre dette via det

svageste led, nemlig de medarbejderne med de rette adgange (Brody et. al., 2012 og Ramamoorti,

2008).

Ramamoorti (2008) omtaler ligeledes både social engineers og industrial psychopaths. Han

mener, at i og med at alle organisationer kan blive udsat for besvigelser, så bør de stræbe efter at

forstå, hvem der svindler, og hvorfor de svindler. Herved har organisationerne mulighed for

proaktivt at styre deres eksponering for besvigelser. Han omtaler, at løsningen må være, at man i

virksomhederne har en god ”tone at the top”, det skal altså være ledelsen, som går forrest i

forhold til at pleje en kultur som bygger på integritet og etik. Ligeledes mener han, at det er

vigtigt, at organisationen reagerer hurtigt på svindel, således at man viser, at man ikke har

berøringsangst. Derudover mener han, at det er vigtigt at træne medarbejdere i ”fraud

awareness”. (Ramamoorti, 2008 og Ramamoorti & Olsen, 2007)

Douglas et. al. (2012) har diskuteret administrerende direktører og økonomidirektører i

sammenhæng med besvigelser. De konstaterer, at selvom de administrerende direktører og

økonomidirektører kan have forskellige incitamenter til at begå bedrageri, har de en stor rolle i

regnskabsmæssig svindel. De kommer med synspunkter til, hvordan svindel kan forhindres. En

vigtig pointe er, at revisorerne og bestyrelsen skal forstå selskabets administrerende direktør, og

hvor meget magt den pågældende person har i organisationen. Endvidere er det vigtigt, at

overvåge den rolle den administrerende direktør og økonomidirektører har, ved valg af revisor.

Det understreges, at de ikke bør have en vigtig rolle i denne proces.
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Lubit (2002) har undersøgt de langsigtede organisatoriske konsekvenser af destruktive

narcissistiske ledere. Forfatteren diskuterer de destruktive narcissistiske ledere, hvordan de kan

stige indenfor organisationer samtidig med, at de påvirker ydeevnen og moralen i negativ retning

i disse organisationer. De narcissistiske ledere kan være den primære årsag til, at gode

medarbejdere vælger at søge til andre virksomheder, da de kan være meget svære at arbejde

med. Endvidere drøfter Lubit, hvordan man kan designe en organisation, således at man i langt

højere grad kan mindske problemet med destruktive narcissistiske ledere. I forlængelse heraf,

har Gabbioneta et. al. (2012) diskuteret indflydelsen af den institutionelle kontekst på

virksomhedernes ulovligheder. De har undersøgt den rolle, som de institutionelle ordninger

kombineret med regulatoriske smuthuller spiller og dermed er med til at øge risikoen for

besvigelser. Både Lubit og Gabbioneta et. al. mener, at organisationer kan designes til at

forhindre bedrageri eller i det mindste begrænse incitamenterne til at begå bedrageri. Bauer

(2005) mener, at man kan undgå svindel i virksomheder ved at fokusere på etik inden for

virksomheder, ligesom Hart & Hvilshøj (2013) også mener, at en etisk kultur er essentiel for

virksomhederne at have, hvis de vil undgå at tiltrække narcissister til organisationen.

Som tidligere nævnt, kommer interessen for vores emne fra artiklerne ”Beyond the Fraud

Triangle” og ”The evolution of Fraud Theory”, som er skrevet af Dorminey et. al. (2010 og 2012b).

Artiklerne beskriver en del af de teorier, der er lavet omkring besvigelser startende med nogle af

de tidligste. Forfatterne mener dog ikke, at disse teorier i virkeligheden beskriver den egentlige

sammenhæng mellem de forskellige teorier og hvorfor folk begår besvigelser. De har derfor

opstillet deres egen model, som er en udvidelse af besvigelsestrekanten og samtidig indgår

elementer af mange af de andre besvigelsesteorier, såsom The A-B-C Analysis of White-Collar

Crime, The Fraud Triangle, M-I-C-E, The Fraud Diamond mv. Gennem artiklen konkluderes det, at

besvigelsestrekanten har en del mangler, da trekanten er utilstrækkelig i forhold til at forklare,

hvordan man afskrækker, forebygger og afslører besvigelser, fordi pres og rationalisering ikke

kan observeres og ikke i tilstrækkelig grad kan forklare alle forekomster af besvigelser. Det er

disse mangler forfatterne forsøger at imødekomme med denne nye model. Ligesom det

tydeliggøres igennem artiklen, at mange af de andre besvigelsesteorier også er fremkommet på

grund af mangler ved besvigelsestrekanten.
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I artiklen ”Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in

Organizations”(Murphy & Dacin, 2011) undersøges hvorfor, og under hvilke forhold, individer

begår besvigelser. Undersøgelsen bygger på besvigelsestrekanten som teori, og de beskriver selv,

at undersøgelsen kun omhandler de svindlere, som i udgangspunktet mener, at det er forkert at

svindle. Hermed mener de, at deres artikel vedrører størstedelen af befolkningen, mens de altså

ikke tager højde for den del af befolkningen, som er disponeret til at begå besvigelser, som for

eksempel psykopater. Her går en problemstilling omkring besvigelsestrekanten igen, den tager

udgangspunkt i én type af mennesker, altså den type som i udgangspunktet mener, det er forkert

at svindle.

Vores kilder består primært af amerikansk litteratur, og det er forholdsvis nye kilder, hvilket kan

tyde på, at problemstillingen omkring besvigelsestrekanten og dens mangler ikke for alvor er

blevet taget op i Danmark endnu. Ingvartsen (2007) og Jørgensen & Warming-Rasmussen

(2009) har skrevet artikler i Revision og Regnskabsvæsen, som omhandler besvigelser, og

sidstnævnte artikel omhandler da også problemstillingen med psykopater i ledelsen, men begge

artikler bygger på besvigelsestrekanten som grundteori. De stiller dermed ikke spørgsmålstegn

ved, om besvigelsestrekanten som teori er tilstrækkelig. Det er ligeledes blevet klart for os, at

størstedelen af artiklerne tager udgangspunkt i besvigelsestrekanten, der er dog en del nyere

artikler, som har en mere adfærdsmæssig og psykologisk tilgang til emnet besvigelser.

3.1.6 Sammenfatning

Vores literature review omhandler hovedsageligt risikovurderingshandlinger og litteratur

forbundet hermed, samt den udvikling, der har været inden for besvigelsesteorierne og litteratur,

der relaterer sig hertil. Vi har valgt ikke at medtage litteratur omkring f.eks. ISA240, som også er

et centralt emne i nærværende afhandling. Dette skyldes, at vi mener, at netop litteratur

omhandlende udviklingen i besvigelsesteorierne mv. er det nyeste og mindst udforskede område

for de læsere som afhandlingen henvender sig til, mens det antages at læserne vil have et vist

kendskab til de andre problemstillinger i afhandlingen.
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I vores søgen efter litteratur har vi forsøgt ikke at afgrænse os for meget, vi har derfor brugt

mange forskellige søgeord og metoder, samtidig har vi søgt indenfor forskellige fagområde,

således at vores søgning efter litteratur har været bred.

I litteraturen omkring risikovurderingshandlingerne er det tydeligt, at de forskellige forfattere,

mener, at handlingerne er vigtige ved vurderingen af risikoen for besvigelser, der er dog en

række faldgruber, som revisorerne skal være opmærksomme på ved udførelsen af disse

risikovurderingshandlinger.

I literature reviewet har vi belyst holdninger og konklusioner, der fremhæver, at

besvigelsestrekanten som teori ikke er tilstrækkelig. Det er et gennemgående træk hos mange af

forfatterne, at corporate psychopaths/narcissister har for gode muligheder, i forhold til at stige i

hierarkierne i virksomhederne. Mange af forfatterne behandler ikke besvigelser i direkte relation

til revision, men de giver deres bud på, hvordan virksomhederne kan undgå besvigelser. I næste

afsnit vil vi beskrive de nyere besvigelsesteorier, som går skridtet videre i forsøget på at forklare

hvilke faktorer, der ligger bag, når personer begår besvigelser, og dermed uddybe hvorfor

besvigelsestrekanten som model til at beskrive, hvorfor nogle personer begår besvigelser, ikke er

tilstrækkelig.
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3.2 Besvigelser og besvigelsesmodeller

Fejlinformation i et regnskab kan skyldes fejl eller besvigelser. Forskellen mellem fejl og

besvigelser er at fejl er utilsigtede handlinger, hvorimod besvigelser er tilsigtede handlinger.

Besvigelser defineres som ”En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige

ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter der benytter vildledning for at opnår en

uberettiget eller ulovlig fordel” (ISA 240, punkt 11).

Disse tilsigtede handlinger kan opdeles i to forskellige typer:

Figur 3.2

Misbrug af aktiver Regnskabsmanipulation

- Tyveri

- Misbrug

- Underslæb

- Dokumentation

- Forfalskning

- Ændring af bogføring

- Information i regnskabet

- Anvendt regnskabspraksis

3.2.1 Misbrug af aktiver

Misbrug af aktiver omfatter blandt andet misbrug eller tyveri af fysiske aktiver, herunder for

eksempel kontanter eller andre aktiver virksomheden er i besiddelse af, til privat benyttelse eller

videresalg. Underslæb indbefatter blandt andet overførsel af indbetalinger til private konti.

Forfalskning af dokumentation ses ofte i forbindelse med at skjule aktiver, der ikke er til stede for

herigennem at lave fiktive transaktioner.

Denne form for besvigelse begås ofte af medarbejdere for egen vindings skyld og udgør ofte blot

en lille beløbsmæssig andel af regnskabet. Misbrug af aktiver ses dog også på højere

ledelsesniveau, da der på dette ledelsesniveau ofte er lettere adgang til at skjule denne form for

besvigelse, end der er for andre ansatte.

Kilde: ISA 240 og egen tilvirkning
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3.2.2 Regnskabsmanipulation

Regnskabsmanipulation begås oftest på ledelsesniveau med henblik på, at give

regnskabsbrugerne et ikke retvisende billede af virksomheden. Denne besvigelsestype omfatter

blandt andet forfalskning af dokumenter, ændring af bogføring, forkerte informationer i

regnskabet eller forkert anvendelse af regnskabspraksis, herunder udeladelse af beløb eller

oplysninger, fiktiv omsætning, fejlagtig periodisering eller fejlagtig værdiansættelse af aktiver.

Manipulation med regnskabet foretages ofte for at opnå nogle regnskabsmæssige mål.

Det er nemmere for den daglige ledelse at begå regnskabsmanipulation, da der på dette

ledelsesniveau er større mulighed for at tilsidesætte de interne kontroller. Ved at foretage disse

handlinger gives der et misvisende billede af virksomheden, hvor formålet er personlig vinding

for den der begår besvigelsen (ISA 240, A2-A4).

Denne form for økonomisk kriminalitet blev introduceret som ”white-collar crime” i 1939. White-

collar crime blev defineret som:

”A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his

occupation.” (Braithwaite, 1985)

Sidenhen har betydningen af white-collar crime fået en noget bredere betydning, da det nu

dækker over al form for økonomisk kriminalitet, herefter benævnt besvigelser.

Med udgangspunkt i denne form for kriminalitet er der blevet udviklet forskellige former for

besvigelsesmodeller, som belyses nedenstående i afsnit 3.2.3 til 3.2.9.

For at ovenstående handlinger, misbrug af aktiver eller regnskabsmanipulation, kan begås skal

forskellige faktorer være til stede. Der er gennem tiden blevet udviklet forskellige

besvigelsesmodeller i takt med udviklingen inden for besvigelser. Den fundamentale og mest

anvendte teori omkring besvigelser ses i besvigelsestrekanten. Denne er senere blevet udvidet

med en ekstra faktor, kapacitet, og denne model benævnes besvigelsesdiamanten. Derudover

finder der også The Triangle of Fraud Action/Elements of Fraud, The Fraud Scale, M.I.C.E., The

predator versus the acidental fraudster, A-B-C analysis of white-collar crime som beskriver de
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forskellige tilgange til grundlaget for besvigelser (Dorminey, 2012b). Disse modeller vil blive

beskrevet nærmere nedenfor.

3.2.3 Besvigelsestrekanten

Denne model, af Cressey, som havde en Ph.D. i kriminologi, fra 1950’erne, er baseret på, at der

skal være tre faktorer tilstede for, at det er muligt at begå besvigelser (Cressey 1953):

 Incitament/Pres

 Mulighed

 Retfærdiggørelse

Incitament/pres

Et incitament/pres udgør motivet for at begå besvigelsen. Dette incitament/pres kan forekomme

hvis den daglige ledelse sættes under pres eller der bliver sat urealistiske mål, som ledelsen ikke

kan opnå. Dette kan medføre, at ledelsen manipulerer med regnskabet (Dorminey 2012b). Det

kan derudover også skyldes et ikke finansielt pres, herunder utilfredshed med arbejdspladsen og

ledelsen, at man føler sig uretfærdig behandlet, eller at man vil opnå magt og kontrol.

(Dellaportas 2012). De problemer der medfører dette incitament/pres benævnes af Cressey

Pres/

incitament

Mulighed
Retfærdig-

gørelse

Figur 3.3

Kilde: Dorminey et. al., 2012b og egen tilvirkning
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(1950) som værende non – shareable financial problems. I hans undersøgelse af kriminalitet,

fandt han frem til følgende observation af de personer, der begår besvigelser:

”In all cases of tryst violation encounterede, the violator considered that a financial problem

which confronted him could not be shared with persons who, from a more objective point of

view, probably could have aided in the solution of the problem. ” (Wells 2008, s. 14)

Disse problemer, er karakteriseret ved at svindleren ikke mener, at de kan deles med andre, som

kunne være i stand til at hjælpe med at løse problemet. En potentiel bedrager vælger derfor ikke

at dele problemerne med andre, men i stedet at begå besvigelser for at prøve at løse problemerne

gennem dette.

Disse non – shareable problemer er forskellige fra person til person alt efter, hvad der anses for

værende et problem, der ikke kan deles med andre. Et problem for én person behøver altså ikke

være et problem for en anden person. Udover at disse problemer ikke kan deles med andre, er

det også personlige finansielle problemer som spiller ind. Dette betyder at problemerne kan løses

ved eksempelvis at stjæle penge, misbruge aktiver eller manipulere med regnskabet for egen

vindings skyld. Disse problemer kan ifølge Cressey blandt andet skyldes følgende situationer:

 upassende adfærd i forhold til den stilling man besidder

 personlig fiasko

 udefra kommende forhold

 fysisk isolation

 forbedring af social status

 forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiver

Upassende adfærd i forhold til den stilling man besidder ses ofte, når der er store forventninger

til, hvordan man skal agere, når man besidder en meget betroet position. Det forventes at disse

personer er hæderlige og lever op til deres titel og ikke foretager handlinger så som at gamble,

drikke eller lignende upassende adfærd, som kan gøre dem utroværdige i forhold til den stilling,

de besidder. Såfremt de ikke kan leve op til disse forventninger, kan dette medføre at personen

ikke vil dele det med andre, for ikke at miste troværdighed og status, hvilket kan føre til at
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personen begår besvigelser for at dække over problemet.

Personlig fiasko kan også medføre, at en betroet person tier omkring dette, hvis personen ikke vil

anerkende sin fiasko over for andre. Dette gøres for at opretholde status, både arbejdsrelateret

og privat. Her kan udførelse af besvigelser dække over en fiasko således, at personen ikke taber

ansigt overfor kolleger, familie, venner og andre relaterede.

Udefrakommende forhold som for eksempel inflation, høje renter, økonomisk nedgang, altså

forhold der ikke kan påvirkes af den enkelte person, kan være med til at påvirke en virksomhed

negativt. Dette ændrer ikke på incitamentet til at holde nederlag hemmeligt for andre, for at

opretholde status og omdømme, selv om det ikke er under den betroede persons kontrol.

Ikke at kunne dele problemet med andre, kan skyldes, at personen ikke har nogen at betro sig til,

altså fysisk isolation. En person der hverken har nogle kollegaer, familie eller venner, som kan

hjælpe med at løse problemet eller stoppe vedkommende i at begå besvigelser.

Endnu en motivationsfaktor kan være en persons ønske om at forbedre sin sociale status. Dette

kan motivere en person med lav social status, til ikke at fortælle andre om problemet. Yderligere

kan det medføre, at denne begår besvigelser for, at vedkommende ikke skal nøjes med en lavere

social status.

Forholdet mellem ansatte og arbejdsgiver kan være et problem, såfremt den ansatte føler sig

underbetalt af arbejdsgiveren eller ikke værdsat. Denne faktor bliver non – shareable, hvis den

ansatte ikke føler, at hun kan fortælle arbejdsgivere om problemet uden at true hendes position

og status i selskabet. I stedet giver det motivation til at begå besvigelser for at kompensere for

eksempelvis underbetaling.

Alle disse ovennævnte situation er med til at give en person et incitament/pres til at begå

besvigelser. Dog leder det ikke i sig selv til, at en person begår besvigelser, der skal nedenstående

faktorer ligeledes være til stede.
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Mulighed

For at begå en besvigelse skal der foreligge en mulighed. Personen skal være bevidst om, at hun

besidder en position, som gør det muligt at begå besvigelser. Denne viden kan komme fra andre,

der tidligere har begået besvigelser, uærlig opførsel fra andre ansatte i organisationen og viden

om den position man besidder, gør det muligt at udføre besvigelser.

En mulighed kan foreligge, når der er en svaghed i kontrolmiljøet, både ved forebyggelsen af

besvigelser, og ved at risikoen for at blive opdaget er lille. Ligeledes opstår en mulighed, hvis

bedrageren har mulighed for at slette alle spor af handlingen, så hverken den interne eller den

eksterne revision vil opdage dette. Det ses oftest, at den form for besvigelser der forekommer,

vedrører det arbejdsområde bedrageren besidder. For eksempel forekommer det, at en person

der har med regnskabet at gøre, manipulerer med regnskabet. Mens en medarbejder der har

adgang til aktiver, misbruger disse frem for at manipulere med regnskabet, fordi vedkommende

ikke har samme mulighed for at manipulere med regnskabet. En bestemt position gør det altså

muligt at løse de problemer, som skaber incitament/pres, ved at begå besvigelser frem for at løse

disse problemer på anden vis.

Hvis en organisation ikke har nogle retningslinjer inden for besvigelser og virksomheden ikke

klargør, at det er uacceptabelt at begå besvigelser kan dette også medføre, at en bedrager ser en

mulighed, eftersom virksomheden ikke har nogen politik inden for området.

Retfærdiggørelse

Den sidste faktor der skal være til stede for, at det er muligt at begå besvigelser, er

retfærdiggørelse. Retfærdiggørelsen udgør også en del af motivationen, da personen herigennem

ikke anser sig selv som værende kriminel, men ofte som en betroet medarbejder.

Ved retfærdiggørelse af handlingen før den foretages, har moral en stor betydning. Folk har

forskellige holdninger, opfattelser og baggrunde, som kan være med til at øge retfærdiggørelsen

af en tilsigtet handling. Hvis presset er stort nok, kan selv folk med høj moral også have tendens

til at retfærdiggøre handlingerne. Retfærdiggørelser såsom, virksomheden skylder mig det, jeg
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låner kun pengene, ingen kommer til skade (Dellaportas 2012) er typiske argumenter, der bliver

brugt for at retfærdiggøre de tilsigtede handlinger.

Cressey (1953) delte bedragerne ind i tre forskellige typer, efter deres forskellige former for

retfærdiggørelse. De såkaldte:

 uafhængige forretningsmænd

 landtidsovertrædere

 absentører

De uafhængige forretningsmænd: De foretager handlinger som konverterer virksomhedens penge

til deres egne. Denne gruppe af mennesker retfærdiggør handlingen ved at bruge undskyldninger

så som, at de låner penge, pengene tilhører dem selv eller alle gør det.

Langtidsovertrædere: De svindler for relativt små beløb over længere tid. Her benyttes også

retfærdiggørelser så som, at de gør det for familiens skyld, de låner penge, fordi arbejdsgiveren

snyder dem eller fordi arbejdsgiveren er uærlig og fortjener det.

Absentører: De bliver i organisationen i kort tid og tager, hvad de kan få for derefter at stikke af.

Disse personer er ofte fysisk isoleret, de har altså ingen at gå til eller tage hensyn til. Denne type

af personer har ofte hverken høje stillinger i organisationerne eller socialt, de mener ikke, at

ærlighed kan betale sig og er kriminelle af natur.

For at forstå besvigelser og hvorfor de bliver begået, kan man benytte besvigelsestrekanten og

herigennem også bedre forstå, hvorledes de kan forhindres. Da teorien bygger på, at alle tre

faktorer skal være til stede for, at en besvigelse kan finde sted, kan man her igennem forhindre

hændelsen ved at udelukke en af de tre faktorer. Modellen tager dog ikke højde for alle tænkelige

tilfælde. Den baseres eksempelvis på, at besvigelser begås af enkeltpersoner og tager ikke højde

for, at flere kan være involveret.

Besvigelsestrekanten giver ikke et fuldkomment billede af de faktorer, der skal være tilstede for

at begå en besvigelse. Modellen tager ikke højde for de forskellige typer af mennesker, der begår

disse handlinger, om det er flere personer der samarbejder og disse folks risikovillighed.
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Endvidere kan det være svært at observere faktorerne incitament/pres og retfærdiggørelse,

disse faktorer påvirkes altså af den enkelte potentielle bedrager, hvorfor det ikke er muligt

udelukkende at bruge denne model til at forebygge, afskrække og afsløre besvigelser.

Incitament/pres giver et billede af hvilke non- sharable finansial problems en potentiel bedrager

kan stå overfor. Derudover er Cresseys undersøgelse foretaget i 1950’erne, hvilket kan betyde, at

visse forhold har ændret sig. Derfor er der efterfølgende blevet udviklet flere modeller som tager

højde for flere dimensioner end besvigelsestrekanten baseres på, disse beskrives i nedenstående

afsnit.

For at forstå besvigelsestrekanten bedre, er der blevet udviklet en model der beskriver de

handlinger der skal til for at udføre en besvigelse. Disse handlinger foretages først når alle tre

faktorer i besvigelsestrekanten er tilstede.

3.2.4 The Triangle of Fraud Action / Elements of Fraud

Denne model, af Albrecht, som ligeledes forskede i besvigelser, beskriver de handlinger en

person skal foretage for at begå besvigelser (Dorminey 2012a):

 Handling

 Fortielse

 Konvertering



Handling

Fortielse
Kon-

vertering

Figur 3.4

Kilde: Dorminey et. al., 2012a og egen tilvirkning
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Handling

Handlingen er udførelsen af og metoden for besvigelsen. For eksempel misbrug af aktiver eller

regnskabsmanipulation.

Fortielse

Her skjuler bedrageren handlingen for andre, ved blandt andet at forfalske dokumentation,

herunder for eksempel at lave falske rejsekvitteringer.

Konvertering

Her konverterer bedrageren de anskaffede værdier til noget bedrageren selv kan benytte, således

at det ser legitimt ud.

The Triangle of Fraud action indeholder fysiske elementer, som er lettere at opdage og spore end

de elementer besvigelsestrekanten består af. Dette medfører, at det er svært for bedrageren at

benægte eller skjule de handlinger, der er foretaget for at begå besvigelser. Herunder er især

fortielseshandlingen svære at modsige, såfremt en person bliver opdaget i at have begået en

besvigelse, da dette beviser at handlingerne var intentionelle. Det er ved at undersøge disse

handlinger, at der er mulighed for at forebygge, afskrække, afsløre og undersøge, således at

besvigelser kan undgås eller opdages. Her spiller de interne kontroller og organisationens etiske

regler en stor rolle, da disse er med til at forebygge og afskrække besvigelser.

Ved at sammenholde The Fraud Triangel med Triangle of Fraud action fås et billede af både en

potentiel bedragers situation og de handlinger, der skal til for at fuldføre en besvigelse. En

potentiel bedrager skal tage højde for alle de ovenstående faktorer for, at det er muligt at fuldføre

handlingerne og samtidig skjule det.

3.2.5 The Fraud Scale

The Fraud Scale blev introduceret i 1980’erne. Modellen baseres på en analyse foretaget af

Albrecht et. al. (1984), hvor 212 besvigelser blev analyseret og undersøgt. Ved brug af

spørgeskemaer undersøgte Albrecht et. al. forskelle i demografi og baggrunde for besvigelserne.
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Personerne, som var med i undersøgelsen bestod af interne revisorer i organisationer, som havde

været udsat for besvigelser. Disse deltagende personer fik en liste over 25 personlige

karakteristika samt 25 punkter omkring organisationens miljø, som ansås som værende

motivationsfaktorer. Ud af disse 25 faktorer skulle de interne revisorer rangere de faktorer, som

de havde været bekendte med i forbindelse med besvigelserne.

Ud fra denne undersøgelse skabte Albrecht The Fraud Scale, som baseres på to faktorer fra

besvigelsestrekanten; incitament/pres og mulighed og derudover også på personlig integritet.

Her bliver retfærdiggørelse skiftet ud med, hvad sandsynligheden er for, at en potentiel bedrager

vil udføre besvigelsen, herunder hvad sandsynligheden er for, at personen kan retfærdiggøre en

sådan handling, som tager udgangspunkt i personlige grænser og værdier.

Denne model benyttes primært inden for besvigelser begået i form af regnskabsmanipulation, da

det er lettere at observere presset her. Dette indbefatter det pres, der kan opstå, når man skal

opnå nogle regnskabsmæssige mål, herunder for eksempel vækst- , omsætning- eller profitmål.

Høj personlig integritet

Lille incitament/pres

Høj sandsynlighed for at

besvigelser forekommer

Lav personlig integritet

Stor mulighed

Stort incitament/pres

Lille mulighed

Ingen sandsynlighed for at

besvigelser forekommer

Fraud Scale

Figur 3.5

Kilde: Albrecht et. al., 1984 og egen tilvirkning
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Når disse tre ovenstående faktorer er tilstede, kan man fastsætte, hvad sandsynligheden er for, at

der bliver begået en besvigelse. Figur 3.5 viser, at når incitament/pres og mulighed er stor og den

personlige integritet er lille, er sandsynligheden for, at der bliver begået en besvigelse stor,

hvorimod det modsatte er tilfældet når incitament/pres og muligheden er lille samtidig med, at

den personlige integritet er høj.

3.2.6 Besvigelsesdiamanten

Besvigelsesdiamanten baseres på besvigelsestrekanten med en ekstra faktor. Denne model blev

introduceret af Wolf & Hermanson i 2004, hvor de tilføjede kapacitet som en fjerde faktor. Denne

fjerde faktor tager højde for individets personlighedstræk og evne til egentligt at begå besvigelser

(Wolf & Hermanson, 2004).

Denne kapacitet er et supplement til faktoren mulighed, da det kræver, udover at der er en

mulighed, at den person, der begår besvigelsen, besidder nogle bestemte karaktertræk og evner,

som gør det muligt for denne person at begå besvigelser. Der kan altså foreligge en mulighed

uden, at der foreligger de kapaciteter, det kræver at begå en besvigelse. Så længe disse

kapaciteter ikke eksisterer, er der altså ikke risiko for, at en person begår en besvigelse. Det

kræver en person med bestemte kapaciteter, at anerkende, at der er en mulighed for at begå

besvigelser. Ikke alle personer er i besiddelse af disse kapaciteter til overhovedet at se

muligheden for at gøre det til virkelighed.

Mulighed

Pres/

Incitament

Retfærdig

gørelse

Kapacitet

Figur 3.6

Kilde: Wolfe & Hermanson, 2004 og egen tilvirkning
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De kapaciteter, en person skal være i besiddelse af, er eksempelvis den position personen har i

firmaet, som kan give en mulighed for at begå besvigelser, for eksempel hvis personen har

mulighed for at tilsidesætte de interne kontroller. Derudover skal personen også kunne forstå og

finde svagheder, og udnytte de interne kontroller for at muliggøre handlingerne, der skal til for at

begå en besvigelse. Personen skal have et stærkt ego samt være selvsikker, både i forhold til

troen på ikke at blive opdaget, og i forhold til at kunne forklare sig ud af situationen, hvis dette

skulle være tilfældet, og dermed ikke blive afsløret.

Såfremt personen har brug for andre medvirkende for at kunne begå besvigelsen, er personen

ofte god til at overtale andre til enten at deltage eller skjule det, ved at negligere hændelsen og

dermed ikke afsløre besvigelsen. For at kunne overtale og manipulere med andre, skal personen

være god til at lyve og være overbevisende, således at vedkommende ikke bliver opdaget. Det kan

være meget stressende at udføre alle disse processer og holde styr på de forskellige løgne over

længere tid. En person, som begår besvigelser, skal derfor være god til at håndtere stress (Wolf &

Hermanson, 2004).

Kapacitet kan være med til at finde frem til, hvilke personligheder der har tendens til at begå

besvigelser. Dog er det stadigvæk svært at finde frem til disse personer, da de er gode til at lyve

og give et andet billede af dem selv, end hvad de egentligt står for. Ved at lave et baggrundstjek

inden man ansætter nye medarbejdere, tilbringe tid med personen både arbejdsrelateret og civilt

kan det være med til at give et klarere billede af, hvem personen egentligt er.

Derudover er det vigtigt løbende at lave et rutinetjek, da personer kan ændre deres

personlighedstræk og risikovillighed sammen med, at virksomhedens kontroller, processer og

andre forhold ændrer sig over tid.

3.2.7 MICE

Som nævnt tidligere i afsnit 3.2.3 tager besvigelsestrekanten ikke højde for alle aspekter af en

besvigelse. Besvigelsestrekanten indbefatter de såkaldte non – shareable financial problems.

Denne model, MICE, som står for Money, Ideology, Coercion and Ego, altså penge, ideologi, tvang

og ego, udvider faktoren incitament/pres til ovenstående fire faktorer (Dorminey et al., 2010).
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Penge og ego er en fælles faktor for besvigelser og de faktorer, der oftest spiller en rolle, når det

gælder motivation, mens ideologi er en mindre hyppig motivationsfaktor. Penge og ego viser et

begær for grådighed og magt. Ideologi, som motivation, ses ofte i forbindelse med unddragelse af

skat, hvor der retfærdiggøres med, at man betaler nok skat i forvejen, eller i forbindelse med

finansiel terror, herunder at man ikke begår besvigelsen for egen vindings skyld, men for at opnå

et større mål. Tvang sker når en person ufrivilligt begår en besvigelse. Dette ses eksempelvis, hvis

en overordnet beder en ansat om at forfalske nogle dokumenter. Denne ansatte er altså med til at

begå en besvigelse, selvom personen er blevet beordret til at udføre handlingen.

3.2.8 The predator versus the accidental fraudster

Der findes forskellige typer af personer, der begår besvigelser. De såkaldte predators og

accidental fraudster. Predators er de personer, der overlagt begår besvigelser, fordi de kan, mens

accidental fraudsters gør det ved en tilfældighed. Predators er den type, der går efter at begå

besvigelser og udnytter alle muligheder, der er herfor. De er mere bevidste og bedre forberedte

på at begå besvigelsen samt skjule denne. Accidental fraudsters er ikke den typiske forbryder

type, men en person, der begår besvigelsen, fordi de tre elementer i besvigelsestrekanten er

tilstede. Predators er i besiddelse af personlighedstræk der gør, at de fra starten har tænkt sig at

begå besvigelser, mens accidental fraudsters ikke har de samme træk til at starte med, men har

mulighed for at udvikle disse og dermed blive en predator (Kranacher et. al., 2011).

I en undersøgelse lavet af ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, 2012) beskrives den

typiske bedrager som værende:

”a middle-aged, well-educated, trusted employee with no criminal history, in a position of

responsibility” (Dorminey et. al., 2012a)

I henhold til denne beskrivelse af en typisk bedrager, anses en bedrager ud fra teorien om

besvigelsestrekanten, som værende en accidental fraudster, altså en person, som ikke har nogen

kriminel historie og som er en betroet medarbejder.
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Muligheden er den vigtigste faktor, der skal være til stede for, at en predator begår en besvigelse i

forhold til besvigelsestrekanten. Her spiller incitament/pres og retfærdiggørelse en lille eller

ingen rolle, hvorimod de to andre faktorer, arrogance og kriminel tankegang spiller en rolle.

3.2.9 A-B-C analysis of white-collar crime

A-B-C modellen, er til forskel for de ovenstående modeller, en model der tager udgangspunkt i,

hvad sandsynligheden er for, at besvigelser rent faktisk forekommer, når faktorerne i

besvigelsestrekanten er til stede. Derudover lægger den vægt på, at besvigelser er baseret på

menneskelige handlinger (Ramamoorti et al. 2009).

Modellen tager udgangspunkt i, at der findes to forskellige typer af bedragere, den kriminelle

individuelle eller en gruppe, som sammen udnytter etiske og kulturelle grænser i en

organisation.

Mulighed

Incitament/pres Retfærdiggørelse

Kriminel tankegang Arrogance

“It just happened”

“Because I can”

The Accidental Fraudster

The Predator

Figur 3.7

Kilde: Dorminey et. al. 2012b og egen tilvirkning
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Nedenstående kategorier er til for at forstå forekomsten af besvigelser både i forhold til

besvigelser begået af individuelle personer eller grupper, og i forhold til den kultur, der

forekommer i de enkelte organisationer og samfundet som helhed.

 A: The bad Apple – den individuelle person

 B: The bad Bushel – besvigelser i grupper

 C: The bad Crop – kulturelle og/eller samfundsmæssige faktorer, der påvirker

forekomsten af besvigelser

En undersøgelse lavet af ACFE (2010) viser, at The bad Apple, som er den individuelle person,

ofte er mellem 45 og 55 år, har en uddannelse, har sjældent kriminel fortid, og har været i

organisationen i 10-15 år.

The bad Bushel, er besvigelser begået i grupper, da en vis gruppedynamik kan være med til at

opfordre og lette udførelsen af besvigelser.

The bad Crop henviser til en manglende moral øverst i organisationen, som bliver spredt ud i

hele organisationens kultur og i samfundet.

Såfremt en af de ovenstående kategorier er til stede, er sandsynligheden for, at en besvigelse

bliver begået er større, givet at faktorerne i besvigelsestrekanten er til stede.

3.2.10 Sammenfatning

Fejlinformation i et regnskab, som skyldes besvigelser, kan opdeles i to forskellige typer: misbrug

af aktiver og regnskabsmanipulation.

Vi har lavet en gennemgang af forskellige besvigelsesmodeller og udviklingen indenfor disse.

Besvigelsestrekanten, som er den grundlæggende teori bag besvigelser og som bruges i både ISA

240 og SAS nr. 99, er efter dennes introduktion blevet kritiseret meget af forskellige teorikere, da

den ikke tager højde for alle aspekter af, hvorfor besvigelser begås, og hvem der udfører dem. Det

er især retfærdiggørelse, som er den problematiserende del af besvigelsestrekanten, da denne

faktor ikke umiddelbart kan observeres udefra. Der er derfor senere, blevet introduceret andre
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modeller, hvor nogle supplerende aspekter er tilføjet, så som kapacitet og integritet. Disse

modeller er dog ikke udtømmende og tager ikke højde for alle tænkelige aspekter omkring

besvigelser, for eksempel om en besvigelse begås i ledtog med andre. Men de giver et mere klart

billede af baggrunden for, hvorfor der begås besvigelser, og hvem der begår besvigelser.

Udviklingen inden for besvigelsesteorierne går mod at finde svindleren i stedet for selve

besvigelsen.
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3.3 ISA 240

3.3.1 Tilblivelsen af RS240 og ISA240 (clarificeret)

Det har ofte været diskuteret, hvorvidt revisor er ansvarlig for besvigelser begået af en

medarbejder hos en klient. Udviklingen inden for dette dilemma går imod, at revisor skal gøre en

mere aktiv indsats for at afsløre og forhindre besvigelser. I 1999 kom regnskabsvejledning nr. 21.

Denne vejledning omhandlede begrebet besvigelser, kravene til revisionen, samt revisors pligt i

forbindelse med besvigelser. Denne regnskabsvejledning skærpede de danske krav til revisionen,

således at de kom på niveau med de internationale standarder. Den første version af RS 240 -

Revisors pligt til at overveje besvigelser og fejl ved revision af årsrapporten kom i 2003 og afløste

regnskabsvejledning nr. 21. Standarden indeholdt regulering af revisors håndtering af utilsigtede

fejl, og i standarden sondrede man mellem medarbejder- og ledelsesbesvigelser, ligesom den

sondrede mellem regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Standarden blev i januar 2006

erstattet af RS 240 (ajourført) - Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af

regnskaber. RS 240 (ajourført) er en oversættelse af ISA 240 (Revised), som IAASB (International

Auditing and Assurance Standards Board)5 udsendte i februar 2004. ISA 240 (Revised) - The

Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements er blevet til i et

samarbejde med de amerikanske standardudstedere og er en opdateret udgave af den oprindelse

ISA 240 (Langsted et. al., 2008).

RS 240 (ajourført) er en direkte oversættelse af ISA 240 (Revised), dog med en tilføjelse i punkt

102 som er i relation til revisors eksterne rapportering ved fratrædelse.

I 2009 blev RS 240 (ajourført) erstattet af ISA 240 (clarificeret), som i skrivende stund er den

gældende revisionsstandard for revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af

regnskaber. At ISA 240 er clarificeret medfører ikke ændrede krav, men standarden er opdateret

terminologisk og strukturmæssigt. Af figur 3.8 nedenfor ses udviklingen fra regnskabsvejledning

nr. 21 til ISA 240 clarificeret.

5
IAASB er en uafhængig organisation, der har til formål at udarbejde standarder vedrørende blandt andet revision.
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Fra regnskabsvejledning nr. 21 til ISA 240 er kravene til revisors arbejde i relation til besvigelser

vokset kraftigt (Kiertzner 2010).

I USA er SAS Nr. 996 parallellen til ISA 240. SAS nr. 99 kom som en reaktion på de store

erhvervsskandaler, der var i USA i begyndelsen af det 21. århundrede. Med denne standard

ønskede man i USA at udvide revisorernes værktøj til og muligheder for at opdage besvigelser. I

USA har man valgt at detailregulere på området for besvigelser, mens ISA 240 bygger på en

begrebsramme. Ved detailregulering forstås, at standarden i detaljer beskriver, hvad revisor skal

foretage sig (Wells, 2008 s. 323).

Handlingerne i ISA 240 skal ses i sammenhæng med ISA 315 og ISA 330. Disse to standarder skal

ses som et tillæg til ISA 240. Alle tre standarder omhandler risici, som kan deles op i tre. Disse tre

risici er de samme som dem der er i revisionsrisikomodellen, tilsammen udgør de den samlede

revisionsrisiko:

Den iboende risiko er risikoen for at fejl opstår. Denne risiko er virksomhedstype bestemt, og kan

derfor ikke påvirkes af eksterne forhold. Ved kontrol risikoen forstås den risiko, der er, for at fejl

6 SAS nr. 99 erstatter den tidligere SAS nr. 82.

År: 1999

Regnskabsvejledning
nr. 21

År: 2003

Første version af
RS240 udkom

År: 2006

RS240 Ajourført
udkom

År: 2009

ISA240 Clarificeret
udkom

Samlet
revisionsrisiko

Iboende risiko Kontrol risiko
Opdagelses

risiko

Figur 3.8

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 3.9

Kilde: Eilifsen et. al. (2010) og egen tilvirkning
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ikke bliver opdaget i virksomheden. Det er virksomhedens ansvar at mindske denne risiko, og

dette gøres ved funktionsadskillelse og effektive interne kontroller. Opdagelsesrisikoen er

risikoen for, at revisor ikke opdager fejl ved revisionen. Revisor tilpasser sin revision således, at

den samlede revisionsrisiko bliver på et ønsket niveau. Hvis revisor ønsker at mindske

opdagelsesrisikoen, for eksempel på grund af dårlige interne kontroller hos klienten, gøres dette

ved at udføre et tilpasset antal handlinger.

Som nævnt i afgrænsningen behandles her i afhandlingen udelukkende besvigelser/ tilsigtede fejl

og ikke utilsigtede fejl.

3.3.2 Væsentlige elementer i ISA240

I relation til vores problemstilling i nærværende afhandling finder vi det formålstjent at

gennemgå risikovurderingshandlingerne og de tilknyttede aktiviteter, som er beskrevet i ISA 240

samt ISA 315.

Yderligere har vi i slutningen af afsnittet valgt at sammenholde ISA 240 med

besvigelsestrekanten, således at det er tydeligt for læseren, hvordan standarden og teorien er

sammenkoblet. Vi vil senere i afhandlingen foretage en egentlig analyse af væsentlige elementer i

ISA 240, hvorfor dette afsnit hovedsageligt er en kort gennemgang af væsentlige elementer i ISA

240.

3.3.3 Risikovurderingshandlinger

Risikovurderingshandlingerne, som fremgår af ISA 240, er en del af de samlede

risikovurderingshandlinger, som fremgår af ISA 315, og bør derfor være en integreret del af de

samlede risikovurderingshandlinger og risikovurderingen som helhed. Vi mener, at de vigtigste

risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter, der skal foretages for at vurdere risikoen

for besvigelser, er drøftelser i opgaveteamet, analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen,

hvorfor disse bliver nærmere beskrevet nedenfor.
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3.3.4 Drøftelser i opgaveteamet

Der skal foretages en drøftelse i opgaveteamet for at vurdere risikoen for besvigelser inden

revisionens påbegyndelse. ISA 240 punkt 15 og A10-A11 omhandler disse drøftelser i

opgaveteamet. Under dette punkt henvises der til ISA 315 punkt 10 og A14-A16. For at

medlemmerne i revisionsteamet kan vurdere risikoen for besvigelser, er det vigtigt, at

medlemmerne i revisionsteamet har den fornødne viden om hvilken virksomhed, der skal

revideres og dermed også, hvad der foregår i den pågældende virksomhed, således at de har

tilstrækkelig viden om risikoen for væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser inden

revisionen påbegyndes og, hvor risiciene er i virksomheden.

Der skal derfor afholdes et møde i planlægningsfasen, hvor revisionsteamet diskuterer, hvor stor

risikoen er for, at virksomhedens regnskab indeholder væsentlig fejlinformation som følge af

besvigelser. Det er den ansvarlige partner på revisionen, som har ansvaret for, at de andre

medarbejdere på revisionsteamet opnår den nødvendige viden og forståelse for virksomheden.

På dette møde er det dog kun den ansvarlige partner samt andre nøglemedarbejdere, der

behøver at deltage, og den ansvarlige partner beslutter herefter, hvilke informationer der skal

videregives til de andre medarbejdere på revisionsteamet, jævnfør ISA 315 punkt 10.

Øvrige risikovurderingshandlinger fastsættes på baggrund af de vurderede besvigelsesrisici,

således, at revisor planlægger og udfører revisionshandlinger, der er tilpasset den vurderede

besvigelsesrisiko.

3.3.5 Analytiske handlinger

Det fremgår af ISA240 punkt 22 at revisor skal foretage analytiske handlinger. Dette medfører, at

revisor skal undersøge om usædvanlige eller uventede relationer i regnskabet, som er

identificeret ved hjælp af analytiske handlinger, muligvis kan skyldes besvigelser. De analytiske

handlinger, der skal foretages i forbindelse med risikovurderingshandlingerne, fremgår også af

ISA 315 punkt 6(b) samt A7-A10. De analytiske handlinger skal hjælpe revisor med at

identificere uventede sider af virksomheden, som revisor skal undersøge nærmere. De

handlinger, der foretages, kan baseres på både finansielle og ikke-finansielle oplysninger. Disse
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analytiske handlinger kan give revisor et overblik over, hvilken slags virksomhed der skal

revideres og hvilke risikofaktorer, der skal tages højde for ved vurderingen af risikoen for

væsentlige fejlinformationer i regnskabet og dermed kan hjælpe revisor i planlægningen, da det

kan give en indikation af, hvilke områder der bør undersøges nærmere.

ISA 520 (clarificeret) - Analytiske handlinger7 beskriver, hvad der forstås ved analytiske

handlinger og, hvorledes revisor skal anvende de analytiske handlinger. En regnskabsanalyse af

virksomheden, hvor eksempelvis nøgletal sammenlignes med tidligere års tal, kan indikere om

tallene og forretningen er legitim. Tal, der adskiller sig usædvanligt fra tidligere års tal, kan

skyldes, at der er blevet manipuleret med nogle tal, og der altså er begået en besvigelse.

Såfremt en virksomheds regnskab udviser unaturlige udsving eller anden form for afvigelse til

det forventede, skal revisor foretage undersøgelser omkring dette, ved for eksempel at rette

henvendelse til ledelsen og herigennem opnå en forklaring og egnet revisionsbevis på, hvorfor

der har været et udsving i forhold til det, man har forventet. Hvis ledelsens forklaring ikke

stemmer overens med de fundne afvigelser, skal der udføres yderligere revisionshandlinger for

at afdække uoverensstemmelsen.

3.3.6 Forespørgsel til ledelsen

En stor del af arbejdet i forhold til besvigelser handler for revisor om dialog med både den

øverste og den daglige ledelse. Det centrale ved ISA 240 punkt 16-24 og A12-A27 er, at revisor

skal udspørge den øverste og den daglige ledelse omkring deres kendskab til besvigelser i

virksomheden, yderligere skal revisor opnå en forståelse for, hvilke tiltag den daglige ledelse

foretager sig i forhold til at mindske risikoen for besvigelser.

Revisor skal forespørge den øverste ledelse omkring dennes tilsyn med den daglige ledelses

interne kontroller og processer til overvågning af besvigelsesrisiko. I ISA 240 punkt 16, henvises

der til ISA 315 punkt 5-24, som også omhandler risikovurderingshandlinger og her kræves det, at

7
Efterfølgende omtalt som ISA 520
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revisor, som omtalt tidligere, udfører risikovurderingshandlinger, for at opnå en bedre forståelse

af virksomheden og dens omgivelser.

ISA 240, punkt A20 skal hjælpe revisor til at forstå, om ledelsen i virksomheden har taget stilling

til besvigelsesrisikoen, ligeledes giver de revisor et overblik over, om virksomheden aktivt gør

noget for at identificere besvigelsesrisici, hvilket kan give revisor vigtig information i forhold til

vurderingen af risikoen for besvigelser. I virksomheder, som har en intern revisionsafdeling, vil

den interne revision ofte have foretaget en risikovurdering i relation til besvigelser, hvilket

ekstern revisor kan spørge ind til.

Det skal understreges, at det er den daglige ledelse, der har ansvaret for virksomhedens

kontrolmiljø samt for virksomhedens regnskab. Hvorfor det som udgangspunkt også vil være

deres ansvar, hvis interne kontroller ikke fungerer optimalt, og/eller regnskabet indeholder

væsentlige fejl.

3.3.7 ISA 240 og besvigelsestrekanten

I ISA 240 bliver pres/incitament, mulighed og retfærdiggørelse omtalt flere gange. I punkt 24,

fremgår det, at revisor skal evaluere den information, som vedkommende har tilegnet sig under

revisionen, som kunne indikere tilstedeværelsen af besvigelsesrisikofaktorer. Med

besvigelsesrisikofaktorer menes begivenheder eller forhold, som kan antyde, at der er et

incitament eller pres til, eller mulighed for at begå besvigelser jævnfør ISA 240 punkt 11b.

Teorien, som er grundlaget for benyttelsen af disse tre faktorer i ISA 240, er

besvigelsestrekanten. I vejledning og andet forklarende materiale til ISA 240 beskrives de tre

faktorer incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse. Det uddybes, at et incitament kan

forekomme, hvis ledelsen bliver udsat for et pres til at skulle levere eller opnå nogle mål, hvilket

kan medføre regnskabsmanipulation, og modsat, hvis ledelsen overperformer kan dette medføre

et incitament til at misbruge aktiver. En mulighed kan foreligge, såfremt en medarbejder kan

tilsidesætte de interne kontroller, enten i form af manglende kontroller eller ved at

medarbejderen besidder en position, der gør det muligt. Medarbejders holdning, moral, generelle

opfattelse samt baggrund kan have stor indflydelse på, at vedkommende kan retfærdiggøre de
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handlinger, der skal til for at begå en besvigelse. Denne beskrivelse af baggrunden for at begå

besvigelser, stemmer overens med indholdet i teorien bag besvigelsestrekanten jævnfør afsnit

3.2.3.

I ISA 240, bilag 1, beskrives eksempler på forskellige former for besvigelsesrisikofaktorer, som

revisor skal være opmærksom på. Det kan dog variere meget fra virksomhed til virksomhed

hvilke faktorer, der skal tages højde for, afhængigt af hvilken virksomhed og hvilke forhold der er

tale om. Besvigelsesrisikofaktorerne inddeles i to hovedgrupper, henholdsvis

regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver og yderligere bliver besvigelsesrisikofaktorerne

opdelt i de tre faktorer, som fremgår af besvigelsestrekanten.

3.3.8 Sammenfatning

Vi har i dette afsnit gennemgået de vigtigste elementer af ISA 240 i forhold til vores

problemformulering. Det drejer sig om de tre risikovurderingshandlinger; drøftelser i opgave

teamet, analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen. Disse tre handlinger er en del af de

samlede risikovurderingshandlinger, som fremgår af ISA 315. Revisor skal identificere

besvigelsesrisikofaktorer som kunne antyde tilstedeværelsen af et incitament, et pres til og/eller

en mulighed for at begå besvigelser. Formålet med risikovurderingshandlingerne er, at revisor

får en forståelse for virksomheden og dens omverden, for at kunne identificere risikoen for

væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af besvigelser. Næste afsnit vil være en egentlig

analyse af ISA 240 både i forhold til teori og praksis.
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4. Analyse af besvigelser i teori og revisionspraksis

I dette kapitel vil vi analysere centrale elementer af ISA 240 i forhold til teori og praksis.

Yderligere har vi valgt at analysere ISA 240 i forhold til besvigelsestrekanten, og hvorledes disse

to er sammenkoblet. I slutningen af dette kapitel har vi analyseret, hvilke typer der svindler.

4.1. Analyse af væsentlige elementer i ISA 240 i teori og revisionspraksis

I forbindelse med at undersøge de væsentlige elementer i ISA 240 i praksis har vi foretaget en

række interviews. Vi vil derfor analysere respondenternes svar i forhold til de væsentlige

elementer i ISA 240, som vi har valgt at lægge vægt på samt elementerne i besvigelsestrekanten.

For at opnå et retvisende resultat har vi spurgt de interviewede revisorer, hvilke handlinger der

foretages i praksis for at danne os et indtryk af, om teori og praksis stemmer overens, og om der

eventuelt er nogle handlinger enten i teorien eller i praksis, der kan være med til at forbedre

vurderingen af besvigelsesrisici set i lyset af udviklingen inden for besvigelsesteorien. Hvert

afsnit er opbygget således, at hvert element har sit eget afsnit. I hvert afsnit vil vi analysere hvad

teorien siger, og hvordan det foregår i praksis og komme ind på hvilke problemstillinger, der er i

mellem teori og praksis. Vores udgangspunkt har været at lave en analyse af drøftelse i

opgaveteamet, analytiske handlinger, forespørgsler til ledelsen og besvigelsestrekanten. Vi har

dog undervejs konstateret at professionel skepsis også er en væsentlig faktor for revisor i

forbindelse med vurdering af risikoen for besvigelser, hvorfor vi har valgt at inddrage dette i

vores analyse.

Som omtalt i ISA 240 punkt 4 er det virksomhedens øverste og daglige ledelse, som har ansvaret

for at forebygge og opdage besvigelser. Såfremt bestyrelsen og direktionen ikke varetager deres

hverv i overensstemmelse med god ledelsesskik, og deres handlinger medfører et tab hos
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tredjepart, kan bestyrelsen og direktionen ifalde ansvar overfor tredjepart. Revisor kan dog også

ifalde ansvar, da han/hun har ansvaret for at overholde god revisionsskik. Dette ansvar er

defineret i revisorlovens § 16. Den gode revisionsskik er dynamisk og fastsættes af de gældende

danske revisionsstandarder, hvilket på nuværende tidspunkt vil sige ISA 240, samt faglige

udtalelser fra revisorstanden med mere (Langsted et. al., 2008).

Det er vigtigt, at ledelsen medvirker til at skabe en virksomhedskultur, som bunder i ærlighed og

etisk adfærd, således at denne kultur kan medvirke til at forebygge besvigelser såvel som

afskrække potentielle svindlere fra at begå besvigelser (Bauer, 2005). En sådan kultur vil have

indvirkning på svindlerens rationale for at besvigelsen begås. Derudover konkretiseres en række

tiltag, som de respektive ledelsesorganer kan eller skal tage. Bestyrelsen skal sikre, at der

etableres effektive interne kontroller samt at disse overholdes, dette gøres via bestyrelsens tilsyn

med den daglige ledelse. For at en virksomhedskultur, som bygger på ærlighed og etisk adfærd,

skal fungere optimalt, er det essentielt, at ledelsen selv er synlig og overholder de etablerede

kontroller. Det er dog vigtigt at have sig for øje, at gode veletablerede interne kontroller ikke

fjerner risikoen for besvigelser, men kan mindske risikoen betydeligt. Da det er ledelsens ansvar

at forebygge og opdage besvigelser, er det derfor alene revisors ansvar, at opnå høj grad af

sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

eller utilsigtede fejl, jævnfør ISA 240 punkt 5. Dette gøres ved, at revisor udviser professionel

skepsis gennem hele revisionsprocessen, jævnfør ISA 240 punkt 8. På trods af at revisor ikke er

direkte ansvarlig for at opdage besvigelser, vil en mangelfuld revision stadig medføre, at revisor

vil kunne ifalde ansvar. I teorien skal der dog skelnes mellem revision og reel efterforskning. Ved

revision skal det sikres, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, altså kan der

forekomme mindre fejl i et revideret regnskab, da en revision ikke er en fuldstændig

gennemgang af alle transaktioner. En efterforskning skal derimod være fuldstændig

tilbundsgående. Det forventes derfor ikke, at revisor har gennemgået alle transaktioner, og det

kan derfor være svært præcist at definere, hvor langt revisor skal gå i sin revision for ikke at blive

erstatningsansvarlig. Dog understreges det i ISA 240 punkt 3, at revisor ikke skal foretage

juridiske vurderinger af, hvorvidt en besvigelse faktisk har fundet sted.
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Alle respondenterne siger, at det er svært for revisor at opdage og afdække risikoen for

besvigelser 100 %. Her ses en forventningskløft mellem, hvad omverdenen forventer at revisor

foretager sig, og hvad deres opgave reelt er. Mange har forventninger til, at revisor skal opdage

besvigelser, hvilket ifølge gældende standarder ikke er deres ansvar, og samtidig er det også

langt fra tilfældet i praksis, da besvigelser oftest opdages af ledelsen eller andre internt i firmaet

(Gimsing & Jepsen, 2009). I PwC’s undersøgelse fra 2011 kom det frem, at besvigelser i 53 % af

tilfældene blev afsløret af virksomhedskontroller. Men som respondent A siger, så afgiver revisor

jo ikke en erklæring om, at der er høj grad af sikkerhed for, at der ikke er begået besvigelser i en

virksomhed. De skal derimod fortælle noget om, om der er væsentlig fejlinformation i

regnskabet, som selvfølgelig også kan skyldes besvigelser. Yderligere fortæller respondent A, at

det heller ikke er alle ledere, som ved hvad besvigelser er. Alle ved, at misbrug af aktiver er

ulovligt, men at regnskabsmanipulation er en besvigelse, er ikke altid klart, hvilket også skyldes,

at mange poster i et regnskab er baseret på skøn. Så grænsen for, hvornår der er tale om en

besvigelse, er subjektiv. Regnskabet kan jo være afrapporteret korrekt, selvom der er nogle

besvigelseselementer. Dette er vi enige i, men på baggrund af interviewene er det blevet klart for

os, at revisorerne har lidt berøringsangst i forhold til besvigelser. Det virker som om, at

revisorerne prøver at fralægge sig så meget ansvar som muligt, så de ikke vil blive stillet til

regnskab, hvis det efterfølgende viser sig, at der er begået besvigelser i virksomheden.

Ligeledes kom det frem ved vores interviews, at revisorerne alle holder sig til standarderne og

foretager de handlinger, som står i ISA 240 for at afdække risikoen for besvigelser. Ingen af de

adspurgte revisorer foretager yderligere handlinger med mindre der er en reel mistanke om

besvigelser. Såfremt kunderne beder revisor om at foretage yderligere handlinger, betragtes

dette nærmere som værende intern kontrol end revision.

4.1.1 Professionel skepsis

Som tidligere nævnt skal revisor jævnfør ISA 240 udvise professionel skepsis under hele

revisionsprocessen. Med dette menes, at revisor skal forholde sig kritisk til det revisionsbevis de

modtager, revisor skal altså have en problematiserende tilgang til revisionen. Eksempelvis bør

revisor ikke blindt stole på det, ledelsen i virksomheden siger, men samtidig forventes det heller
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ikke, at revisor tester, hvorvidt de udleverede dokumenter/revisionsbeviser er ægte. Ved

professionel skepsis forventes det dog, at revisor overvejer pålideligheden af revisionsbeviserne

og den information, der ligger til grund herfor. Det er vigtigt, at både ledelsens og medarbejderes

udsagn efterprøves og testes, også selvom det ikke er revisors erfaringer, at der tidligere har

været tegn på besvigelser fra ledelsens side eller, at de tidligere har talt usandt. I de tilfælde hvor

revisor har mistanke om, at et dokument er uægte, skal der foretages en vurdering af, hvorvidt

dokumentet er ægte eksempelvis ved at indhente bekræftelse direkte fra tredjepart.

Revisor kan få input til at stille de rigtige spørgsmål til ledelsen, ved at gøre brug af ISA 240,

punkt A60-A64, således at relevante spørgsmål bliver stillet, og derigennem kan revisor

opretholde den professionelle skepsis.

Det er vigtigt at revisor udviser professionel skepsis gennem hele revisionen. Spørgsmålet er,

hvad der skal forstås ved professionel skepsis. PCAOB (2012) definerer professionel skepsis som:

”an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence”

PCAOB (2012) har i en rapport udtrykt bekymring for, hvorvidt revisorer udviser tilstrækkelig

professionel skepsis. Visse omstændigheder, så som planlægning, arbejdsbyrde og tillid til

kunden kan gøre, at der ikke udvises tilstrækkelig professionel skepsis, hvilket kan medføre at de

ikke opnår tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at understøtte revisors konklusion om

regnskabet. Derudover kan manglende professionel skepsis medføre, at revisor ikke identificerer

et regnskab, som indeholder væsentlig fejlinformation. Ifølge Renge & Jepsen (2012) er

manglende professionel skepsis ikke et problem blandt danske revisorer. De mener, at stigningen

i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger skyldes, at de danske revisorer er

kritiske og præget af professionel skepsis.

Nelson (2009) har lavet en model, der beskriver professionel skepsis inden for revision.

Modellen beskriver, hvordan revisionsbeviser sammen med revisors viden og dømmekraft

påvirker hvorledes, revisor udviser professionel skepsis. Derudover giver modellen også en

forståelse af, hvordan revisionsfirmaer kan påvirke den professionelle skepsis gennem for
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eksempel ansættelse og træning af revisorer samt deres incitamenter til at udvise professionel

skepsis. Nelson mener, at revisorer har en kritisk tilgang til virksomhederne. I forlængelser heraf

definerer Hogarth & Einhorn (1992) det at være skeptisk som værende meget sensitiv overfor

negativ information, mens positiv information ignoreres. Der er dog forskellige definitioner på

professionel skepsis. Bamber et. al. (2007) mener i modsætning til Nelson og Hogarth & Einhorn,

at revisorer som udgangspunkt er neutrale i deres tilgang til virksomhederne, men

udgangspunktet ændrer sig, jo mere information de tilegner sig.

Det er altså vigtigt, at revisor bevarer den skeptiske indstilling igennem hele revisionen også fra

år til år, på trods af revisor har gode erfaringer med klienten, da der kan være ændrede forhold

som gør, at risikoen for besvigelser er øget. Naturligvis skal revisor og klienten have et godt og

tillidsfuldt samarbejde, men revisionsbeviser, der hovedsageligt beror på tillid, er ikke

tilstrækkeligt. Alle de adspurgte revisorer siger, at de i praksis heller ikke anvender

revisionsbeviser, som udelukkende beror på tillid, da det er en helhedsvurdering af alle

revisionsbeviser, der er indsamlet under revisionen.

Under vores interviews af forskellige revisorer er hver revisor flere gange under hvert interview

kommet ind på den professionelle vurdering og det med at have en god mavefornemmelse, som

respondent A udtrykker det:

”Men ellers handler det jo om, at alle ligesom har den der besvigelsesdel med i baghovedet

når man revidere alle områder”

Den professionelle skepsis er altså mere den tilgang, man har til revisionen, og den samme

respondent siger også, at hele besvigelsesområdet tidligere var en mere integreret del af

revisionen. Efter ISA 240 er kommet, er det blevet et mere selvstændigt område, hvilket

respondenten synes er en fare, fordi det netop skal være noget, man tænker ind alle steder, når

man reviderer. Respondenten mener, at ISA 240 burde være indarbejdet i ISA 315, og

overvejelser omkring besvigelser skal ske på lige fod med revisionsmål (ISA 315 punkt A11) for

hver regnskabspost således, at revisor, hver gang han overvejer, om han har opfyldt alle

revisionsmål på regnskabsposten, også gør sig overvejelser i forhold til besvigelser. Ved at gøre
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det på denne måde mener respondenten, at det ville give et bedre fokus i forhold til besvigelser.

Når revisor gør sig overvejelser omkring, hvorvidt revisionsmålene er opfyldt på de enkelte

regnskabsposter, bør betragtninger omkring besvigelser indgå i disse overvejelser. Derfor mener

vi, at et revisionsmål omkring besvigelser må være overflødigt.

Respondent F mener derimod, at revisorer skal være mere kritiske, hvis de skal opdage flere

besvigelser. Som det ses ud fra vores interviews, baseres revision meget på tillid til kunden.

Respondenten tilføjede yderligere, at eftersom den danske standard ISA 240 er lavet i et

samarbejde med de amerikanske standardudstedere, kan det være at en ændring over mod den

amerikanske holdning, hvor man skal tro på det forkerte, indtil andet er bevist, kan være med til,

at danske revisorer får et mere kritisk perspektiv og ikke som hidtil i så høj grad baserer

revisionen på tillid. Ifølge PCAOB (2012) er manglende professionel skepsis fra revisor ligeledes

et problem i USA. Revisor skal altså være endnu mere kritisk i forhold til at udvise professionel

skepsis. De interviewede revisorer fortalte, at de som udgangspunkt er neutrale i deres tilgang til

virksomhederne, hvilket er i overensstemmelse med Bamber et. al. (2007), men vi mener, at en

mere kritisk tilgang til virksomhederne vil være mere optimalt for at udvise tilstrækkelig

professionel skepsis.

I og med at revisor som hovedregel i praksis altid vil følge, hvad der står i ISA 240, er det

selvfølgelig også essentielt, at ISA 240 giver den rigtige vejledning til besvigelsesområdet. ISA

240 skal ses i sammenhæng med de øvrige risikovurderingshandlinger i ISA 315, men vores

interviews viste, at besvigelsesområdet og ISA 240 mere er blevet et område revisor reviderer

for sig selv, og dette er selvfølgelig en faldgrube, da besvigelsesrisikoelementet skal overvejes

gennem hele revisionen. Det er vigtigt, at revisor opretholder sin professionelle skepsis gennem

hele revisionen, hvilket vi ud fra vores interviews kan konkludere ikke altid er tilfældet i forhold

til besvigelser.

4.1.2 Risikovurderingshandlinger

Risikovurderingshandlinger er en del af de arbejdshandlinger, der foretages ved planlægningen

af revisionen. Det er først, når revisor har vurderet risikoen for besvigelser, at revisor kan
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udarbejde den egentlige revisionsinstruks. Denne revisionsinstruks skal tilpasses revisors

vurdering af besvigelsesrisikoen således, at der foretages tilstrækkelige revisionshandlinger til at

afdække denne risiko. Yderligere skal revisionsinstruksen tilpasses således, at den samlede

revisionsrisiko, jævnfør revisionsrisikomodellen i afsnit 3.3.1, bliver på et ønsket niveau. En

vigtig del af risikovurderingshandlingerne i relation til risikoen for besvigelser er drøftelse i

opgaveteamet, analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen.

Det fremgår af ISA 240 punkt 16, at standarden hænger sammen med ISA 315 punkt 5-24. I ISA

315 kræves det, at revisor udfører risikovurderingshandlinger for at opnå en bedre forståelse af

virksomheden og dens omgivelser, og risikovurderingshandlingerne i ISA 240 er altså en del af

dette, og bør derfor integreres i de øvrige arbejdshandlinger i forbindelse med risikovurdering i

sin helhed. Risikovurderingshandlingen, drøftelse i opgaveteamet, er derfor også en del af den

generelle diskussion, der er omkring virksomheden og dens omgivelser. Dette stemmer overens

med, hvad de adspurgte revisorer svarede. Alle har forklaret, at drøftelser i opgaveteamet ikke er

en særskilt handling, der foretages, men mere er en del af det indledende planlægningsmøde. Dog

mener respondent A som tidligere nævnt, at hele besvigelsesområdet tidligere var en mere

integreret del af revisionen.

Yderligere svarede de adspurgte revisorer, at de som udgangspunkt foretager de samme tiltag for

store såvel som for små virksomheder. Det er klart, at der er nogle ting, som rent praktisk ikke

kan lade sig gøre i en lille virksomhed, og her er det derfor mere formaliteterne, der spiller ind.

Respondent E, som er fra et lille revisionshus og som udelukkende reviderer små klienter,

udtrykker følgende:

”Jeg har taget den beslutning at vi fravælger revision hos alle, hvis det kan lade sig gøre”

Årsagen til at han har fravalgt revision hos de fleste kunder er, at han ikke kan opfylde de krav

der fremgår af ISA’erne, da de er alt for omfattende ved revision af små virksomheder. Han

nævner, at en vurdering af risikoen for besvigelser for små personlig-eget virksomheder er

hurtigt taget, da den risiko, der er for besvigelser er, at ejeren stjæler fra sig selv. Respondent E

fortæller yderligere, at de selvfølgelig sørger for at opfylde de krav, de skal i forhold til ISA 240,
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men i de små virksomheder, hvor det primært er en enkelt revisor, som reviderer en virksomhed,

er drøftelser i opgaveteamet mere en formalitet i forhold til dokumentation og den eventuelle

efterfølgende kvalitetskontrol. Dette mener vi kan være en faldgrube, da revisor kan overse risici,

ved ikke at foretage handlingerne.

4.1.3 Drøftelser i opgaveteamet

I relation til besvigelsesrisikoen er det essentielt, at opgaveteamet er informeret om, hvad der

foregår i virksomheden og dens omverden. Drøftelser i opgaveteamet foretages for at vurdere

risikoen for besvigelser inden revisionens påbegyndelse. For at medlemmerne i revisionsteamet

kan vurdere risikoen, er det vigtigt, at medlemmerne i revisionsteamet har den nødvendige viden

om, hvilken virksomhed der skal revideres, og hvad der foregår i den pågældende virksomhed.

Herved opnår teamet også en tilstrækkelig viden om, hvor risikoen for væsentlig fejlinformation

som følge af besvigelser kan være, inden revisionen påbegyndes. Hvis revisor har forståelse for

og den nødvendige viden om virksomheden, er det muligt at tage de rigtige forholdsregler i

forbindelse med udførelsen af revisionen.

Det er partneren på revisionen, som har ansvaret for, at de andre medarbejdere på

revisionsteamet opnår den nødvendige viden om og forståelse for virksomheden. Der skal derfor

afholdes et møde i planlægningsfasen, hvor revisionsteamet gennemgår, hvor stor risikoen er for,

at virksomhedens regnskab indeholder væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. På

dette møde er det dog kun den ansvarlige partner samt andre nøglemedarbejdere, der deltager,

og den ansvarlige partner beslutter herefter, hvilke informationer der skal videregives til de

andre medarbejdere på revisionsteamet jævnfør ISA 315 punkt 10. De medlemmer af

revisionsteamet, som ikke deltager i drøftelsen omkring risikoen for, at regnskabet indeholder

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, skal derfor have indblik i den information,

som de resterende på opgaveteamet har fra mødet. Det er altså helt essentielt for en succesfuld

revision, at der sker en vidensdeling i denne fase af revisionen.

Med ansvarlig partner og andre nøglemedarbejdere forstås såvel dem med stor viden omkring

virksomheden som medarbejdere med stor revisionsmæssig erfaring. Eksempler på disse
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medarbejdere kan altså være partneren på kunden og øvrige teammedlemmer med dybere viden

om kunden fra tidligere revisioner. At det kun er nøglemedarbejdere på revisionsteamet, der

behøver at deltage i mødet, skyldes at medarbejdere, der reviderer et enkelt område, ikke

nødvendigvis har behov for information vedrørende andre områder af revisionen. Det kan dog

diskuteres, hvorvidt dette argument er korrekt, da det ofte er de nyere medarbejdere på

revisionsteamet, som opholder sig mest ude hos klienten frem for andre medarbejdere. De nyere

medarbejdere på revisionsteamet kan derfor være i besiddelse af information, som kan være

særdeles vigtig ved en vurdering af risikoen for forekomsten af besvigelser (Beasley & Jenkins,

2003). Yderligere vil det være oplagt at bruge drøftelsen som et led i læringsprocessen for de

mindst erfarne medlemmer af teamet, hvilket selvfølgelig skal ses i sammenhæng med at

uddannelsen til statsautoriseret revisor i høj grad er baseret på praktisk erfaring.

Et modargument kan være, at nye medarbejdere sjældent sidder alene hos kunden, og yderligere

kan det diskuteres, om en helt ny medarbejder bare vil blive mere forvirret af mødet, og det

derfor ikke vil være gavnligt at tage sådanne medarbejdere med i disse drøftelser. Men i

forlængelse heraf skal det understreges, at det er vigtigt at selv nye medarbejdere får

tilstrækkelig med information om virksomheden, i forhold til de opgaver vedkommende skal

udføre.

En anden årsag, til at det ikke nødvendigvis er alle medarbejdere på revisionsteamet, der skal

deltage i drøftelsen, kan være ud fra et perspektiv om effektivitet. Der står i ISA 200 (ajourført)

punkt A49, at revisor skal planlægge revisionen, således at den bliver udført effektivt. Revisor er

altså forpligtet til at udføre en effektiv revision, og rationalet for ikke at involvere samtlige

medarbejdere på teamet i drøftelsen kan være et økonomisk hensyn til kunden, da

revisionshonoraret ville blive for stort. Den besparelse der opnås på revisionshonoraret ved, at

det kun er nøglemedarbejdere, der deltager i drøftelserne, skal dog hænge sammen med

partnerens/den ansvarlige medarbejders evne til effektivt at kommunikere væsentlige forhold til

ikke nøglemedarbejdere. Derudover er det sandsynligvis de nyeste medarbejdere på teamet, der

har den laveste timeløn, hvorfor besparelsen muligvis ikke vil være så stor som først antaget.
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Alle de interviewede revisorer påpeger, at disse drøftelser oftest foretages af den pågældende

partner/underskrivende revisor samt den jobansvarlige og andre relevante personer i de større

revisionsvirksomheder. I en lille revisionsvirksomhed er det naturligt, at det kun er en partner og

den revisor, der står for revisionen, som foretager disse drøftelser, da det typisk kun er disse to

personer, der foretager revisionen. Som tidligere nævnt vil det være mest optimalt, hvis alle

medarbejdere deltager i sådanne drøftelser (Beasley og Jenkins 2003). Men som det fremgår af

nedenstående citat fra respondent F, er dette ikke altid sådan i praksis.

”Principielt bør alle være med. Sådan er det bare ikke i praksis.”

Vi spurgte efterfølgende, hvorfor dette er praksis. Respondenten fortalte, at der for de helt nye

medarbejdere som hovedregel altid vil være en form for sidemandsoplæring, og herved vil den

nye medarbejder modtage den relevante information i takt med oplæringen. De nye

medarbejdere har måske ikke al relevant information fra start, men ved at gøre det på denne

måde sikres det, at nye medarbejdere får den information, de har brug for, men samtidig heller

ikke bliver bombarderet med for mange nye informationer på én gang. Ovenstående citat fra

respondent F understreger Beasleys og Jenkins’ (2003) udsagn om, hvad der er optimalt i forhold

til drøftelser i opgaveteamet. Dette er i modstrid med, hvad der står i ISA 240 og ISA 315, som

kræver at det kun er den opgaveansvarlige partner og andre nøglepersoner i opgaveteamet, der

deltager i drøftelserne.

Hvorvidt alle medarbejdere på revisionsteamet skal deltage i drøftelser i opgaveteamet, er en

afvejning. Alle bør som udgangspunkt være med i drøftelsen, men hvis det gør mere skade end

gavn for en helt ny medarbejder at være med, bør vedkommende selvfølgelig ikke deltage. Det

skal dog understreges, at i sådanne tilfælde vil en grundig oplæring være vigtig, og samtidig skal

kulturen på opgaveteamet være således, at alle medarbejdere på teamet har mulighed for at

komme med inputs omkring besvigelsesrisici (Landis et. al, 2008 og Bellovary & Johnstone,

2007). Det må derfor ikke være hensynet til størrelsen af revisionshonoraret, der afgør, hvorvidt

alle medarbejdere på revisionsteamet deltager i drøftelsen. Det må være den ansvarlige

medarbejder/partner på teamet, som tager beslutningen om, hvem der skal deltage. Dette



Side 65 af 125

stemmer overens med, hvordan praksis er i dag og hvad der står i ISA 240. Der kan derfor sættes

spørgsmålstegn til, hvorvidt Beasleys og Jenkins’ (2003) udsagn er optimalt.

Alle de adspurgte revisorer svarede i første omgang, at drøftelse i opgaveteamet foregår i

planlægningsfasen og, at det er noget af det første, der foretages. Det blev understreget af

respondent C, at det er vigtigt, at risici vurderes kontinuerligt og, at kundens input omkring risici

også er vigtigt. Da vi efterfølgende spurgte lidt dybere ind til dette, viste det sig dog, at revisor

ikke altid benytter kundens input. Alle respondenterne sagde efterfølgende, at de benytter sig af

erfaringer fra tidligere år. Hvis der ikke er foretaget store ændringer hos kunden, tages der

udgangspunkt i de samme forudsætninger som året før. Her belyses altså problemstillingen

omkring manglende afholdelse af drøftelse i opgaveteams, der som tidligere omtalt i afsnit 3.1.2,

bliver nævnt i PCAOB’ (2007) rapport.

Carpenter (2007) mener, at en drøftelse af risikoen for besvigelser blandt revisorerne, vil

medføre, at deres risikovurdering bliver højere, end den ellers ville have været, hvis

teamdrøftelsen ikke havde fundet sted. Det skyldes, at når der sættes fokus på besvigelser, bliver

man opmærksom på risikoen, før den egentlig opstår. Dette betyder, at revisionshonoraret stiger,

fordi risikovurderingen bliver højere end den burde være, og revisor derfor udfører flere

handlinger, end de ellers ville have gjort. Det er derfor vigtigt, at revisor i lige så høj grad er

opmærksom på, om de opstillede risici, reelt er risici, som kan munde ud i en besvigelse. Modsat

kan revisor blive erstatningsansvarlig ved en for lav risikovurdering, hvis denne er årsag til, at

besvigelser ikke opdages. Risikovurderingen skal derfor hverken være for høj eller for lav, men

tilpasset virksomheden. Der er altså tale om en professionel vurdering, som kræver en vis

erfaring.

Jævnfør ISA 315 A1 skal revisor have indgående kendskab til virksomheden for at kunne foretage

en risikovurdering. Denne proces er en iterativ proces. Indsamling af denne information er altså

dynamisk og løbende. Eksempler på denne information kan være: information omkring branche,

lovgivning og andre faktorer virksomheden ikke kan påvirke samt intern information såsom

forretningens art og omfang, interne kontroller samt virksomhedens mål og strategi.
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Drøftelsernes omfang afhænger meget af, om det er en ny eller en tidligere revideret kunde. Hvis

revisionsvirksomheden allerede har revideret kunden tidligere og virksomheden ikke har

foretaget betydelige ændringer, foretages der ikke mange drøftelser eller slet ingen som nævnt

ovenfor. Dette, sammenholdt med et revisionsteam bestående af de samme medlemmer, gør at

alle har kendskab til kunden, og der dermed ikke nødvendigvis er et lige så stort behov for at

foretage nye tiltag omkring vurderinger af besvigelsesrisici. Altså er drøftelserne meget

erfaringsbaseret fra tidligere år og det fremgår også af vores interviews, at det i mange tilfælde

mere er formalia i forhold til dokumentationen, at denne drøftelse foretages. En enkelt af

respondenterne, respondent G, udtaler da også, at drøftelse i opgaveteamet i visse tilfælde

foretages ude hos kunden ved opstartsmødet med kunden, da revisionsteamet i den forbindelse

alligevel er samlet. Hvorvidt denne måde at foretage drøftelser i opgaveteamet er optimal, kan

diskuteres. I 13 % af tilfældene blev besvigelser opdaget ved et tilfælde (KPMG, 2011). Det bør

give anledning til bekymring, at det i så relativt mange tilfælde af svindel er en tilfældighed, der

gør at svindlen bliver opdaget, specielt set i sammenhæng med at der i 94 % af sagerne var tegn,

de såkaldte ”red flags”, på, at der blev begået besvigelser (KPMG, 2011). Et ”red flag” kan for

eksempel være, hvis en regnskabsmedarbejder har en meget dyr livsstil set i forhold til sin

indkomst. Ved ikke at foretage drøftelse i opgaveteamet hvert år, kan revisor altså overse nogle

”red flags” og dermed kan risikoen for besvigelser vurderes for lav, hvorfor det er vigtigt ikke kun

at basere drøftelse i opgaveteam på erfaringer fra tidligere år.

Følgende to citater fra henholdsvis respondent C og H viser, hvilke faktorer der tages højde for,

når drøftelserne omkring besvigelsesrisici foretages.

”Hvad er det for en personkreds der sidder i virksomheden? Er det nogle, vi har tillid til? Har

vi nogle indikationer af, at der er nogle af dem, der potentielt har økonomiske problemer

eller andre forhold der gør, at de måske har incitament til at begå en besvigelse? Så kigger vi

på, hvad det er for en type virksomhed, hvordan er den organiseret. Hvis du har en meget

rodet organisationsstruktur, er risikoen for, at der er nogen, der kan berige sig på den ene

eller anden måde større. Så kigger vi på, hvad det er for nogle systemer, de har. Er det nogle,
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der understøtter en effektiv funktionsadskillelse og et godt kontrolmiljø? Og så kigger vi

tilbage på, hvad vi har haft af erfaringer fra tidligere år.”

”Ledelsen. Stoler vi på dem? Hvordan er de som mennesker? Det skal vi også forholde os til.

Er der en risiko for ledelsens tilsidesættelse af kontroller? Er der en risiko for

regnskabsmanipulation? Hvad er deres incitament? Er de bonusaflønnet?”

Disse citater tydeliggør, at der under drøftelserne tages højde for, hvilken slags virksomhed der

er tale om, herunder især hvordan ledelsen er, hvilket er i strid med, hvad der står i ISA 240

punkt 15, da de ifølge standarden ikke bør inddrage, hvad de måtte mene om ledelsens integritet

og ærlighed. Derimod stemmer det overens med udviklingen i besvigelsesteorierne, som går

mod, at der tages mere højde for hvilken etik og moral, der er i virksomhederne og hos

medarbejderne. Teoretikere som Lubit (2002), Gabbioneta et. al. (2012) og Bauer (2005) er

ligeledes enige i dette. Respondent A udtaler følgende:

”Ledelsens integritet, det er i hvert fald noget der fylder rigtig, rigtig meget i vores

hoveder…Hele den her ”tone on the top” tankegang fylder jo rigtig meget i vores

vurderinger”

Han fortæller endvidere, at det er helt fra accepten af kunden, at denne vurdering spiller ind, da

de hellere vil sige nej tak til nogle kunder end at ”komme i dårligt selskab”. Her ses altså en

uoverensstemmelse mellem ISA 240 og praksis. I sammenhæng med dette svarer alle

interviewpersonerne, at de vil ændre revisionen, hvis de har den opfattelse, at ledelsen mangler

integritet og ærlighed.

Alle respondenterne siger, at de under drøftelser i opgaveteams diskuterer to af elementerne i

besvigelsestrekanten; incitament og mulighed. Dog nævner samtlige interviewpersoner, at der

ikke tages særligt hensyn til retfærdiggørelse. Vi spurgte efterfølgende dybere ind til, hvorfor

dette er tilfældet. Respondent F svarede følgende:

”Det er ikke noget man må nedjustere. Men nogle er mere synlige.”
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Hermed menes, at det er svært at observere retfærdiggørelse, da det er en meget personlig og

individuel faktor. Det er derimod lettere at undersøge, om incitament og mulighed er tilstede,

med dette menes dog ikke, at retfærdiggørelse må ”nedjusteres”, men de andre faktorer er lettere

at observere og dermed mere håndgribelige. Ud fra vores empiriske undersøgelse fastslås altså,

at der ikke decideret tages højde for retfærdiggørelse i praksis, selvom dette element også er en

del af ISA 240 og ifølge besvigelsesteorierne en del af de faktorer, der skal være tilstede for, at en

besvigelse kan forekomme. Dorminey et. al. (2010, 2012b) og Skousen et. al. (2009) mener

ligesom vores respondenter, at retfærdiggørelse ikke er observerbart og derfor ikke brugbart i

praksis. Dette er også en af grundene til, at der er udviklet nye besvigelsesteorier.

Da det langt fra er alle på opgaveteamet, der i praksis deltager i drøftelserne, bliver

besvigelsesrisikofaktorer oftest kommunikeret ud til alle teammedlemmer på et

planlægningsmøde eller via elektroniske værktøjer, som alle medarbejderne har adgang til og

skal tjekke op på, så de er informeret, omkring de vurderede risici. Der lægges generelt stor vægt

på, at alle er godt opdateret på de forhold, der skal tages højde for, når revisionen foretages. Det

er dermed ikke sagt at andre end dem, der deltager i drøftelsen, ikke må bidrage med deres

holdninger, information og vurderinger. Der kan dog gå nogle inputs tabt, når ikke alle

medarbejdere skal være med til at drøfte de risici, der er forbundet med besvigelser, hvilket

Bellovary og Johnstone (2007) og Beasley og Jenkins (2003) omtaler som faldgruber ved

drøftelse i opgaveteamet.

Ingen af de adspurgte revisorer benytter sig af brainstormingteknikker, som anbefales af både

Landis et. al. (2008) og Bellovary og Johnstone (2007) i afsnit 3.1.2. Det kom frem under

interviewene at 5 ud af 8 respondenter, som alle er fra de store revisionshuse, benytter sig af en

form for checklister eller guidance. De resterende 3 respondenter udtrykker, at disse ikke bliver

brugt. Da vi spurgte ind til, hvorfor dette er praksis, fortalte respondent H, at det er vigtigt, at

man bruger hovedet selv og ikke bare benytter en generel liste til at vurdere risikoen, da der er

stor forskel på risici fra kunde til kunde, og man herigennem kan overse nogle vigtige elementer.

Yderligere understreger respondenten, at der er forskel på checklister og guidance, og de i hans

virksomhed IKKE benytter checklister, men guidance. Endvidere forklarer respondenterne, at de
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checklister, der benyttes, tager udgangspunkt i ISA 240. Vejledning/checkliste i

revisionsprogrammerne fremstår som en guide mere end en checkliste, og det kan selvfølgelig

diskuteres, hvorvidt dette er optimalt. Revisor skal være påpasselig med at tro, at fordi man har

diskuteret, det som står på listen, så er alt godt, hvilket skal ses i sammenhæng med, at listen

over eksempler på besvigelsesrisikofaktorer i ISA 240 ikke er udtømmende. Revisor skal til

enhver tid bruge sin professionelle dømmekraft og skepsis. Men det er forståeligt, at man fra

revisionshusenes side vælger at lave disse checklister, da man herved sikrer sig, at det ikke er et

punkt af revisionen, som bliver ”glemt”. Dette skal specielt ses i lyset af, at fokusset på besvigelser

har været særdeles stort de sidste par år på grund af de store erhvervsskandaler i både USA og

Danmark, hvorfor besvigelser naturligvis også har været et vigtigt punkt for revisionshusene.

I PCAOB’s rapport fra 2007 er der en række kritikpunkter i forhold til drøftelse i opgaveteamet.

Blandt andet bliver revisorer kritiseret for, at alle medarbejdere ikke deltager i drøftelser i

opgaveteamet, eller at disse drøftelser slet ikke bliver afholdt. Ud fra vores interviews kan vi

konkludere, at en del af disse problemstillinger er relevante, da ikke alle på revisionsteamet

deltager i drøftelsen, og yderligere sker det i mange tilfælde, at drøftelsen egentlig ikke rigtig

finder sted, da der ofte tages udgangspunkt i sidste års erfaringer. På møderne diskuteres hvilke

type virksomhed, der skal revideres samt, hvilken kultur og ledelse der er i virksomheden.

Yderligere diskuteres det, hvilke muligheder der er for at begå besvigelser, samt om der er nogen,

som kunne have incitament til at begå besvigelser.

Der er nogle uoverensstemmelser i mellem teori og praksis i relation til drøftelser i

opgaveteamet. Bør revisor tage højde for, hvad han/hun måtte mene omkring ledelsens integritet

og ærlighed ved drøftelsen? Der står i ISA 240 punkt A20, at en forståelse for det tilsyn, som den

øverste ledelse fører overfor den daglige ledelse, kan give revisor et indblik i den daglige ledelses

kompetence og integritet, men samtidig står der under punkt 15, at revisor ikke som

udgangspunkt skal tage hensyn til, hvad han/hun mener om ledelsens ærlighed og integritet,

hvorvidt dette er korrekt kan diskuteres. Risikovurderingen bør som udgangspunkt dække alle

tænkelige risici, hvilket en ledelses manglende ærlighed må siges at være. Ved førstegangs

revision, kan en sådan vurdering måske være svær at foretage, da man ikke har specielt godt
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kendskab til ledelsen eller virksomheden fra tidligere år. Men vurderingen bør tage

udgangspunkt i en professionel vurdering, og hvis det er revisors professionelle vurdering, at

ledelsen mangler ærlighed, bør dette udgøre en risikofaktor. Yderligere har en stor del af den

gennemgåede litteratur vist, at virksomhederne selv kan forhindre mange tilfælde af besvigelser

ved at opbygge en etisk kultur og designe organisationerne, således at man mindsker risikoen for

besvigelser (Ramamoorti, 2008, Ramamoorti & Olsen, 2007, Lubit, 2002, Gabbioneta et. al., 2012,

Bauer, 2005 og Hart & Hvilshøj, 2013). Dette gøres både ved at virksomhederne først og

fremmest tiltrækker den rette type af medarbejdere, som har den rette indstilling og holdning, og

ved at mindske både mulighed for og incitament til at begå besvigelser (Ramamoorti, 2008,

Ramamoorti & Olsen, 2007, Lubit, 2002, Gabbioneta et. al., 2012, Bauer, 2005 og Hart & Hvilshøj,

2013). At det ofte er ledende medarbejdere, der svindler, sammenholdt med det faktum, at det

ofte er regnskabsmanipulation, der begås, og at besvigelser i 74 % af tilfældene begås ved hjælp

af svage interne kontroller (KPMG, 2011), gør, at skylden for besvigelserne ikke udelukkende kan

gives til svindlerne. Organisationer og virksomheder må tage deres andel af ansvaret. Vi mener at

mange virksomheder har høje krav til deres ledere og virksomhedens præstationer. Det er klart,

at revisor ikke kan bestemme, hvilke krav virksomhederne skal sætte til deres ledere, men

revisor skal være opmærksom på dette risikoelement ved risikovurdering og revision af en

virksomhed.

4.1.4 Analytiske handlinger

De analytiske handlinger revisor udfører, og som er en del af risikovurderingshandlingerne, skal

identificere usædvanlige forhold i et regnskab. De analytiske handlinger, der skal foretages i

forbindelse med risikovurderingshandlingerne, fremgår af ISA 315 punkt 6(b) samt A7-A10. De

analytiske handlinger, der foretages, kan indeholde både finansielle og ikke-finansielle

oplysninger. Disse analytiske handlinger kan give revisor et overblik over, hvilken slags

virksomhed der skal revideres, og hvilke risikofaktorer der skal tages højde for ved vurderingen

af risikoen for væsentlige fejlinformationer i regnskabet.

Formålet med at foretage disse analytiske handlinger er at undersøge hvilke forhold i

virksomheden, der kan være betydelige i forhold til risikoen for besvigelser og dermed være med
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til at påvirke revisionen. Analysen sker på baggrund af virksomhedens nøgletal, transaktioner,

udvikling med mere. Igennem de analytiske handlinger er der mulighed for at identificere nogle

usædvanlige forhold, der kan skyldes besvigelser, og som dermed påvirker forekomsten af

væsentlig fejlinformation i regnskabet.

ISA 520 beskriver analytiske handlinger som en vurdering af finansielle informationer, herunder

forventninger til sammenhæng mellem finansielle og ikkefinansielle informationer.

En regnskabsanalyse af virksomheden, hvor eksempelvis nøgletal sammenlignes med tidligere

års tal, kan indikere, om tallene og forretningen er legitim. Tal, der adskiller sig usædvanligt fra

tidligere års tal, kan skyldes, at der er blevet manipuleret med nogle tal, og der altså er begået en

besvigelse. Eksempelvis kan et fald i salg eller omsætning også lede til, at der bliver begået

besvigelser, da ledelsen kan være presset på grund af dette fald og derfor skaber kunstig profit

eller mindsker omkostninger, så presset mod dem bliver mindsket. Der er altså et incitament for

ledelsen til at begå besvigelser, og dette skal revisor være opmærksom på ved revisionen.

Ligeledes kan sammenhænge i regnskaber også indikere, at der er svindlet med regnskabet. Hvis

omsætningen er steget markant, og vareforbruget er faldet, vil dette skulle vække revisors

professionelle skepsis, med mindre revisor på forhånd har anden information, som kan forklare

denne udvikling.

Såfremt en virksomhed udviser unaturlige udsving eller anden form for afvigelse til det

forventede, skal revisor foretage undersøgelser omkring dette ved for eksempel at rette

henvendelse til ledelsen og herigennem opnå en forklaring og tilstrækkelig og egnet

revisionsbevis på, hvorfor der har været et udsving i forhold til det, man har forventet. Hvis

ledelsens forklaring ikke stemmer overens med beviserne, skal der dermed udføres yderligere

revisionshandlinger for at afdække uoverensstemmelsen.

Ifølge de interviewede revisorers svar er der enighed om, at disse analytiske handlinger typisk

foretages i forbindelse med den indledende regnskabsanalyse, altså i planlægningsfasen. 2 af de 8
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respondenter svarede dog, at de også foretager en analyse i forbindelse med afslutningen af

revisionen.

Yderligere fortæller alle respondenterne, at der sammenlignes tal med tidligere års tal, eller tal

indbyrdes i regnskabet. Respondenterne svarer, at procedurer og modeller for de analytiske

handlinger foretages på samme måde for alle virksomheder. Ofte ligger det inde i

revisionsprogrammet/revisionsinstruksen, hvorledes denne analytiske handling skal foretages.

Såfremt der er udsving, fortæller de interviewede revisorer, at der ofte kræves en forklaring fra

ledelsens side. Hvis forklaringerne ikke stemmer overens med det billede revisor har fået via de

analytiske handlinger, foretages der yderligere handlinger for at få afdækket grunden vil

udsvingene. Her er der altså overensstemmelse mellem teori og praksis.

Respondent A mener, at de analytiske handlinger er ubrugelige i forhold til at opdage besvigelser.

Han mener, at det typisk er for overordnet. Der skal være tale om besvigelser for virkelig store

beløb, før det er muligt at opdage besvigelser ved brug af analytiske handlinger. Han mener heller

ikke, de kan bruges i forhold til at henlede revisors opmærksomhed på usædvanlige poster. Han

mener, at revisor hovedsageligt opdager besvigelser ved hjælp af eksterne bekræftelser i

forbindelse med afstemninger eller et tip fra en medarbejder. Analytiske handlinger kan i nogle

tilfælde afsløre, hvorvidt der bliver begået besvigelser i en virksomhed (Bell et. al., 1997 og

2005), men hvor brugbar denne handling reelt er, kan diskuteres. Revisor skal vurdere risikoen

for væsentlig fejlinformation. Væsentlig fejlinformation må derfor være af en størrelse, der

påvirker så meget, at det kan ses i regnskabet og dermed også ved de analytiske handlinger.

Såfremt revisor skulle revidere i forhold til alle besvigelser, både store og små, ville små

besvigelser ikke altid kunne ses i regnskabet. Men alt andet lige vil det være at foretrække at

finde besvigelserne før de bliver så store, at de kan ses i regnskabet.

De analytiske handlinger kan altså være med til at give en antydning af, om der foretages

besvigelser, som både Bell et. al. (1997 og 2005) samt Wells (2001b) har beskrevet. Det er dog

revisors professionelle vurdering, der afgør, hvornår en afvigelse er stor nok til, at man vil

undersøge den. Der er ingen objektive krav til, hvornår noget skal undersøges yderligere. 3 ud af

8 respondenter fortæller, at der findes nogle inspirationsnøgletal i
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revisionsprogrammet/revisionsinstruksen, men det er altså hovedsagelig revisors vurdering og

mavefornemmelse som afgør, hvorvidt der skal foretages yderligere handlinger.

Benchmarking med branchen kan også give antydning af, hvor virksomheden bør ligge i forhold

til virksomheder i samme branche. Her kan for eksempel bruges gennemsnitstal for branchen

eller virksomheder med samme karakter inden for samme branche. Virksomhedens tal skulle

gerne ligger nogenlunde på linje med branchens (Bell et. al., 1997, Bell et. al., 2005, Beneish, 1999

og Wells, 2001b). Hvis dette ikke er tilfældet, skal revisors professionelle skepsis øges og revisor

skal derfor søge at finde en forklaring på udsvinget. Benchmarking med branchen kan dog i

praksis ofte ikke lade sig gøre, da det vil være umuligt at finde et brugbart

sammenligningsgrundlag. Overordnet set benytter de adspurgte revisorer sig kun af

sammenligning med branchetal i få tilfælde. De uddyber alle, at det først og fremmest kræver, at

der er en reel branche at sammenligne med. Dette kan i mange tilfælde være en udfordring, da

det er svært at kategorisere mange virksomheder og finde en branche eller andre virksomheder

at sammenligne med. Eller hvis man finder sammenligningstal, vil disse tal ofte være alt for

aggregerede til, at det vil give mening at lave en sådan sammenligning. Respondent F siger, at det

er svært at inkorporere dette, som noget der skal gøres, men at det eventuelt kan være god skik

at foretage sådan en sammenligning, såfremt det er muligt. Dog mener de alle, at det er vigtigt at

have branchen med i tankerne, når der foretages analytiske handlinger, da det kan give et billede

af, om der er op- og nedgang i branchen og dermed i den virksomhed som revideres, hvorfor vi

mener, det er særdeles vigtigt at have branchekendskab som revisor. Vi mener yderligere, at det

vil være svært at gøre benchmarking med branchen til et krav i ISA 240, fordi det i langt de fleste

tilfælde ikke er muligt, men som respondent F siger, vil det være god skik at udføre denne

handling, og revisor bør derfor foretage denne handling, såfremt det er muligt.

Hvorvidt analytiske handlinger kan bruges til at opdage besvigelser, er således tvetydig. I mange

tilfælde vil en sådan handling være overflødig, men i andre tilfælde, hvor svindlen omfatter

meget store beløb, vil man måske kunne afsløre besvigelser. Hvis man som revisor tror, at man

udelukkende ved hjælp af tal kan afsløre besvigelser, så tager man i langt de fleste tilfælde fejl.

Dette omtaler Wells (2012) i en af sine artikler. Han mener, at tallene i mange besvigelsestilfælde
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ikke vil give det første advarselssignal. Det er først ved meget store beløbsmæssig svindel, at man

vil kunne afdække en besvigelse, og spørgsmålet er, om der ikke har været andre ”red flags”, før

det bliver synligt i tallene. Dog omtaler Wells (2012) alle former for besvigelser, hvorimod

revisor vurderer risici for væsentlig fejlinformation. De analytiske handlinger revisor laver som

risikovurderingshandling, vil heller ikke kunne stå alene, hvorfor det vil være oplagt at

koncentrere sig om ”red flags” i stedet, da man herved vil kunne opdage besvigelser tidligere.

KPMGs undersøgelse fra 2011 viste, at der i 50 % af svindeltilfældene havde været ”red flags”, før

det blev opdaget, men i disse tilfælde havde ingen reageret på disse ”red flags”. Ved at være mere

opmærksom på disse ”red flags”, kunne 50 % af svindeltilfældene altså være opdaget tidligere.

Noget kunne tyde på, at virksomhederne og revisor med fordel kunne være mere opmærksomme

på disse tegn. Det er klart, at dette er en opdagende handling, og at man ikke nødvendigvis

dermed mindsker svindeltilfældene, men ved at svindlen bliver opdaget tidligere, mindsker man

derved virksomhedernes tab. Uanset hvor mange forholdsregler og hvor meget sikkerhed

virksomhederne har, vil der altid være nogle personer, som vil forsøge at svindle, hvorfor det vil

være optimalt at mindske tabet.

4.1.5 Forespørgsler til ledelsen

ISA 240 punkt 17-21 omhandler forespørgsler til ledelsen. Revisor skal opnå en forståelse for,

hvorvidt ledelsen i en virksomhed har taget stilling til risikoen for besvigelser. Samtidig kan det

give revisor et indblik i, om virksomheden gør noget aktivt for at mindske risikoen for

besvigelser, og hvilken form for kultur, der er i virksomheden.

Det centrale ved ISA 240, punkt 16-24 og A12-A27 er, at revisor skal udspørge den øverste og

den daglige ledelse omkring deres kendskab til besvigelser i virksomheden. Samtidig skal revisor

forespørge den øverste ledelse omkring dennes tilsyn med de interne kontroller og processer til

overvågning af besvigelsesrisiko, for at få klarlagt, om den øverste ledelse fører effektivt tilsyn

med den daglige ledelses interne kontroller. I ISA 240 punkt 16, henvises der til ISA 315 punkt 5-

24, som også omhandler risikovurderingshandlinger og her kræves det, at revisor, som omtalt

tidligere, udfører risikovurderingshandlinger, for at opnå en bedre forståelse af virksomheden og

dens omgivelser.
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En stor del af arbejdet omhandler dialog med både den øverste og den daglige ledelse og som ved

alle interviews, er det vigtigt, at intervieweren er opmærksom på, hvordan spørgsmålene stilles,

således at den person, der udspørges, ikke bliver påvirket af måden spørgsmålene bliver stillet på

(Kvale & Brinkmann, 2009).

ISA 240, punkt A20 skal hjælpe revisor til at forstå, om ledelsen i virksomheden har taget stilling

til besvigelsesrisikoen, ligeledes giver det revisor et overblik over, om virksomheden aktivt gør

noget for at identificere besvigelsesrisici. Såfremt den daglige ledelse ikke har indført effektive

interne kontroller, eller hvis disse ikke opretholdes, er det en stor besvigelsesrisikofaktor.

Ligeledes vil en uetisk kultur i virksomheden også udgøre en besvigelsesrisikofaktor, og revisor

skal planlægge sin revision herefter. Revisor skal selvfølgelig have in mente, at virksomhedens

art og omfang har betydning for, hvor standardiserede handlinger den daglige ledelse kan udføre,

samt hvilken grad af funktionsadskillelse der er mulig i virksomheden. Det essentielle for revisor

er at opnå sikkerhed for, at ledelsen er opmærksom på, og har taget stilling til

besvigelsesrisikoen.

I virksomheder, som har en intern revisionsafdeling, vil den interne revision ofte have foretaget

en risikovurdering i relation til besvigelser. I disse tilfælde vil det være relevant for den eksterne

revisor at spørge den interne revisor, hvilke handlinger de har foretaget med henblik på at

afsløre besvigelser samt ledelsens reaktion på disse handlinger. Dog kan den interne revisor have

fokus på andre områder af virksomheden, og det er klart, at den eksterne revisor i sådanne

tilfælde vil skulle udføre flere handlinger for at identificere besvigelsesrisikofaktorer.

Revisors forespørgsler til ledelsen er opdelt mellem forespørgsler til den øverste og til den

daglige ledelse. Dette skyldes, at den øverste ledelse primært skal være med til at afdække

risikoen for fejlinformation i regnskabet, som følge af ledelsesbesvigelser, mens den daglige

ledelse primært bliver udspurgt for at afdække risikoen for fejlinformation i regnskabet som

følge af medarbejderbesvigelser. Samtidig med at forespørgselen til den øverste ledelse skal

afdække risikoen for ledelsesbesvigelser, skal henvendelsen til den øverste ledelse også være

med til at understøtte den daglige ledelses udtalelser. Uoverensstemmelser mellem udtalelser fra
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den daglige ledelse og den øverste ledelse, skal øge revisors professionelle skepsis, og revisor bør

udføre yderligere forespørgsler/handlinger.

Alle respondenterne er enige om, at forespørgsler til ledelsen hovedsageligt foretages af

partneren/den underskrivende revisor eller den kundeansvarlige. Dette skyldes primært, at det

kræver en del erfaring, at foretage disse forespørgsler til ledelsen på en optimal måde.

Respondent C og F nævner, at de gennem deres arbejdsplads kan tage kurser i, hvordan man

interviewer, mens de 6 resterende ikke har samme mulighed. Dette kan hjælpe den pågældende

revisor i forhold til at benytte den rette spørgeteknik, således at vedkommende opnår det

ønskede og får de oplysninger, som er relevante i forhold til vurdering af risici. Det kræver en vis

erfaring at spørge ledelsen om de rigtige ting. Denne erfaring har en ny medarbejder ikke,

hvorfor der er enighed blandt respondenterne om, at det er mest optimalt, at forespørgsler til

ledelsen foretages af mere erfarne revisorer.

“Når man et par gange har prøvet at sidde over for nogen, der forsøger at lave et eller andet,

så lærer du også af det“

Dette citat af respondent C viser, at revisor lærer af tidligere erfaringer, det kræver dog at revisor

er god til at læse kunden og ved hvornår vedkommende har grund til at prøve at dække over

noget.

”Da jeg sagde dav til ham og kiggede ham i øjnene, så løb det mig koldt ned af ryggen. Jeg

havde min jobansvarlige med til mødet. Da vi kom ud sagde den jobansvarlige ”det var en fin

fyr, det kommer til at gå godt det her.” Så sagde jeg ”bare vent, ham får vi problemer med”.

Så gik der 3 måneder, så havde han lavet regnskabsmanipulation. Den der

mavefornemmelse, skal man ikke undervurdere.”

Dette citat af respondent C understreger også, at det både er erfaring og mavefornemmelse

revisor skal tage højde for, når ledelsen forespørges. Alle respondenterne nævner, at

mavefornemmelsen er en vigtig del af en revision især i forhold til at læse kunden og dennes

hensigter. Ud fra ovenstående citat kan man dog se, hvor forskellige indtryk man kan have af

samme person. Den underskrivende revisor havde en dårlig mavefornemmelse, mens den
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jobansvarlige ikke havde den samme. Dette kan både skyldes forskellig erfaring, men i

ovenstående citat havde både partneren og den jobansvarlige en del erfaring, hvorfor det også

har meget stor betydning, hvor god en menneskekender man er. Da revisor ikke er uddannet

psykolog, kan det være meget svært at vurdere, hvornår en kunde taler sandt eller prøver at

skjule noget. Hvis en revisor bliver stillet overfor en person, som har nogle personlighedstræk

der gør, at de for eksempel er gode til at lyve eller manipulere, kan det være umuligt for revisor at

opdage, da de vil gøre alt for ikke at blive opdaget. Dette ses også i forhold til opdagelsen af

besvigelser, da det sjældent er revisor, der opdager disse (PwC, 2011). Wells (2001a og 2002b)

mener ligesom respondenterne, at man kan lære at observere tegn på, at en person lyver under

interviews, men det er klart, at det bliver lettere at observere disse tegn, jo mere erfaring man får

som interviewer.

Nogle vil måske mene, at folk ikke uden videre vil tilstå en ulovlig handling såsom besvigelser,

men som menneske vil man ikke blive taget i at lyve, og derfor vil de fleste tale uden om (Wells,

2001c). Denne reaktion er en instinktiv reaktion hos mennesker, men man vil med den rette

spørgeteknik kunne erhverve sig vigtig information omkring besvigelser og risici i relation hertil.

Wells (2001c) mener ligeledes, at den bedste information i denne sammenhæng ikke kommer fra

regnskabet, men fra de medarbejdere, der arbejder tæt på svindleren. I ISA 240 punkt A16, tages

der højde for dette, da der i dette afsnit er opstillet eksempler på, hvilke andre medarbejdere i

virksomheden, revisor kan interviewe omkring besvigelser.

Yderligere fremsætter Wells den påstand, at 80 % af alle opdagede besvigelser opdages ved tips

og klager, mens de resterende 20 % opdages ved andre metoder (Wells, 2001c). Wells mener

derfor, at interview er det mest effektive revisionsværktøj. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt

revisionsuddannelsen er tilstrækkelig, eller om et fag indeholdende oplæring i spørgeteknik ville

være en fordel. Som tidligere omtalt er besvigelser et følsomt emne, hvor de adspurgte hurtigt vil

kunne føle sig mistænkeliggjort, og samtidig kan det også være svært for revisor, at spørge til et

så følsomt emne, hvilket paradoksalt nok står i kontrast til, at interview er den bedste metode til

at opdage besvigelser(Wells, 2001c). At revisor heller ikke bliver uddannet i spørgeteknikker,
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kan medføre, at revisor vil have disse spørgsmål besvaret hurtigst muligt, og derfor ikke får

afdækket risikoen tilstrækkeligt.

2 ud af 8 respondenter fortæller, at forespørgsler til ledelsen til tider foregår i den forkerte

rækkefølge. Med dette menes, at forespørgsler til ledelsen foretages ved det afsluttende

regnskabsmøde, og denne information bliver dermed først brugt året efter, såfremt der ikke er

sket nogen yderligere ændringer. Dette kræver en vis tillid til kunden, da der kan være forhold,

som er ændret undervejs, og som der ikke tages højde for. Yderligere fortæller respondent A og F,

at forespørgsler til den øverste ledelse i nogle tilfælde først foretages ved bestyrelsesmøderne.

Dette er selvfølgelig ikke optimalt, og det understreger, hvorledes nogle revisionshandlinger

bliver udført udelukkende, fordi det står i standarden og derfor mere er formalia.

Wells (2001c) mener, at interview med CEO og CFOs assistenter kan have sine fordele, fordi de

typisk vil have en god fornemmelse for, hvad der foregår i virksomheden. Interview af

assistenterne fremgår ikke direkte af ISA 240, der står dog under punkt 18, at revisor skal

forespørge den daglige ledelse, og efter omstændighederne andre i virksomheden, for at

undersøge om de har viden om besvigelser i virksomheden. Som udgangspunkt skal revisor

derfor ikke spørge andre end den daglige og øverste ledelse. I punkt A15 nævnes, at

ledelsesbesvigelser usandsynligt vil kunne opdages ved at spørge ledelsen. Så ved mistanke om

dette, bør revisor spørge andre i virksomheden. Såfremt revisor blot forespørger ledelsen, kan de

få et misvisende billede af forholdene, hvis det er ledelsen, der forsøger at begå besvigelser. I

sådanne tilfælde kan det være svært at få frem, hvis ledelsen prøver at skjule noget og har nogle

personlighedstræk, der gør, at de er gode til at skjule det for revisor.

Det kan i nogle tilfælde være problematisk at finde ud af, hvilke medarbejdere der vil være

interessante at interviewe ved revisionen af en virksomhed det første år. I år 2 vil revisor

naturligvis have bedre kendskab til virksomheden og dens nøglemedarbejdere fra forrige

revision. Derfor kræves det i år 1, at revisionen planlægges i god tid, således at det er muligt at

finde ud af, hvilke personer der skal interviewes. Men det er klart, at revisor i takt med at

vedkommendes viden om virksomheden stiger, vil have lettere ved at udvælge de personer, som

skal interviewes. Yderligere skal revisor få en godkendelse fra ledelsen til at interviewe
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medarbejdere, ledelsen vil dog næppe afvise det, da de ikke er interesseret i en bemærkning i

revisionsprotokollen og eventuelt i revisionspåtegningen omkring dette forhold (Fleming &

Wortmann, 2005).

McKee (2006) skriver i en artikel om mindre forudsigelighed i revisionshandlingerne, at

forespørgsler om besvigelser også bør rettes mod fratrådte medarbejdere. Han mener, at

fratrådte medarbejdere muligvis vil være mere villige til at besvare spørgsmål omkring

besvigelser end medarbejdere, der stadig arbejder i virksomheden. Dette medfører dog andre

problemstillinger, såsom hvem der skal kompensere den fratrådte medarbejder for den tid,

vedkommende har brugt på interviewet med videre. Derudover vil revisor kunne risikere at

interviewe tidligere ansatte, som kan have en ubegrundet negativ holdning til virksomheden og

dens medarbejdere, hvilket vil kunne medføre, at revisor kan få et lidt for subjektivt svar på sine

forespørgsler.

Alle respondenterne er dog uenige i McKees påstand. De mener, at det primært er relevant at

forespørge ledelsen, men ikke andre medarbejdere. Under vores interviews er det kommet frem,

at såfremt andre medarbejdere bliver forespurgt, er dette oftest en regnskabsmedarbejder, da de

besidder en position, hvor de har tilgang til oplysninger, der kan være relevante i forhold til

vurdering af besvigelsesrisici. Derudover nævnes også intern revision, salg og HR. Respondent A

mener, at især HR kan være gode at spørge i forhold til pres/incitament, da de kender til forhold

omkring medarbejderes løn, bonus og lignende, som kan have indflydelse på

besvigelsesrisikofaktorerne. De har dog alle den samme opfattelse af, at det ikke er specielt

betydningsfuldt at snakke med andre i virksomheden for at finde ud af, om nogen i ledelsen

foretager besvigelser. Dette kan muligvis skyldes, at det ville blive meget omfattende, hvis de

skulle ud at spørge andre i virksomheden ved hver revision. Respondent F nævner, at

medarbejderne længere nede i organisationen ikke har det samme overblik, og såfremt en

medarbejder har opdaget noget, stoles der på, at denne oplysning videregives for eksempel ved

hjælp af whistleblower-ordninger, der er etableret i nogle virksomheder. Disse whistleblower-

ordninger giver et indtryk af, at ledelsen gerne vil opdage besvigelser og derfor giver mulighed

for at medarbejdere anonymt kan angive mistanker. Der kan stilles spørgsmålstegn ved om
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respondenterne reelt mener, at det ikke er betydningsfuldt at tale med andre end ledelsen eller

om det faktisk skyldes hensyntagen til honorarets størrelse.

Det kan i nogle tilfælde være informativt at forespørge andre end ledelsen omkring forekomsten

af besvigelser. Det kan dog diskuteres, hvorvidt revisor skal gøre det ved hver revision? Hvis det

blev et krav, ville næste spørgsmål blive: i hvilket omfang bør revisor foretage denne

forespørgsel? Hvor langt ned i organisationen, vil det være relevant at forespørge? I praksis ses

det, at revisor som udgangspunkt forespørger ledelsen, men at de godt kan finde på at spørge

andre i virksomheden. Denne tilgang er nok også den, der er mest brugbart i praksis, da det ville

blive meget omfattende at kræve en forespørgsel af andre medarbejdere ved hver revision, og det

kan også diskuteres, hvorvidt dette i nogle tilfælde ville være at overrevidere. Som udgangspunkt

må det være en professionel vurdering fra revisors side, hvorfor det vil kræve en vis erfaring og

ekspertise fra revisors side at foretage forespørgslen. Det skal understreges, at revisor ikke er

psykolog, og som Tunbrå (2004) skriver omkring psykopater i organisationer:

”Man kan ikke gennemskue den (psykopaten red.), og man afslører den heller ikke med

spørgsmål på et dybere, personligt plan. Psykopaten ved altid, hvordan han skal svare for

ikke at blotte sig. Han kan heller ikke afsløres med de tests, som normalt anvendes ved

rekruttering.” (Tunbrå, 2004, side 20)

Hvis denne type af personer både kan snyde rekrutteringstest og HR-folk, som udelukkende

arbejder med at vurdere mennesker, så er det naturligvis et urimeligt krav at forvente at revisor,

ikke vil kunne blive snydt af disse typer af personer. Derfor bør både virksomhederne og revisor

tage deres forholdsregler. Revisor kunne for eksempel lave et baggrundstjek, så som tage

referencer, tale med underordnede og/eller se eksamensbevis. Disse handlinger skal ikke

nødvendigvis foretages ved hver revision, men kunne for eksempel foretages når der har været

udskiftning i ledelsen.

I ISA 240 fremgår det som tidligere nævnt, at revisor skal forespørge ledelsen vedrørende

besvigelser. Det er dog ikke alle, der er enige i dette udsagn. Kiertzner (2006) mener, i en analyse

af RS 240 (ajourført), at det er problematisk at skulle stille spørgsmål til ledelsen omkring
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besvigelser, da de dermed kan føle sig mistænkeliggjort. Det kan dog diskuteres, hvorvidt revisor

bør tage sådanne hensyn til ledelsen. Wells (2001c) mener ikke, at ledelsen vil blive stødt, hvis

man spørger på den rigtige måde. Derudover mener han, at det er vigtigt at forklare ledelsen

hvorfor man spørger. Hvis ledelsen forstår, hvorfor man spørger, vil sandsynligheden for, at de

føler sig stødt over forespørgslen, være mindre.

Wells (2001c) mener, modsat Kiertzner, ikke, at der er et problem i, at ledelsen vil kunne føle sig

mistænkeliggjort. Han mener derimod, at direkte forespørgsel til ledelsen, især CEO og CFO, men

også deres assistenter, er nødvendigt for at kunne afdække risikoen for besvigelser. Ifølge en

undersøgelse lavet af COSO (Committee of Sponsoring Organizations) i 1999, blev 75 % af alle

besvigelser begået af CEO, og CFO kan være indblandet om nødvendigt (Wells, 2001c).

4 ud af 8 respondenter har oplevet, at de forespurgte har følt sig stødt over at blive adspurgt

omkring besvigelser. De første par år efter det blev en del af revisionen at forespørge om

besvigelser, var der dog også berøringsangst fra revisors side. I dag er det blevet et så

indarbejdet element, at det er blevet ren procedure, især hos store virksomheder. Der er kommet

meget åbenhed omkring emnet, da både ledelsen og revisor ved, at det er et krav at foretage disse

forespørgsler. Mange virksomheder er derfor fra start blevet gjort opmærksomme på, at dette er

noget, der skal foretages således, at kunderne er forberedte på at blive spurgt omkring

besvigelser.

Respondent A har ikke oplevet, at der er nogen, som har følt sig stødt over at blive adspurgt, men

oplever mere at lederne i virksomhederne er trætte af at svare på de samme spørgsmål år efter

år. Han siger følgende:

”Jeg synes også, at det er lidt ærgerligt at et punkt som det her, som jeg tror alle er enige om

har en vis vigtighed, at det er revisor, som skal gennemtrumfe, at det her bliver et punkt på

et bestyrelsesmøde, fordi det jo er et punkt som bestyrelsen i forvejen selv burde drøfte.”

Han mener ikke, at dette burde være et krav i en ISA standard, men at det burde være et krav i

bestyrelsens forretningsorden. Det kan han jo selvfølgelig have ret i, men formålet med
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forespørgslen er jo netop ikke, at revisor skal få bestyrelsen til at gøre sig overvejelser omkring

risikoen for besvigelser. Revisor skal ”kun” undersøge, hvorvidt disse overvejelser har fundet

sted, og tage det med i sine overvejelser omkring hvilke risici der er i virksomheden.

Respondent A, B og E hvis kundeportefølje består af mindre virksomheder, har oplevet at

kunderne har følt sig stødte over at blive spurgt. Kunderne synes ofte, det er latterligt. De

fortæller, at det typisk hænger sammen med, at det er lederens egen virksomhed, og kunden føler

derfor, at det er en anklage mod dem og en beskyldning om, at de ikke har styr på deres

virksomhed. Typisk har ledelsen i de store virksomheder en større forståelse for, at det er noget,

der skal gøres, også selvom der ikke er en mistanke om besvigelser. Såfremt medarbejdere bliver

forespurgt påpeger respondenterne, at dette skal gøres meget påpasseligt, da de kan komme til at

føle sig mistænkeliggjort eller anklaget. Derfor er det altså essentielt, hvilken spørgeteknik der

bliver brugt (Wells, 2001c og Wells, 2002b).

I forhold til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved at forespørge ledelsen omkring

deres kendskab til besvigelser i virksomheden udtaler respondent D:

”Vi skal ikke revidere for at finde besvigelser. Med mindre vi konstaterer, ved vores revision,

at vi har en helt anden opfattelse, end ledelsen har, så vil vi ikke efterprøve det særskilt.”

Dette udsagn understreger også, at meget af den samlede overbevisning baseres på tillid til

kunden. Hvis revisor har tillid til kunden, og har den samme opfattelse af, hvorledes tingene

hænger sammen, efterprøves ledelsens udsagn ikke. Men er der en mistanke om, at ledelsens

udsagn ikke er korrekte, skal disse naturligvis efterprøves. Men som respondent C svarer, så skal

det ses i sammenhæng med, at der selvfølgelig er mange andre faktorer, som bliver efterprøvet

såsom de interne kontroller, og det vil naturligvis også være i forhold til den samlede

overbevisning, som revisor har fået i forbindelse med de andre revisionshandlinger, der er

foretaget.

I forhold til risikovurderingshandlingerne har vi spurgt alle de interviewede revisorer, hvorvidt

de mener at de handlinger, der foretages i dag, er tilstrækkelige i forhold til at afdække risikoen

for besvigelser. Deres svar hertil var, at de som helhed er tilstrækkelige i forhold til at afdække



Side 83 af 125

besvigelser, der er væsentlige for regnskabet, men ikke hvis man skal afdække alle former for

besvigelser. Respondent H mener tilmed, at der typisk foretages for mange handlinger i forhold

til at afdække de risici, der kan være til stede. Det er den samlede overbevisning der tæller,

herunder interview med ledelsen, udførte handlinger og mavefornemmelse. Da vi efterfølgende

spurgte ind til, hvordan handlingerne kan være tilstrækkelige, når der forekommer tilfælde af

besvigelser som revisor ikke opdager, svarede respondenterne, at de ikke kan se, hvordan man

skal gøre det anderledes, uden at det vil blive for omfattende, og at revisor ikke revidere efter at

finde besvigelser.

En svindler vil næppe stå frem med sine handlinger ved et interview, men det kan måske få nogle

advarselslamper til at lyse og skærpe revisors professionelle skepsis. Hvorvidt det vil være

optimalt at forespørge andre end ledelsen omkring besvigelser, er der delte meninger om. Alle

respondenterne mener dog, at det kan være værdifuldt, men for tidskrævende og derfor ikke er

brugbart i praksis, hvorfor de heller ikke mener, at det bør være et krav i ISA 240. Udførelse og

fortolkning af interviewsvar kræver et indgående kendskab til interviewteknik og indsigt i den

menneskelige adfærd. Dette kendskab vil for mange revisorer komme i takt med, at de får mere

erfaring, men det kunne måske diskuteres, hvorvidt det burde være en del af

revisionsuddannelsen.

Ved forespørgsler til ledelsen er det vigtigt, at revisor spørger på en korrekt måde, således at

svarene fra den man interviewer ikke bliver farvet af spørgsmålet, og samtidig er det vigtigt at få

de rigtige informationer frem i et interview. Det er dog helt essentielt for succesen af

revisionshandlingen, at revisor bevarer sin professionelle skepsis, hvorfor det også bør være

nogle mere erfarne medarbejdere på revisionsteamet, der foretager interviewet. Yderligere er

det vigtigt, at revisor observerer både verbale og nonverbale tegn, men en sådan kunnen kræver

oplæring og erfaring. Det kunne derfor være optimalt, hvis revisor fik uddannelse/oplæring i

både at interviewe og i forhold til at tyde, hvilke tegn en svindler/løgner sender.
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4.1.6 ISA 240 og besvigelsestrekanten

I ISA 240 bliver pres/incitament, mulighed og retfærdiggørelse omtalt flere gange. I punkt 24,

fremgår det, at revisor skal vurdere den information, han/hun har tilegnet sig under revisionen,

og som kunne indikere tilstedeværelsen af besvigelsesrisikofaktorer.

Med besvigelsesrisikofaktorer forstås begivenheder eller forhold, som kan pege i retning af

incitament eller pres til eller mulighed for at begå besvigelser jævnfør ISA 240 punkt 11b.

Som omtalt tidligere blev ISA 240 til i et samarbejde med de amerikanske standardudstedere.

Allerede i 2002 udsendte AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) SAS nr. 99,

som erstattede SAS nr. 82. Den nye standard betød ikke, at revisors ansvar for at opdage

besvigelser var ændret, men SAS nr. 99 gav revisor nogle nye værktøjer til at kunne opfylde

kravene i standarden. Udover de faktorer, der var fastsat i SAS nr. 82, uddyber SAS nr. 99 en

række oplysninger, revisor kan bruge til at vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation som

følge af besvigelser. SAS nr. 99 kræver, at revisor:

1. drøfter risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

2. forespørger ledelse om deres vurdering af risikoen for, at besvigelser kan forekomme i

virksomheden

3. vurderer virksomhedens interne kontroller og hvorvidt disse er tilstrækkelige, samt

4. reagerer korrekt på de risikofaktorer, revisor finder i virksomheden

Revisor skal altså identificere forhold, som kan indikere, at der er et pres eller incitament til at

begå besvigelser, om der er mulighed for at begå besvigelser, og/eller om der er nogen blandt

ledelsen eller medarbejderne, som ville kunne retfærdiggøre sådanne handlinger. Det

understreges dog i SAS nr. 99, at tilstedeværelsen af sådanne faktorer ikke nødvendigvis

indikerer, at der bliver begået besvigelser i virksomheden, men at sådanne faktorer ofte er til

stede, når nogle begår besvigelser. Ændringerne/tilføjelserne til SAS nr. 99 er baseret på

academic research og anbefalinger fra såvel revisorer, som andre interessenter (Casabona &

Grego, 2003).
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Det er tydeligt, at ISA 240 og SAS nr. 99 minder meget om hinanden på mange punkter, og en af

lighederne er, at de begge omtaler pres/incitament, mulighed og retfærdiggørelse som faktorer,

der alle øger risikoen for besvigelser. Teorien, som er grundlaget for benyttelsen af disse tre

faktorer i både SAS nr. 99 og ISA 240, er besvigelsestrekanten. I vejledning og andet forklarende

materiale til ISA 240 beskrives de tre faktorer incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse.

Det understreges, at et incitament kan forekomme, hvis ledelsen bliver udsat for et pres til at

skulle levere eller opnå nogle mål, hvilket kan medføre regnskabsmanipulation. En mulighed kan

foreligge, såfremt en medarbejder kan tilsidesætte de interne kontroller, enten i form af

manglende kontroller eller ved at medarbejderen besidder en position, der gør det muligt.

Personers holdning, moral, generelle opfattelse samt baggrund kan være medvirkende til at

retfærdiggøre de handlinger, der skal til for at begå en besvigelse. Denne beskrivelse af

baggrunden for besvigelser, stemmer overens med indholdet i teorien bag besvigelsestrekanten.

I ISA 240 bliver pres/incitament, mulighed og retfærdiggørelse omtalt flere gange. I punkt 24

fremgår det, at revisor skal vurdere den information, han/hun har tilegnet sig under revisionen,

som kunne indikere tilstedeværelsen af besvigelsesrisikofaktorer. Med besvigelsesrisikofaktorer

forstås begivenheder eller forhold, som kan pege i retning af incitament eller pres til eller

mulighed for at begå besvigelser jævnfør ISA 240 punkt 11b. Det er altså revisors opgave at

vurdere disse besvigelsesrisikofaktorer. Dette kan dog være svært, da incitamenter/pres og

retfærdiggørelse i mange tilfælde er skjulte og individuelle for alle (Dorminey et. al. 2012b). Dog

kan nogle forhold og begivenheder give revisor en indikation på at incitament/pres er tilstede,

for eksempel hvis ledelsen bliver presset meget af ejerne og skal opnå urealistiske mål, eller hvis

ledelsen bliver incitamentsaflønnet.

I ISA 240, bilag 1, beskrives eksempler på forskellige former for besvigelsesrisikofaktorer, som

revisor skal være opmærksom på. Det er dog meget forskelligt, hvilke faktorer der skal tages

højde for, afhængigt af hvilken virksomhed og hvilke forhold der er tale om. De inddeles i de

faktorer, der kan forekomme i forbindelse med regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver.

Eksempler på nogle af de risikofaktorer der fremgår af ISA 240, bilag 1, er de samme som nævnt

ovenfor i litteraturgennemgangen, afsnit 3.2.3 Da det kun er eksempler, og dermed ikke en
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udtømmende liste, er der mange andre faktorer, revisor også kan og skal være opmærksom på

eksempelvis i forhold til virksomhedens størrelse, karakteristika og ejerskabsforhold ved

fastlæggelsen af besvigelsesrisikoen.

Listen i bilag 1 i ISA 240 er delt ud på de tre elementer i besvigelsestrekanten. Skousen et. al.

(2009) har lavet et studie om besvigelsestrekanten og SAS nr. 99’s effektivitet i forhold til at

opdage og forudse svindel med regnskaber, for at undersøge om besvigelsestrekanten reelt kan

bruges til at forudse og opdage besvigelser. I dette studie blev der udvalgt 8 forskellige

presvariabler og 5 mulighedsvariabler. Disse variabler blev brugt som forklarende variabler i en

regressionsanalyse. Denne analyse blev anvendt på to grupper af virksomheder; en gruppe med

virksomheder, som havde været udsat for besvigelser, og en gruppe, hvor det modsatte var

tilfældet. Undersøgelsen viste, at modellen i 70-73 % af tilfældene korrekt klassificerede

besvigelsesvirksomhederne. Konklusionen på undersøgelsen var altså, at den var robust i forhold

til at påvise, hvilke virksomheder der havde været udsat for besvigelser. Men en af svaghederne

ved denne model er dog, at det ikke er muligt at finde variabler, som kan bruges til at måle

retfærdiggørelse, som er det tredje element af besvigelsestrekanten. Som omtalt i afsnit 3.2 om

besvigelsesmodeller, er det igen retfærdiggørelse, som er det svage element i

besvigelsestrekanten, da dette element ikke kan observeres. I nedenstående afsnit vil vi uddybe,

hvorvidt retfærdiggørelse også er en udfordring for revisorer i praksis.

Det kom frem under vores interviews med revisorerne, at incitament og mulighed er de

elementer, der fremgår af besvigelsestrekanten, som respondenterne benytter sig af i praksis.

Besvigelsestrekanten bruges ikke som sådan i praksis, her benyttes terminologien

besvigelsesrisikofaktorer for de tre elementer, der generelt er tilstede, når en besvigelse

forekommer, som også nævnt i ISA 240.

Som nævnt ovenfor er retfærdiggørelse en meget uhåndgribelig faktor, som er svær at læse ud

fra de informationer, der er tilgængelige for revisor, og alle respondenterne udtrykker, at de slet

ikke tager højde for denne faktor, selvom det er en del af ISA 240. Det er svært at afdække noget,

der ikke kan ses i bogholderiet, da det kræver en anden form for kendskab til mennesker, end de

fleste revisorer er i besiddelse af. Respondent B svarede i den forbindelse følgende:
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”Altså retfærdiggørelse har nok også lidt med personerne at gøre, at de personer, som er den

her type, som er lidt dominerende og har svært ved at se deres egne fejl. Hvis vi møder den

type, så er vi nok meget opmærksomme på, at det går stærkt, og der ikke er nogen, der må

være involveret og sådan, men det er ikke et punkt vi tager op særskilt.”

Respondenten mener, at retfærdiggørelse først vil komme ind i det øjeblik, der eksisterer en

konkret risiko. Men som en risikofaktor mener han ikke, at man vil bruge retfærdiggørelse, han

gør det i hvert fald ikke. Det er derfor vigtigt, at revisor udviser professionel skepsis gennem hele

revisionen således, at de er opmærksomme på den omtalte type af personer. Der har været en del

kritik af besvigelsestrekanten, hvorfor der også er lavet nyere besvigelsesmodeller, som

imødegår denne kritik. Kritikken går hovedsageligt på, at elementet retfærdiggørelse ikke kan

observeres, og modellen er derfor ikke specielt brugbar. Ud fra vores interviews er vi kommet

frem til, at problemet reelt eksisterer i praksis. Det kommer til udtryk ved, at 3 af de adspurgte

revisorer svarede, at de ikke vidste, hvad vi mente med retfærdiggørelse. Vi forklarede

efterfølgende, hvad der menes med retfærdiggørelse, hvorefter de fortalte, at det ikke var noget

de brugte i praksis, hvilke de 5 resterende respondenter også svarede. Det kan derfor diskuteres,

om det er muligt for revisor at bruge en besvigelsesmodel, hvor retfærdiggørelse indgår, når

både teoretikere og praktikere er enige om at dette element ikke er brugbart.

Som udgangspunkt finder alle de interviewede revisorer de besvigelsesrisikofaktorer, der

fremgår af ISA 240, tilstrækkelige i forhold til at vurdere, hvilke begivenheder der påvirkes af

incitamenter og pres eller der giver mulighed for at begå besvigelser. Men, som respondent B

tilføjer:

”Jamen det kommer jo lidt an på, hvad målet er. Hvis målet er, at man skal afdække alle

former for besvigelser, så er det ikke tilstrækkelig, men det er også spørgsmålet, om det mål

er realistisk….men som udgangspunkt mener jeg, at de er tilstrækkelige.”

Alle respondenter mente, at besvigelsesrisikofaktorerne var tilstrækkelige til at vurdere risikoen

for besvigelser. Da det ikke er revisors ansvar at afdække alle former for besvigelser, men kun

væsentlige besvigelser vil det være oplagt at konkludere, at besvigelsesrisikofaktorerne er
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tilstrækkelige til at vurdere risikoen for væsentlige besvigelser. Da vi efterfølgende spurgte ind

til, hvordan besvigelsesrisikofaktorerne kan være tilstrækkelige, når der forekommer tilfælde af

besvigelser som revisor ikke opdager, svarede respondenterne, at de ikke kan se, hvordan man

skal gøre det anderledes, uden at det vil blive for omfattende og at der altid vil være besvigelser.

Der er delte meninger omkring kunder, der har udvist manglende samvittighed, empati eller om

de adspurgte revisorer direkte har følt sig manipuleret med. 6 ud af de 8 respondenter, vi har

interviewet, har oplevet mindst en af ovenstående karaktertræk. De påpeger, at kundens adfærd

har påvirket revisionen efterfølgende. Hvis en kunde eksempelvis har udvist et af ovenstående

karaktertræk, kan dette medvirke til, at tilliden til kunden fra revisors side bliver brudt. Revisor

bliver derfor nødt til at foretage yderligere handlinger og ændre revisionen, for at den samlede

overbevisning er stærk nok, og tilliden til kunden kan genopbygges. Respondent B fortæller, at

det som udgangspunkt er elementet i besvigelsestrekanten, mulighed, i form af den interne

kontrol, som de kigger på, men at den generelle holdning i virksomheden, også har indflydelse på

revisionen, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

”Vores første udgangspunkt er helt overordnet: hvordan er den interne kontrol i

virksomheden? Man kan også høre, typisk hvis man snakker med lederen, hvor meget de

lægger vægt på, at der er kontrol. Hvis lederen ligesom sige ”Arh det betyder ikke noget, vi

har tillid til folk”, så smitter det også af, på dem der arbejder der. Det er meget ledelsens

holdning som vi kigger på.”

Ud fra vores interview, er det blevet klart, at problemet med besvigelsestrekanten ikke kun er et

teoretisk problem. Retfærdiggørelse bliver som udgangspunkt ikke brugt i praksis, og det kan

derfor konkluderes, at besvigelsestrekanten som teori har nogle mangler i forhold til at bruge

den i praksis. Yderligere ser revisor meget på den etiske kultur, der er hos ledelsen, og hvorledes

dette afspejler sig længere ned i organisationen. I og med at revisor i praksis allerede vurderer

ledelsens moral og integritet, kan der argumenteres for, at der måske var andre

besvigelsesmodeller, som ville være en større hjælp for revisor end besvigelsestrekanten i

forhold til at vurdere risikoen for besvigelser. Samtidig uddyber Ramamoorti & Olsen (2007) i en

artikel, hvorfor man bør se på, hvilke personer der begår besvigelser:
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“Fraud is a human endeavor, involving deception, purposeful intent, intensity of desire, risk

of apprehension, violation of trust, rationalization, etc. So, it is important to understand the

psychological factors that might influence the behavior of fraud perpetrators.”

Forfatterne mener, at i og med at forekomsten af besvigelser fortsætter med at vokse, bør man

sætte fokus på de adfærdsmæssige faktorer, som er hos svindlerne, ikke kun for at afsløre

besvigelser, men i lige så høj grad for at afskrække personer fra at begå besvigelser. Yderligere

skriver Ramamoorti (2008):

”While corporate governance reform legislation such as the Sarbanes-Oxley Act of 2002 can

help limit the opportunity for fraud, individuals ethics and integrity cannot be legislated.”

Uanset hvor meget man lovgiver om besvigelser, og hvor mange krav man stiller til revisor, vil

man aldrig kunne lovgive om, hvilke holdninger mennesker har og skal have, hvorfor man må

imødegå disse risici på anden vis. I næste afsnit vil vi uddybe, hvilke typer der begår besvigelser,

og dermed hvilke faktorer revisor og virksomhederne skal være opmærksomme på.
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4.2 Typer af svindlere

KPMG lavede i 2011 en global undersøgelse af virksomhedskriminalitet, og hvilke hovedtræk der

gør sig gældende ved besvigelser. I denne undersøgelse har de identificeret, hvad der

kendertegner personer som svindler, hvem der typisk begår disse kriminelle handlinger, samt

hvor ofte de begår handlingerne. Hovedtrækkende for en svindler er således:

 Mand mellem 36 til 45 år

 Begår besvigelser mod sin arbejdsgiver

 Arbejder typisk i økonomiafdelingen, eller i en afdeling som har tilknytning hertil

 Har en ledende stilling og har været ansat i virksomheden i mere end 5 år

 Besvigelserne begås i samarbejde med en anden

KPMG (2011) er i deres undersøgelse kommet frem til, at svindleren i 41 % af tilfældene var i

alderen mellem 36 og 45 år, mens de i 35 % af tilfældene var mellem 46 og 55 år. Samtidig var

det hovedsageligt mænd, der svindlede, hvilket var i 87 % af tilfældene. At det hovedsageligt er

mænd, der svindler, kan dog hænge sammen med, at det typisk er personer i ledende stillinger,

og at forekomsten af mænd i disse stillinger er langt højere (Politiken.dk, 2009). Kvinderne er

altså underrepræsenteret i de stillinger, som hyppigst svindler, så kvindernes muligheder for at

begå besvigelser er mindre.

I 35 % af svindeltilfældene havde svindlerne en stilling i topledelsen, 29 % havde en stilling i den

øvrige ledelse, mens 18 % var medlem af bestyrelsen. At det typisk er en ledende medarbejder,

der svindler, kan meget vel hænge sammen med, at personer i disse stillinger har fortrolig

information om virksomheden, samtidig med at de har lettere ved at tilsidesætte virksomhedens

interne kontroller. I forlængelse af dette er svindlerne typisk personer, som sidder i

økonomifunktionen, hvilket var tilfældet i 32 % af sagerne. Næstefter økonomifunktionen er det

hovedsageligt administrerende direktører (26 %) eller personer i salgsfunktioner (25 %), som

svindler. Samtidig er det i 60 % af tilfældene typisk personer, som har arbejdet i virksomheden i

mere end 5 år, heraf har 33 % arbejdet i virksomheden i mere end 10 år. Igen tyder det altså på,

at det er personer, som har et særdeles godt kendskab til virksomheden og dens interne
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kontroller, som kan skabe en mulighed til at begå besvigelser. Det blev således konkluderet i

undersøgelsen fra KPMG (2011), at svindlerne i 74 % af tilfældene udnyttede svage interne

kontroller, mens det i 15 % af tilfældene skyldes udelukkende uærlighed hos svindleren på trods

af gode interne kontroller. At svindlerne typisk har arbejdet i virksomheden i en lang årrække,

kan ligeledes medføre, at de i mange tilfælde også kan udnytte den tillid, som mange kollegaer

eller ledere naturligvis vil have til svindleren. Samtidig kan meget tillid til en medarbejder

medføre lavere kontrol med vedkomne (KPMG, 2011).

For langt størstedelen af svindlerne (96 %) er besvigelsen sjældent en enestående handling. De

fleste svindlere gentager deres handlinger. Årsagen kan være, at de for at dække over deres

svindel ser sig nødsaget til at dække over dette med endnu en besvigelse(KPMG, 2011).

I langt hovedparten af tilfældene var motivationen til at svindle grådighed hos svindleren,

derudover var pres på vedkommende til at nå profit og budgetmål også en stor

motivationsfaktor(KPMG, 2011).

Dette var hovedtrækkende hos svindlerne i KPMGs undersøgelse fra 2011, hvilket i store træk

stemmer overens med Kranachers et. al. (2011) beskrivelse af the accidental fraudster. Denne

beskrivelse af en typisk bedrager/the accidental fraudster er også udgangspunktet i teorien om

besvigelsestrekanten.

Der er dog undersøgelser, som tyder på, at der er flere typer af svindlere (KPMG, 2011, Leder,

2011 og Boddy et. al., 2010). KPMGs undersøgelse, har vist, at i 15 % af svindeltilfælde var

motivationen for at begå svindlen ren og skær uærlighed hos svindleren. Denne type kunne

meget vel stemme overens med predators. Disse to typer af svindlere vil vi diskutere nedenfor.

Der er teorier, som går på, at der findes forskellige typer af personer, der begår besvigelser. I

afsnit 3.2.8 ”The predator versus the accidental fraudster” omtales to typer af svindlere, de

såkaldte predators og accidental fraudsters. Predators er de personer, der overlagt begår

besvigelser, fordi de kan, mens accidental fraudsters gør det ved en tilfældighed. Predators er

den type, der udnytter alle muligheder, der er for at begå besvigelser. Denne type er bevidst om
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deres handlinger og derfor bedre forberedte på at begå besvigelsen samt skjule den. Faktorer

som arrogance og kriminel tankegang spiller en central rolle ved karakteristikken af denne type

af svindler (Kranacher et. al. 2011).

Accidental fraudsters er ikke den typiske forbrydertype, men en person, der begår besvigelsen,

fordi de tre elementer i besvigelsestrekanten er tilstede. Denne type har ikke de samme

personlighedstræk som predators, men har mulighed for at udvikle disse og dermed blive en

predator (Kranacher et. al. 2011).

The predator bliver andre steder i litteraturen omtalt som social engineers, corporate

psychopaths, narcissister, succesfulde psykopater eller industrial psychopaths. I nedenstående

afsnit vil vi uddybe, hvad der karakteriserer social engineers og corporate psychopaths.

Social engineers er personer, som ved hjælp af manipulation kan skaffe sig adgang til fortroligt

materiale. På trods af ellers stærke interne og eksterne8 kontroller i virksomheden kan social

engineers opnå adgang til den ønskede information, da de gennem en intern medarbejder formår

at omgå disse kontroller (Brody et. al., 2012). Denne trussel forklares i nedenstående citat:

“Generally speaking, people are easier to deceive than computers, so social engineering

remains a threat for all organizations, even those that have excellent technical security

controls. In other words, people represent the weakest link in the system security chain”

(Ramamoorti, 2008)

Social engineers kan altså både være interne i virksomheden og udefrakommende, som ønsker at

skaffe sig adgang til en bestemt information. Brody et. al. (2012) mener, at det er meget vigtigt at

være opmærksomme på disse typer af mennesker, både fordi langt de fleste almindelige

mennesker let vil kunne manipuleres, hvis ikke de er opmærksomme på disse typer af

mennesker, men også fordi disse typer af personer er særdeles effektive og kan være

overraskende ødelæggende. Det er derfor essentielt for virksomhederne at erkende, at selv

stærke kontroller ikke er tilstrækkelige. Hvis man vil snyde, så kan man snyde. I en undersøgelse

8
Med eksterne kontroller menes for eksempel firewalls, antivirusprogrammer, adgangskort til bygninger og

lignende.
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Kilde: Babiak & Hare, 2006, side 27 og egen tilvirkning

lavet af Orgill et. al. (2004), oplyste 80 % af de adspurgte deres brugernavn, mens 60 % oplyste

deres kodeord, fordi intervieweren i indledningen af samtalen udgav sig for at lave en

undersøgelse, der havde til hensigt at vurdere sikkerheden af netværket.

Corporate psychopaths, også kaldet industrial psychopaths, narcissister eller succesfulde

psykopater, har ligesom social engineers, de samme karaktertræk som predators. Det følgende

vil omhandle disse corporate psychopaths.

En psykopatisk personlighed er kendetegnet ved følgende træk:

Sociale kompetencer Følelser Livstil Antisocial

Psykopaten er:

 Overfladisk

 Grandios

 Uærlig

Psykopaten:

 Mangler
samvittighed

 Mangler empati

 Manglende
ansvarsfølelse

Psykopaten:

 Er impulsiv

 Mangler mål i livet

 Er uansvarlig

Psykopaten har

 Manglende
adfærdskontrol og
har altid haft det

 Har altid opført sig
asocialt, også i sine
yngre år

Det er klart, at det kræver lægefaglige kompetencer, at kunne diagnosticere en psykopat, og

ovenstående kendetegn er kun en del af mange, men især den manglende empati er kendetegnet

for psykopaten.

Andelen af psykopater i befolkning er estimeret til ca. 2 %. Mænd udgør den største andel på

mellem 2-4 % af befolkningen, mens de psykopatiske kvinder udgør ca. 1 % af befolkningen

(Tunbrå, 2004). I Tunbrås (2004) bog, som omhandler psykopatiske chefer, skriver han, at for

eksempel samarbejdsproblemer i en organisation kan skyldes, at der er en psykopat et sted i

organisationen. Han mener, at forekomsten af disse typer er langt højere blandt ledere i

virksomheder, her er forekomsten på 4-5 %. Han omtaler ligeledes, hvorfor det er så svært at

afsløre en psykopat, og mener, at det skyldes, at en psykopat er fuld af selvmodsigelser. Lige så

charmerende og positive de kan fremstå, lige så egoistiske og ondskabsfulde kan de være. Og det

Figur 4.2
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faktum at de mestrer manipulation til perfektion, gør at man ikke kan se det virkelige billede af

vedkommende.

Det er dog langt fra alle psykopater, der er kriminelle. Ligesom Tunbrå (2004) mener

Ramamoorti (2008) at forekomsten af psykopater på ledelsesniveau er noget højere. Han har

lavet en undersøgelse som viste, at forekomsten af psykopater på ledelsesniveauer er på ca. 5 %

(Ramamoorti, 2008). Det kan der selvfølgelig være flere årsager til, men en oplagt forklaring er,

at psykopater på trods af manglende empati og antisocial adfærd også er meget karismatiske,

charmerende og gode til at manipulere, hvilket de kan bruge til at stige i hierarkierne i

virksomhederne. Det er også disse egenskaber, som gør at psykopaterne i første omgang bliver

ansat i en virksomhed, da de ved en jobsamtale fremstår meget kvalificeret. Samtidig er der sket

et skift indenfor mange organisationer, hvor omstillingsparathed er et must, og dette giver

yderligere psykopater gode levevilkår i organisationerne, da alting skal gå stærkt og

virksomhederne derfor ikke får opbygget langvarige tillidsforhold til medarbejdere (Tunbrå,

2004).

I en undersøgelse af Leder (2011) fremgår det, at 69,1% af danske statsautoriserede revisorer

har oplevet ledere blandt kunder, som har udvist psykopatiske karaktertræk. Hvis man

sammenligner denne undersøgelse med andre undersøgelser (KPMG, 2011) er resultatet meget

højt. Det kan skyldes at statsautoriserede revisorer ikke er uddannet psykologer og derfor reelt

set ikke har kompetencer til at identificere psykopater. Undersøgelsen er dog med til at

understrege, at der reelt er en problemstilling med disse typer af personer.

Boddy et. al (2010) lavede i 2008 en undersøgelse omkring forekomsten af psykopater i

lederstillinger. I denne undersøgelse spurgte de 346 kontormedarbejdere i alderen 21-60 år, de

var alle veluddannede, 85 % havde mindst en bachelor. 75 % havde mere end 12 års

arbejdserfaring og 65 % af medarbejderne arbejdede i virksomheder med over 100 ansatte. De

346 medarbejdere skulle i denne undersøgelse svare på, hvorvidt de havde oplevet ledere med

psykopatiske træk. Undersøgelsen viste, at ca. 32 % af medarbejderne havde oplevet at arbejde

under en leder med psykopatiske træk, yderligere mente ca. 6 % af medarbejderne, at deres

nuværende leder var psykopat. Samtidig viste undersøgelsen at forekomsten af psykopater var
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højest blandt de øverste ledere (Boddy et. al., 2010). I undersøgelsen blev en psykopat defineret

ud fra Psychopathy Measure – Management Research Version (PM-MRV). Det kan dog diskuteres,

hvorvidt en medarbejders personlige holdning til ens (tidligere) chef har haft indflydelse på

deres svar. Endvidere er disse medarbejdere ikke uddannet psykologer, hvorfor de reelt set ikke

har kompetence til at afgøre, hvorvidt der egentlig er tale om en psykopat. De omtaler dog denne

problemstilling i artiklen, og påstår at undersøgelser omkring PM-MRV har vist, at selv

almindelige mennesker ved brug af PM-MRV kan identificere psykopater.

Babiak & Hare (2006) har lavet en undersøgelse af 200 ”high-potential executives”, hvor de ved

hjælp af Psychopathy Checklist: Screening Version(PCL:SV) påviste at omkring 3,5 % af disse

personer passede på psykopatprofilen jævnfør PCL:SV. Selvom dette tal er en anelse lavere end

mange andre, så mener forfatterne stadig, at det er højt, hvis man sammenligner med

forekomsten af psykopater i resten af samfundet. De giver ligeledes omskifteligheden i nutidens

virksomheder en del af skylden for den store andel af psykopater i virksomheder, som de

beskriver det:

”This constant change and uncertainty causes stress for most employees and managers, but

opens the door for the psychopath” (Babiak & Hare, 2006, side 98)

De beskriver i bogen, hvilket mønster disse psykopater typisk følger i forbindelse med deres

karriere; De formår at blive ansat i en virksomhed, efterfølgende tilpasser de sig kulturen i

virksomheden, for herefter at manipulere kollegaer og ledere, og på den måde stige i hierarkiet i

virksomheden (Babiak & Hare, 2006).

Hvis man ser på, hvilke typer der svindler, så er den typiske svindler the accidental fraudster,

men både Boddy (2006), Boddy et. al. (2010), Babiak & Hare (2006), Tunbrå (2004), Leder

(2011) og Joel & Russel (2010) mener, at forekomsten af The predator, de såkaldte corporate

psychopaths, er langt højere i ledende stillinger end i resten af befolkningen. Yderligere mener

Douglas et. al. (2012) at CEOs og CFOs spiller en stor rolle i forhold til at begå besvigelser. Som

tidligere nævnt viste KPMGs undersøgelse (2011), at det i de fleste svindeltilfælde er en ledende

medarbejder, der har svindlet og at det i 15 % af svindeltilfælde skyldes ren og skær uærlighed
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hos svindleren. Der er altså flere undersøgelser, selvom de måske er lidt uenige omkring

hyppigheden af psykopater i erhvervslivet, som giver belæg for at bekymringen omkring disse

corporate psychopaths er reel. Det store spørgsmål i denne sammenhæng er derfor: hvorledes

man som virksomhed først og fremmest undgår eller opdager disse psykopater, og hvordan

revisor skal forholde sig til denne trussel i forbindelse med revision af virksomheders

regnskaber? Efter gennemgangen af de nyere besvigelsesteorier i afsnit 3.2, er det klart, at en del

af disse teorier omhandler og tager højde for den problemstilling som revisor er udsat for.

”Psykopater kan forårsage kaos i organisationer. De kan arbejde for egen vinding, påvirke

det psykosociale arbejdsmiljø negativt og forårsage store omkostninger. At kunne

identificere psykopater er derfor af central betydning i organisationer. Og der kan derfor

være grund til at lære af de arbejdsmetoder, som psykologer og psykiatere anvender”

(Tunbrå, 2004, side 59)

Dette citat fra bogen Psykopatiske chefer – lige så farlige som charmerende viser vigtigheden af at

kunne forstå psykopater og genkende psykopatisk adfærd, da de udgør en klar trussel mod

virksomhederne. Det er vigtigt, at både virksomheden kender til de arbejdsmetoder, som

anvendes for at identificere psykopater, og at revisor har kendskab til dem. Det vil kunne hjælpe

virksomheden i høj grad, da folk med psykopatiske træk kan påvirke en virksomheds kultur og

miljø, og være med til at foretage besvigelser, som påvirker virksomheden og dens omdømme.

Ved at kende og bruge disse arbejdsmetoder, kan det hjælpe virksomhederne med at sortere

psykopaterne fra, inden ansættelse. For eksempel gøres brug af nogle psykopatchecklister, som

kan afsløre nogle af de kendetegn en psykopat besidder. Robert Hare (Tunbrå, 2004) har udviklet

en checkliste som tager højde for, om en person eksempelvis er charmerende, har manglende

ansvarsfølelse, er manipulerende og aggressiv, og ikke har nogen skyldfølelse, hvilke er nogle af

de karakteristika en psykopat har. Disse kendetegn kan være med til at identificere psykopater,

som allerede er i virksomheden. Da psykopater er i besiddelse af nogle personlighedstræk, der

gør, at de er gode til at manipulere, lyve og er charmerende, kan det være svært at opfange ved en

ansættelse, når man ikke har yderligere kendskab til personen. Derudover er der forskellige

karaktertræk fra person til person, og nogle kan være lettere at observere end andre. Mange af de
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karaktertræk en psykopat besidder, så som ambitiøs, selvsikker, overbevisende og charmerende,

er også nogle af de træk mange søger hos en leder (Babiak & Hare, 2006), og det kan derfor være

svært at skelne mellem om en person har psykopatiske træk eller ej. Derfor bør revisor inddrage

i sin risikovurdering hvorvidt virksomheden laver et baggrundstjek på personer de gerne vil

ansætte. Revisor bør også selv lave baggrundstjek på nyansatte ledere.

Nogle af ovenstående kendetegn ved en psykopat kommer måske først til udtryk senere hen, når

personen allerede er ansat og man har et bedre kendskab til ham. Det er derfor vigtigt at både

personer internt i virksomheden og revisor er bevidste omkring de egenskaber, der kendetegner

en psykopat. Denne information kan både hjælpe i forbindelse med forebyggelse og opdagelse af

besvigelser. Revisor kan ikke diktere, hvilke procedurer virksomhederne har for ansættelser,

men det er klart at revisor skal tage det med i sin risikovurdering.
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5. Forslag til forbedringsmuligheder i ISA 240 og revisionspraksis

I dette afsnit vil vi komme med forslag til, hvilke forbedringsmuligheder der kan foretages, både i

ISA 240 og i praksis, baseret på udviklingen inden for besvigelsesteorierne samt foranstående

analyse.

Vores bud på hvilken besvigelsesmodel, der vil give revisor de bedste værktøjer til at imødegå

risikoen for besvigelser, skal være en model, som kan hjælpe revisor både i forhold til the

accidental fraudster, og i forhold til the predator. I relation til den problemstilling vi har

observeret ved besvigelsestrekanten, så er besvigelsesmodellerne The Fraud Scale, The

accidental fraudster vs. The predator og besvigelsesdiamanten de mest interessante. I forhold til

svindlertypen accidental fraudster, så er det relevant at se på incitament/pres og mulighed.

Yderligere står retfærdiggørelse som et element i modellen The accidental fraudster vs. The

predator, men da dette element ikke er observerbart, mener vi i stedet, at man skal gøre, som

allerede er praksis i dag, nemlig gå ind og se på ledelsens integritet og selve kulturen i

virksomheden. Ved besvigelsesdiamanten er retfærdiggørelse en del af de 4 elementer, hvilket er

problematisk, men i forhold til besvigelsestrekanten, er der kommet et element mere med,

nemlig kapacitet. Her forstås, at man skal se på, hvilke kapaciteter personer besidder, her vil det

derfor også være naturligt at se på personlige karaktertræk såsom integritet, ærlighed med

videre.

Ser man på integritet og kultur i en virksomhed, vil man også kunne observere de to elementer

for the predator, nemlig criminal mindset og arrogance. Ved at se på incitament, mulighed og

integritet, vil man både kunne identificere the accidental fraudster og the predator. Disse tre

faktorer indgår alle i The Fraud Scale, hvorfor denne model er den, der passer bedst til at kunne
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vurdere risikoen for besvigelser ud fra vores undersøgelser. Integritet skal i denne sammenhæng

forstås bredt, også mere bredt end det oprindeligvis var meningen, idet det skal ses såvel i

forhold til, hvilke karaktertræk der kendetegner de individuelle ledere, som hvilke træk og

kultur, der kendetegner hele organisationen.

The Fraud Scale er primært rettet mod regnskabsmanipulation, men vi mener, at man kan

argumentere for, at den også er anvendelig i forhold til misbrug af aktiver, da modellen stadig

benytter de to mest anvendte og brugbare elementer fra besvigelsestrekanten, mulighed og

incitament. Ud fra vores empiriske undersøgelse, er det tydeligt, at disse elementer bruges af

revisor, uden at de skelner mellem regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver.

Hvad angår de andre besvigelsesmodeller, så er der forskellige årsager til, at de er valgt fra. The

Triangle of Fraud Action, er værdifuld for en efterforsker, som skal bruge beviser på, at det var

svindlerens hensigt at begå besvigelsen, hvilket denne model giver. The Triangle of Fraud Action

kan bruges til at skaffe beviser, når besvigelsen er sket, men i forhold til vores problemstilling er

modellen ikke specielt relevant, da den ikke inddrager mulighed og incitament, som har vist sig

brugbare i både teori og praksis. Besvigelsesmodellen MICE er heller ikke relevant, da den

udvider det element, som hedder incitament i besvigelsestrekanten, men vores undersøgelse har

vist, at det som udgangspunkt ikke er det element, som har været svagheden ved modellen. The

ABC analysis of white-collar crime tager højde for, at besvigelser både kan begås af individuelle

og af grupper, men den er ikke en hjælp i forhold til, hvordan man identificerer the bad Apple, the

bad Bushel eller the bad Crop, eller under hvilke forhold de svindler, hvorfor denne model heller

ikke er interessant for os.

Udover at retfærdiggørelse ikke kan observeres, er der et andet problem ved

besvigelsestrekanten. Som omtalt tidligere, tager den ikke højde for, at nogle medarbejdere

svindler i ledtog med andre medarbejdere, eller at en virksomhed kan have opbygget en hel

kultur, hvor svindel er i orden. Det er helt klart en svaghed ved modellen, da 61 % af

svindeltilfælde sker i ledtog med andre (KPMG, 2011). At en svindler samarbejder med andre i

organisationen, gør det kun sværere at opdage svindlen, da det alt andet lige er nemmere at omgå

de interne kontroller, der er i virksomheden. Det, at mange svindler i samarbejde med andre
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indenfor virksomheden, understreger kun vigtigheden af at have en etisk kultur i virksomheden.

Ved gennemgangen af besvigelsesteorierne i afsnit 3.2 blev det klart for os, at det er de færreste

besvigelsesteorier, der tager højde for at en svindler samarbejder med andre i virksomheden. Det

er umiddelbart kun The ABC analysis of white-collar crime, som tager højde for dette element.

Men som tidligere nævnt er der andre elementer ved denne teori, som gør, at vi ikke mener, at

den er brugbar. Vi mener stadig, at besvigelsesteorien The Fraud Scale er den mest anvendelige,

men som sagt, skal personlig integritet, efter vores mening forstås mere bredt og ikke kun som en

personlig integritet, men lige så meget virksomhedens integritet som helhed, altså hvordan er

kulturen i virksomheden?

Ud fra vores analyse af ISA 240 i praksis og teori, er vi kommet frem til, at det væsentligste for

revisor i forhold til besvigelser er de tre faktorer: incitament/pres, mulighed og integritet. Det

kan diskuteres, hvorvidt ISA 240 allerede gør brug af integritet i stedet for retfærdiggørelse. I ISA

240 bilag 1, er det er eksempler på besvigelsesrisikofaktorer. Der står blandt andet under

regnskabsmanipulation, at lav moral hos seniorledelsen kan være retfærdiggørelse. Vi mener

dog, at lav moral hos seniorledelsen ikke i sig selv er en retfærdiggørelse, men mere et udtryk for,

at de vil have lettere ved at retfærdiggøre en ulovlig handling. Hvis man vurderer seniorledelsens

moral har man derfor vurderet ledelsens integritet.

Kritikken af besvigelsestrekanten som besvigelsesmodel, går især på, at elementet

retfærdiggørelse ikke kan observeres. Som skrevet i analysen, kom det frem under vores

interviews, at revisorerne heller ikke tager højde for denne faktor i praksis. Mange af de

interviewede revisorer vidste sågar ikke, hvad retfærdiggørelse indebar, på trods af at det er et

inkorporeret element i ISA 240. Under vores interviews udtrykte revisorerne dog, at de tager

højde for eksempelvis ledelsens moral, virksomhedens kultur og værdier, som alle er eksempler

på retfærdiggørelser, som nævnt i ISA 240, bilag 1. Ud fra besvigelsestrekanten anses

retfærdiggørelse som noget meget individuelt og en faktor, der ikke kan observeres. Det kan

derfor ikke forventes, at revisor kan tage højde for alle aspekter af denne faktor inden revisionen

foretages, og inden en reel besvigelse forekommer.
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Da elementet retfærdiggørelse ikke bliver direkte benyttet i praksis, bør terminologien i ISA 240

ændres, således at det bliver lettere for revisor at benytte sig af alle elementerne i ISA 240,

herunder især bilag 1. Som nævnt ovenfor vil det være fordelagtigt at integrere The Fraud Scale,

som lægger vægt på personlig integritet og virksomhedens integritet, som en del af ISA 240. Ved

at forstå både virksomhedens kultur og de forskellige personers integritet kan dette medvirke til

en bedre forståelse af den kriminelle tankegang, som er en del af de elementer en predator

besidder. Herigennem kan det hjælpe revisor til bedre at finde frem til svindlerne og dermed

forhindre eller opdage besvigelser, på trods af det egentlig ikke er revisors ansvar.

Bilag 1 i ISA 240 omkring retfærdiggørelse bør derfor ændres således, at det omhandler

integritet i ledelsen og i virksomheden som helhed. I og med at revisor ikke er psykolog, kan det

ikke forventes, at de vil kunne udfylde en psykologs rolle, og dette vil også være et urimeligt krav

at stille til revisor. Men som det ses i vores analyse, er det utrolig vigtigt at revisor er en god

menneskekender. Derfor bør bilag 1 være en hjælp til specielt nye revisorer i forhold til, hvordan

personlig integritet observeres og vurderes udefra, samt hvordan man observerer og vurderer

kulturen i en virksomhed.

En anden problemstilling er, at svindlere i mange tilfælde samarbejder med andre i

organisationen. Ved at ændre ISA 240 til at revisor skal vurdere kulturen i virksomheden, vil det

også være en hjælp i forhold til at opdage organisationer, som har en kultur, hvor svindel er

normen.

For at kunne vurdere kunden og hvilke typer af personer den repræsenterer, skal revisor ikke

kun tage højde for, hvilke interne kontroller der er i virksomheden, som er med til at forebygge

forekomsten af besvigelser, men revisor skal også kunne forstå virksomhedens kultur og

ledelsens ærlighed, integritet og etik. Herunder er det vigtigt, at revisor vurderer hvilken type

mennesker virksomheden tiltrækker. Dette gøres blandt andet ved at se på, hvilken kultur, miljø

med mere virksomheden har.
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”Noget af det der tæller meget er også hvilket kodeks der er. Hvis hovedaktionæren er sløset

og ikke følger op på tingene, så siver det ned gennem hele systemet og gør mulighederne

større.”

Som respondent G udtalte, så afspejler ledelsens etiske holdninger sig ofte ned gennem

organisationsniveauerne. Det kan derfor være en fordel at spørge andre end ledelsen omkring

besvigelser, især i forhold til hvilke muligheder og incitamenter der er både hos ledelsen og

andre medarbejdere. Både ISA 240 og en teoretiker som Wells (2001c) er enige om, at det kan

være en god ide at spørge andre medarbejdere end ledelsen omkring risikoen for besvigelser. Det

kan dog i praksis være svært, da det kan være svært at afgrænse, hvem der skal spørges, og hvor

langt ned i organisationen revisor skal søge information. Yderligere vil det også være meget

tidskrævende for revisor. Det vil derfor være meget omfattende for revisor at skulle spørge andre

medarbejdere end ledelsen ved alle revisioner.

En måde at gennemføre en sådan forespørgsel på kan være ved brug af spørgeskemaer til

udvalgte medarbejdere. Herved bruges der ikke for meget af revisors tid, således at

revisionshonoraret ikke stiger, da det kan foretages elektronisk. Brug af spørgeskemaer kan være

en fordel, idet medarbejdere har mulighed for at give udtryk for deres holdninger og etiske

adfærd, samtidig med at de kan tage stilling til, hvorledes de betragter andre i organisationen.

Disse spørgeskemaer kan tage udgangspunkt i de såkaldte ”red flags”, men spørgeskemaet skal

være opbygget omkring lukkede spørgsmål, således at revisor relativt hurtigt har mulighed for at

se, om der er nogen i organisationen, der har svaret på en måde, der kræver yderligere

interviews. Det vil naturligvis være vigtigt at forsikre medarbejderne om, at ingen vil blive

udleveret.

”Det første tegn på, at du har en person med psykopatisk adfærd i organisationen kan være,

at du får modstridende information fra dine medarbejdere. På forskellige sider kan der

komme helt forskellige signaler. Selvom psykopaten er din direkte underordnede, kan du

næppe se, hvem han er. Han har evnen til at spille sine kort godt over for dig.” (Tunbrå 2004,

side 67)
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Dette citat viser at ledelsen i virksomheden kan opdage nogle mistænkelige forhold og en

mistænkelig adfærd ved at spørge andre i virksomheden. Herved kan ledelsen afstemme sin

opfattelse af en person. Det samme gør sig gældende for revisor, som kan benytte sig af samme

metode.

For at revisor har mulighed for at følge med udviklingen inden for besvigelsesteorierne, er der et

behov for, at ISA 240 bliver opdateret eller fortolket på en anden måde, således at teori og

praksis følges ad. Vi mener, at indholdet og kravene i ISA 240 overordnet set er tilstrækkelige til

at opdage væsentlige fejlinformation som følge af besvigelser, specielt set i lyset af, at det ikke er

revisors ansvar at opdage alle besvigelser. Der er dog enkelte steder, hvor vi mener, at der bør

laves ændringer.

Som nævnt ovenfor i afsnit 4.1.3 står der i ISA 240 punkt 15 (Drøftelser i opgaveteamet), at

opgaveteamet ikke skal tage hensyn til ledelsens ærlighed og integritet, når denne drøftelse

udføres. Det, at drøftelserne skal gennemføres uden hensyntagen til ledelsens ærlighed og

integritet, kan betyde, at drøftelserne SKAL foretages også selvom revisor allerede har en

holdning til og en vis erfaring med kunden, men at revisor skal have en mere objektiv tilgang til

drøftelsen. Vi mener, at revisor netop skal tage hensyn til sin viden om og fornemmelse af den

daglige og øverste ledelses ærlighed og integritet. Såfremt revisor har en dårlig opfattelse eller

mavefornemmelse af ledelsens ærlighed og integritet, bør revisor rette særlig opmærksomhed

mod dette og derfor tage disse tanker med i drøftelserne, og dermed udvise professionel skepsis.

Overvejelser omkring ledelsen, som mere går på hvorvidt revisor personligt bryder sig om

ledelsen, må ikke påvirke drøftelsen. Men dette vil heller ikke være professionel skepsis. I vores

interviews gav alle respondenterne udtryk for, at overvejelser omkring ledelsens integritet

indgår i drøftelsen, og at revisionen sagtens vil kunne blive påvirket af ledelsens manglende

integritet og ærlighed. I praksis har revisor derfor fulgt udviklingen inden for

besvigelsesteorierne, hvorfor der er en uoverensstemmelse mellem teori og praksis, og vi mener,

at det er teorien, ISA 240, der er forældet og derfor bør ændres.

Vi mener derfor, at ordlyden i ISA 240 punkt 15 bør ændres til det modsatte. Således at revisor

ved drøftelserne i opgaveteamet skal bruge sin professionelle skepsis i forhold til at vurdere den
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øverste og den daglige ledelses integritet og ærlighed. Ligeledes bør det tilføjes, at revisor

samtidig bør have med i sine overvejelser, hvorledes ledelsens integritet og ærlighed skinner ned

gennem organisationen, altså at revisor også ser på, hvilken kultur der er i virksomheden, hvilket

allerede er praksis i dag.

I forhold til praksis er det blevet klart igennem vores interviews, at besvigelser efter indførslen af

ISA 240 er blevet til en mere særskilt vurdering af risici, frem for en del af den samlede revision.

Specielt ved revision af små virksomheder bliver elementerne i ISA 240 udført, fordi det er et

krav i standarden, men det har ikke den store indflydelse på selve revisionen i praksis og dette er

klart en faldgrube.

”Besvigelser bliver er separat øvelse… Det kan godt være lidt en fare, at man laver det til en

separat øvelse, fordi det skal jo være noget man tænker ind alle steder når man reviderer, om

der er nogle svagheder. ”

Dette citat af respondent A viser, at der kan være en tendens til, at besvigelser bliver vurderet i

opstartsfasen af en revision frem for gennem hele revisionen. Det er vigtigt at have tankegangen i

baghovedet igennem hele revisionen og ikke kun i opstartsfasen. Det kunne som udgangspunkt

være oplagt at gøre ISA 240 til en del af ISA 315, men en faldgrube ved dette er at overvejelser

om besvigelser herved vil blive glemt og det er klart at udviklingen i samfundet og indenfor

revision generelt er, at der er kommet meget fokus på besvigelser (Bendtsen, 2012). Så

spørgsmålet er, hvordan man kan få inkorporeret ISA 240 og hele besvigelsesrisici-tankegangen i

hele revisionen. En måde kunne være at skrive i ISA 240 punkt 15, at drøftelse i opgaveteamet

skal foretages løbende gennem hele revisionsprocessen. Alle de adspurgte revisorer svarede, at

drøftelse i opgaveteamet foregår i planlægningsfasen. Ved at lave tilføjelsen til ISA 240 punkt 15,

vil man kunne ændre denne praksis. Yderligere vil det kunne skærpe revisors professionelle

skepsis hvilket stemmer overens med Nelsons (2009) påstand om at revisor skal være mere

kritisk. I forlængelse heraf er det vigtigt, at revisionsvirksomhederne støtter op omkring dette

gennem træning og incitamenter til at udvise professionel skepsis.
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Alle de interviewede revisorer lagde alle meget vægt på, at det er vigtigt at gå efter sin

mavefornemmelse i forhold til at vurdere besvigelsesrisici hos kunden. Det kræver dog både en

vis erfaring, og at man er en god menneskekender for at vide, om en kunde prøver at snyde. Det

er svært at uddanne eller oplære folk i at blive gode menneskekendere, men et kursus i

interviewteknik og i at kunne læse folk ud fra deres handlinger og etiske synspunkter kunne

hjælpe revisor til at vurdere risikoen for, at besvigelser forekommer i forhold til hvilken type af

mennesker, der repræsenterer kunden.

”De virker til de har virkelig virkelig travlt, men lige så snart revisoren kommer så har de tid

til alt muligt.”

Respondent G fortalte, at han ved et kundebesøg kunne mærke, at der var noget galt. Kunden gav

udtryk for, at de havde meget travlt hele tiden over for deres kunder, men så snart revisor var

der og havde brug for noget, havde kunden tid til at hjælpe med det hele. Vores respondent

kunne altså mærke, at der var noget mistænkeligt ved denne person. Han var ekstremt

serviceminded over for revisor, men en anden person over for sine kunder. Dette viser, at revisor

skal være god til at læse kunden. En god ide er, at revisor tilbringer så meget tid som muligt ude

hos kunden for at få en fornemmelse af miljøet og kulturen i virksomheden. Her kan det være

relevant både at opholde sig formelt, og mere uformelt hos kunden. For eksempel ved at tage

med nogle af de ansatte til frokost og herigennem prøve at opfange nogle signaler, der kan afsløre

hvilken type virksomhed, der er tale om.

Der kan dog være situationer eller personer der gør, at det er meget svært både for revisor, og

virksomhederne selv, at opfange alle disse signaler. Respondent A udtrykker det således:

”For revisor er den(ISA 240 red.) jo også rigtig rigtig giftig, fordi vi engang i mellem bare må

erkende, at der sker ting og sager, som vi ikke har en kinamands chance for at se eller have

fantasi til forekommer og der bliver vi jo skudt ved højlys dag med den der”.

Det er umuligt for revisor at opdage alle besvigelser, der bliver begået. Virksomhederne kan være

med til at mindske muligheden for, at svindlere bliver ansat i virksomheden ved at være mere
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opmærksomme på dette ved ansættelse og rekruttering. Derfor bør revisor inddrage i sin

risikovurdering hvorvidt virksomheden laver et baggrundstjek på personer de gerne vil ansætte.

Revisor bør også selv lave baggrundstjek på nyansatte ledere.

Vi mener altså at følgende bør ændres i ISA 240 og revisionspraksis:

 The Fraud Scale bør anvendes fremfor besvigelsestrekanten

 Retfærdiggørelse i ISA 240 bør ændres til integritet

 Revisor bør forespørge andre end ledelsen for eksempel ved hjælp af spørgeskemaer

 Ordlyden i ISA 240 punkt 15 bør ændres til at revisor SKAL vurdere ledelsens integritet og

ærlighed

 Drøftelse i opgaveteamet bør foretages løbende gennem hele revisionen

 Revisors udgangspunkt bør være mere kritisk for at opretholde og øge revisors

professionelle skepsis

 Revisor bør modtage uddannelse i interviewteknik

Det er vores absolutte opfattelse, at vores ændringer til ISA 240, kan være en hjælp i forhold til at

afdække risikoen for besvigelser, men det vil være naivt at tro, at man vil kunne fjerne risikoen

for besvigelser fuldstændigt. Revisor har en opdagende rolle i forhold til besvigelser, mens

ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser klart ligger hos virksomhederne selv. Her vil The

Fraud Scale og elementet integritet også være en klar hjælp, hvorfor vi mener, at The Fraud Scale

ikke kun er brugbar for revisor, men også i forhold til virksomhederne og deres forebyggelse af

besvigelser.

Det er blevet klart for os, at udviklingen inden for besvigelser går mod at finde svindleren i stedet

for besvigelsen. Denne udvikling kan være vanskelig for revisor at følge, da revisors

udgangspunkt er at konkludere om regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor skal

altså kun finde væsentlige besvigelser, hvorfor det kan diskuteres hvorvidt det reelt er revisors

ansvar at finde svindlerne og ikke besvigelsen.
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6. Konklusion

Formålet med nærværende afhandling har været at undersøge udviklingen indenfor

besvigelsesteorier og hvilke konsekvenser denne udvikling vil kunne få på revisionsstandarden

ISA 240 og revisionspraksis.

Den grundlæggende og mest anvendte teori bag besvigelser er besvigelsestrekanten, denne

bruges derfor også i ISA 240. Besvigelsestrekanten består af de tre elementer: mulighed,

incitament og retfærdiggørelse, disse tre elementer skal være til stede for, at en besvigelse kan

forekomme. Der har dog været en del kritik af denne model. Kritikken omhandler, at elementet

retfærdiggørelse ikke kan observeres udefra, hvilket gør, at modellen ikke er anvendelig for

revisor i forhold til at vurdere risikoen for besvigelser. Yderligere tager modellen ikke højde for

de forskellige typer af mennesker, der begår besvigelser eller om flere personer samarbejder om

at svindle. Vi har derfor gennemgået en række andre og nyere besvigelsesteorier, her i blandt The

Fraud Scale, The Predator versus the Accidental Fraudster og A-B-C Analysis of white-collar

crime. De to første teorier tager højde for, hvilke typer af personer der svindler, mens den sidste

teori omhandler, hvorvidt der svindles alene eller sammen med andre. Udviklingen indenfor

besvigelsesteorierne går altså generelt mod, at man også skal vurdere, hvilke typer der svindler,

for at både ledelsen og revisor kan blive bedre til både at forebygge og opdage besvigelser.

På baggrund af udviklingen i besvigelsesteorierne, har vi valgt at lave en analyse af væsentlige

elementer af ISA 240, både i teori og praksis for at undersøge, hvorvidt problemerne omkring

besvigelsestrekanten er et problem i såvel teori som i praksis. For at undersøge hvordan ISA 240

bruges i praksis, har vi interviewet 8 generalist revisorer.

Kapitel 1+2:
Problemformulering

og Metode

Kapitel 3: Litteratur
gennemgang

Kapitel 4: Analyse af
besvigelser i teori og

revisionspraksis

Kapitel 5: Forslag til
forbedrings-

muligheder til ISA
240 og

revisionspraksis

Kapitel 6:

Konklusion

Figur 6.1

Kilde: Egen tilvirkning
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Vores analyse af ISA 240 omhandler hovedsageligt elementerne professionel skepsis, drøftelser i

opgaveteamet, analytiske handlinger, forespørgsler til ledelsen samt ISA 240 og

besvigelsestrekanten.

Professionel skepsis er et vigtigt element både i ISA 240 og i praksis. Det er helt essentielt at

revisor opretholder sin professionelle skepsis gennem hele revisionen, hvorfor det er vigtigt at se

ISA 240 i sammenhæng med ISA 315. Vores interviews af revisorerne viser, at revisor i praksis

skal være påpasselig med ikke at se ISA 240 og handlingerne heri for isoleret, men som en del af

den samlede revision således at den professionelle skepsis opretholdes gennem hele revisionen.

Omkring drøftelser i opgaveteamet står der i ISA 240, at denne handling skal udføres uden

hensyntagen til, hvad medlemmerne på teamet synes om ledelsens ærlighed og integritet. I

praksis indgår overvejelser omkring ledelsen og dennes integritet i drøftelsen, hvorfor der er

uoverensstemmelse mellem teori og praksis. Risikovurderingen af en virksomhed, bør dække alle

tænkelige risici, og hvis det er revisors professionelle vurdering at ledelsen mangler ærlighed,

bør dette indgå i risikovurderingen og dermed i drøftelserne. Revisor ser i praksis bort fra dette

punkt i ISA 240, og følger dermed udviklingen indenfor besvigelsesteorierne.

Hvorvidt analytiske handlinger kan bruges i forhold til at afsløre besvigelser, kan diskuteres. Det

kræver meget stor beløbsmæssig svindel for, at det vil kunne ses på tallene og dermed ved hjælp

af analytiske handlinger. Ved så stor beløbsmæssig svindel vil der sandsynligvis have været ”red

flags”. Analytiske handlinger kan ikke stå alene, og virksomhederne og revisor bør udover de

analytiske handlinger tage højde for disse ”red flags”.

Forespørgsel til ledelsen er en vigtig handling for revisor at udføre i forbindelse med vurderingen

af risikoen for besvigelser. Når revisor foretager forespørgsler til ledelsen, bør det gøres af nogle

erfarne revisorer, da det er vigtigt, at der spørges/interviewes på den rigtige måde, således at

man får de rigtige informationer ud af forespørgslen. I forhold til ISA 240 skal revisor som

udgangspunkt forespørge den øverste og daglige ledelse om deres vurdering af risikoen for

besvigelser, hvilket også er praksis på området. Det kan dog i nogle tilfælde være informativt at

forespørge andre i virksomheden omkring risikoen for besvigelser. Mange af vores respondenter
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var enige i dette, men mente, at det ville være for tidskrævende, hvorfor det sjældent bliver gjort

i praksis. I praksis vil det derfor være revisors professionelle vurdering, hvorvidt andre i

organisationen skal forespørges.

Ud fra vores interviews er det blevet klart for os, at den kritik, der har været af

besvigelsestrekanten, også er et problem for revisorer i praksis. Dette kom til udtryk ved, at

mange af respondenterne i vores undersøgelse ikke vidste, hvad betegnelsen retfærdiggørelse

dækkede over. Yderligere fortalte de, at det ikke var noget de brugte i praksis, hvorimod de to

andre elementer, mulighed og incitament, blev anvendt i praksis til at vurdere risikoen for

besvigelser.

I og med at udviklingen indenfor besvigelsesteorierne går mod, at man skal undersøge, hvilke

typer der begår besvigelser, har vi derfor valgt at undersøge dette. I vores undersøgelse finder vi,

at der hovedsageligt er to typer af svindlere: The accidental fraudster og The predator. The

accidental fraudster er den mest udbredte type af svindler. Denne type er ikke den typiske

forbryder, men er en person, som begår en besvigelse, fordi de tre elementer i

besvigelsestrekanten er til stede. Besvigelsestrekanten tager udgangspunkt i at alle svindlere er

karakteriseret således. Der er som nævnt også en anden type af svindlere: The predator. Denne

type bliver i litteraturen også omtalt som succesfulde psykopater, corporate psychopaths,

industrial psychopaths, narcissister eller social engineers. The predator er kendetegnet ved

overlagt at begå besvigelser, denne type har mange af de samme karaktertræk som en psykopat,

såsom manglende empati, amoralsk og asocial adfærd. Derudover er de ofte meget charmerende

og manipulerende. Flere undersøgelser har vist, at forekomsten af disse typer er lang højere på

lederniveau i virksomheder end i den resterende del af samfundet. En undersøgelse blandt

danske statsautoriserede revisorer har vist at 69,1% har oplevet kunder med psykopatiske træk.

Der er altså belæg for at sige, at truslen fra denne type af svindlere er reel. Virksomhederne og

revisor bør derfor lære af de arbejdsmetoder, som psykologer og psykiatere anvender, for at

kunne identificere denne type svindler. Virksomhederne bør minimere risikoen fra the predator,

både ved rekruttering af nye medarbejdere, og ved at have en etisk kultur i virksomheden, som

gør at denne type ikke tiltrækkes af virksomheden og får mulighed for at avancere. Revisor bør
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derfor i sin vurdering af risikoen for besvigelser se på hvilken etisk kultur, der er i virksomheden

og hos dens medarbejdere.

På baggrund af vores analyse er vi kommet frem til nogle forbedringsmuligheder til ISA 240 og

revisionspraksis som vi mener, bør foretages.

ISA 240 og revisionspraksis bør anvende en besvigelsesmodel, som tager højde for, at der er flere

typer af svindlere. Vi mener, at besvigelsesmodellen The Fraud Scale er den mest anvendelige.

De tre elementer revisor skal se på i forhold til besvigelser er dermed: mulighed, incitament og

integritet. Ved at se på disse faktorer, vil man både kunne identificere the accidental fraudster og

the predator. Disse tre faktorer indgår alle i The Fraud Scale, hvorfor denne model er den, der

passer bedst ud fra vores undersøgelser. Men integritet skal i denne sammenhæng forstås bredt,

også mere bredt end det oprindeligvis var meningen. Med integritet menes i denne forbindelse

både hvilke karaktertræk der kendetegner de individuelle ledere/medarbejdere, og hvilke træk,

der kendetegner hele organisationen og den kultur, som er i organisationen.

Det kan dog diskuteres hvorvidt ISA 240 reelt allerede bruger integritet i stedet for

retfærdiggørelse, da de eksempler på retfærdiggørelse, der fremgår af bilag 1 i ISA 240, mere

omhandler eksempler på vurdering af virksomheden og ledelsens/medarbejdernes moral,

ærlighed og integritet end eksempler på retfærdiggørelse.

Ud fra vores interviews er det blevet klart, at elementet retfærdiggørelse ikke benyttes i praksis,

men at integritet bliver benyttet i stedet. Som nævnt kan det diskuteres, hvorvidt ISA 240 reelt

allerede bruger integritet i stedet for retfærdiggørelse. Vi mener derfor, at man bør ændre

terminologien i ISA 240, således at integritet bruges i stedet for retfærdiggørelse. Yderligere bør

bilag 1 i ISA 240 omkring retfærdiggørelse ændres således, at den omhandler integritet i ledelsen

og i virksomheden som helhed. Dette vil også kunne være en hjælp for især nye revisorer, da vi i

vores analyse har set, at det er vigtigt, at revisor er en god menneskekender. Ved at vurdere

kulturen i en virksomhed, kan det hjælpe revisor med at identificere virksomheder med en uetisk

kultur, hvor risikoen for at svindlere samarbejder, er større.
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Både teoretikere og praktikere er enige om, at revisor med fordel kan forespørge andre end

ledelsen i virksomheden om risikoen for besvigelser. I praksis bruges det dog sjældent, da det er

meget tidskrævende. En måde, hvorpå man vil kunne foretage en sådan forespørgsel på en

mindre ressourcekrævende måde, kunne være ved at anvende spørgeskemaer. Disse

spørgeskemaer skal være elektroniske med lukkede spørgsmål og omhandlende red flags. På

denne måde vil medarbejdere længere nede i organisationen kunne give udtryk for deres

holdninger omkring virksomheden og dens medarbejderes etiske adfærd. Herved vil revisor

relativt nemt kunne finde ud af, om der er andre end ledelsen, som kunne være interessante at

forespørge.

Overordnet set mener vi, at ISA 240 er tilstrækkelig i forhold til at opdage væsentlig

fejlinformation i regnskaber, som følge af besvigelser. Vi mener dog at formuleringen i ISA 240

punkt 15, bør ændres. Revisor SKAL netop tage hensyn til sin professionelle vurdering af

ledelsens ærlighed og integritet, hvilket også er i tråd med The Fraud Scale. Herved vil teori og

praksis også stemme overens.

I forhold til hvilke forbedringsmuligheder der er til revisionspraksis, så er det blevet klart

igennem vores interviews, at besvigelser efter indførslen af ISA 240 er blevet til en særskilt

vurdering af risici, frem for en del af den samlede revision, hvilket er en faldgrube. Risikoen for

besvigelser bør vurderes gennem hele revisionen, en måde at sikre dette kunne være at skrive i

ISA 240 punkt 15, at drøftelse i opgaveteamet skal foretages løbende gennem hele

revisionsprocessen.

I praksis vil det være en fordel at uddanne eller oplære revisorer i at blive gode

menneskekendere. Det skyldes, at alle de interviewede lagde stor vægt på vigtigheden i at gå

efter sin mavefornemmelse i forhold til at vurdere besvigelsesrisici hos klienter. Derudover vil

det samtidig være en fordel at oplære revisorer i interviewteknik. Herved vil revisor blive bedre

til at bedømme folk, hvilket vil kunne hjælpe revisor ved vurdering af risikoen for besvigelser.

Revisor bør i sin risikovurdering tage højde for, hvorvidt virksomheden laver et baggrundstjek på

personer, de gerne vil ansætte. Revisor bør også selv lave baggrundstjek på nyansatte ledere.
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Udviklingen inden for besvigelser går mod at finde svindleren i stedet for besvigelsen. Denne

udvikling kan være vanskelig for revisor at følge, da revisors udgangspunkt er at konkludere om

regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor skal altså kun finde væsentlige

besvigelser, hvorfor det kan diskuteres hvorvidt det reelt er revisors ansvar at finde svindlerne

og ikke besvigelsen. Vi er klar over, at selv med vores forslag til ændringer i ISA 240 og

revisionspraksis vil der stadig være besvigelser, som revisor ikke opdager, men det vil være en

klar hjælp for revisor. Samtidig skal det pointeres, at ansvaret for at forebygge og opdage

besvigelser, ligger hos virksomheden selv.
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8. Bilag

Bilag 1- Interviewguide

Indledende spørgsmål:

Er det i orden at vi optager interviewet?

Ønsker du at være anonym i afhandlingen eller få citater til godkendelse før aflevering?

Hvor mange års erfaring har du indenfor revision?

Stilling?

Reviderer du små eller store virksomheder?

Risikovurderingshandlinger:

Hvordan vurderes risikoen for besvigelser i praksis i forhold til ISA 240:

Hvordan fastlægges hvilke risikovurderingshandlinger der skal udføres?

Drøftelser i opgaveteamet

 Hvorledes foregår drøftelser i opgaveteamet i praksis?

 Hvem deltager i drøftelsen? Hvorfor? Og hvem leder diskussionen?

 Hvornår i revisionen foretages denne drøftelse?

 Benytter i jer af elektroniske kommunikationsmidler? Hvilke og

hvorfor/hvorfor ikke?

 Benytter i forskellige teknikker – såsom f.eks. brainstorming teknikker?

Checklister? Hvorfor/Hvorfor ikke?

 Hvordan bliver eventuelle besvigelsesrisikofaktorer kommunikeret imellem

teammedlemmer?
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 Hvordan får nye medarbejdere på revisionsteamet kendskab til

virksomheden og de risikofaktorer der er?

 Diskuterer i incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse i forhold til

klienten og den information i har om virksomheden?

Analytiske handlinger

 Hvordan udføres de analytiske handlinger ved revisionen af en virksomhed?

 Hvornår udføres de analytiske handlinger?

 Gøres det på samme måde for hver virksomhed? Eller hvem beslutter

hvordan dette skal gøres?

 Sammenlignes virksomhedens nøgletal med branchens nøgletal?

Hvorfor/Hvorfor ikke?

Forespørgsler til ledelsen:

 Hvem tager sig hovedsageligt af forespørgsler til ledelsen? Hvorfor?

 Hvem beslutter hvilke personer der skal forespørges?

 Hvem beslutter hvad der skal forespørges om? Og på hvilken baggrund

vurderes dette?

 Forespørger i andre end ledelsen omkring deres vurdering af risikoen for

besvigelser? Hvorfor/hvorfor ikke?

 Har i oplevet nogen har følt sig stødt over at blive adspurgt omkring

besvigelser?

 Hvor stor en del af revisionsbeviser omkring besvigelser baseres på

forespørgsler til ledelsen?

 Er det din oplevelse af man opnår tilstrækkelig og egnet revisionsbevis ved

at forespørge ledelsen omkring deres kendskab til besvigelser i

virksomheden?
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Mener du at disse risikovurderingshandlinger er tilstrækkelige i forhold til at afdække risikoen

for besvigelser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Besvigelsestrekanten:

 Bruges incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse i praksis?

 Bruger du de tre faktorer i besvigelsestrekanten til at vurdere

besvigelsesrisikoen?

 Bruger du ISA 240, bilag 1, hvor der står eksempler på

besvigelsesrisikofaktorer? Listerne er dog ikke udtømmende, så hvordan

vurdere i yderligere faktorer?

 Er faktorerne incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse

tilstrækkelige til at vurdere risikoen for besvigelser? Har du eksempler på

at den ikke er tilstrækkelig?

 Har du oplevet at medarbejdere eller ledelsen har udvist manglende

samvittighed, empati eller følt dig manipuleret ved en revision?

o Har kendskabet til personens adfærd påvirket revisionen?

Hvordan/Hvorfor ikke?

 Foretager du yderligere handlinger end der står i ISA 240 for at afdække

risikoen for besvigelser?
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Bilag 2- Oversigt over respondenter

Respondent A:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 32 år

Stilling: Statsautoriseret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Begge

Firma: Stort revisionshus

Respondent B:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 27 år

Stilling: Statsautoriseret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Små og mellemstore

Firma: Stort revisionshus

Respondent C:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 27 år

Stilling: Statsautoriseret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Store

Firma: Stort revisionshus
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Respondent D:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 17 år

Stilling: Statsautoriseret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Mellemstore og store

Firma: Mellemstort revisionshus

Respondent E:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 25 år

Stilling: Registreret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Små

Firma: Lille revisionshus

Respondent F:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 14 år

Stilling: Statsautoriseret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Store

Firma: Stort revisionshus
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Respondent G:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 15 år

Stilling: Statsautoriseret revisor

Reviderer store eller små virksomheder: Små og mellemstore

Firma: Stort revisionshus

Respondent H:

Køn: Mand

Erfaring indenfor revision: 4 år

Stilling: Trainee, HD Regnskab

Reviderer store eller små virksomheder: Store

Firma: Stort revisionshus
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Bilag 3- Forkortelser

I afhandlingen er der anvendt følgende forkortelser:

ACFE Association of Certified Fraud Examiners

AICPA American Institute of Certified Public Accountants

COSO Committee of Sponsoring Organizations

FKPI Financial Key Performance Indicators

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board

ISA International Standards on Auditing

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

RS Revisionsstandarder

SAS Statement on Auditing Standard


