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Executive summary 

 

The recent financial crisis, both worldwide and domestic, increases the incentive for company management 

to “Cook the books”, or, in other words, to present fraudulent financial reports. This is due to the pressure 

from both investors to show good results, but also from creditors to remain a reliable debtor in their eyes. 

The object of this thesis is therefore to identify the risks involved in finding and acting accordingly to 

fraudulent financial reports as an auditor. To achieve this, I’ll be using RS 240 (revised) as a basis to analyze 

how the review done by the auditors, can be improved in terms of preventing fraudulent behavior, or to 

communicate the areas not included in the auditor’s responsibility to the external users. 

The international financial reporting standards allows for many accounting fair value estimates, and it falls 

upon the daily management to perform most of these estimates. The extent of these estimates, will 

inherently increase the risk of errors in the financial report, which might be initiated intentionally by the 

management, and thus be fraudulent. Thus it’s up to auditor to judge, upon the documentation given by 

the management, if the estimates seem reliable and probable. 

The theory puts the auditor in the “agent/principal theory” to, on behalf of the principal, to monitor the 

agent’s behavior, as a cost-effective alternative to the principal to monitor the agent himself. This is 

empathized further by stating that the external user expectation of the auditors has to be aligned with 

what the auditor does, otherwise their work has little to no value. 

RS 240 (revised) serves to set guidelines for how to deal with fraud when auditing financial reports, and 

while the responsibility for the financial reports still lies with the management, the auditor still provides 

assurance that the report as a whole contains no substantial errors, which includes fraud. But despite the 

joint responsibility insinuated in RS 240 (revised), it’s not entirely clear what precisely the responsibility 

include. 

The solution seems to be, to require education for the management, accordingly to the accounting 

estimates they’re responsible for in the financial report. This would both partly remove the excuse of the 

management claiming ignorance when uncovering significant errors, but also give the auditor better 

assurance of the estimates provided by the management, thus reducing the risk of fraudulent behavior. 
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1 Indledning 

Den stadig hyppigere forekomst af konkurser for større virksomheder og den deraf følgende 

utryghed for investorer og konsekvenser for samfundet – her tænkes specielt på bankkonkurser - har 

gjort det mere relevant end nogensinde at se på hvad der kan gøres for at minimere risikoen for 

regnskabsmæssige besvigelser. Dette ikke mindst set i lyset af virksomheders udvikling imod større 

kompleksitet. 

F.eks. kan nævnes, at det den 1. december 2008 blev offentliggjort, at IT-Factory var gået konkurs. 

De efterfølgende par uger kom det frem at virksomheden, som Ernst & Young kort forinden havde 

kåret som Årets Entreprenørvirksomhed, var opbygget omkring et kæmpe svindelnummer på 3 cifret 

millionbeløb, sat i gang af direktøren Stein Bagger. 

Det viste sig at Stein Bagger, via et hemmeligt kontor, havde sat en leasingkarrusel i gang, hvor 

virksomheden solgte ikke eksisterende produkter til et leasing-firma og derefter selv lejede det fra 

disse. Blandt andet skylder IT-Factory boet på denne konto 350 mio. kr. til Danske bank. 

Efterfølgende har journalister stillet spørgsmålet hvorfor revisorerne ikke opdagede denne 

besvigelse. Hvortil revisorerne svarer, at det ikke ligger inden for deres ansvarsområde at afdække 

besvigelse, og at besvigelse på ledelsesniveau kan være nær umuligt at opdage. 

En anden sag der fik samme mediedækning skete nogle måneder forinden den 10. juli 2008 hvor 

Roskilde Bank meddelte, at de var gået konkurs, efter at ledelsen havde gennemgået bankens aktiver 

og måtte konstatere, at der skulle ske massive nedskrivninger. 

I denne sag var der ikke tale om tydelig besvigelse, men derimod om en enorm optimisme 

vedrørende værdiansættelsen af bankens aktiver. En optimisme som nogle ville mene grænsede til 

besvigelse. I modsætning til IT-Factory, hvor ledelsen skjulte transaktioner for revisionen, havde 

revisionen i Roskilde Bank umiddelbart adgang til den fornødne information. 

Som ovenstående viser, så står investorer konstant overfor risikoen for, at de aktier de handler med, 

er prisfast forkert grundet besvigelser i virksomheden. Besvigelsen har også yderligere 

samfundsmæssige konsekvenser, da vores samfund er bygget op omkring tilliden til den information 

vi får fra f.eks. virksomheder. 



Kandidatafhandling 2011 
Revisors ansvar i forhold til besvigelser 

2 
 

Perioderegnskaber, så som årsregnskaber er en af de vigtigste informationer virksomheder giver 

investor. En del af regnskabet vil, i større eller mindre grad, være bygget på vurderinger fra ledelsen, 

i form af regnskabsmæssige skøn. I denne sammenhæng kan ledelsen have interesse i at påvirke 

tallene i positiv eller negativ retning. Det kan derfor have betydning i forbindelse med analysen af et 

regnskab, hvis man kan forbedre metoder til at afdække risici for fejlskøn fra en virksomheds ledelse 

– det være sig bevidste eller ubevidste.  
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1.1 Opgaven 

Regnskabsmæssige skøn fylder mere og mere i årsregnskaberne og i en tid hvor mange virksomheder 

uventet er gået konkurs pga. beviste eller ubeviste fejlagtige skøn, der viste et forkert billede af deres 

egenkapital, er revisors opgave blevet væsentligt vanskeligere med hensyn til at kontrollere ledelsens 

udarbejdelse af disse skøn. 

Det er stadig ledelsens opgave at udarbejde et korrekt årsregnskab. Men når det går galt og 

regnskabet efterfølgende ikke viser det korrekte billede af virksomhedens egentlige økonomiske 

tilstand, så er det blandt andet samfundet det går ud over. Revisorer kan derefter få skylden for den 

årsrapport, der ikke viser eventuelle problemer ved virksomhedens økonomi, og som ifølge 

offentligheden burde være afdækket i denne. 

Når forskellen mellem virksomhedens egentlige økonomiske situation og det der står i årsrapporten 

endvidere skyldes besvigelse, så viser en skandale som i sagen med IT Factory, at det er revisionen 

offentligheden peger på som skyldig part ved at denne ikke at have opdaget  besvigelsen. 

Revisionen står derfor til at skulle løfte en stor opgave i behandlingen af regnskabsmæssige skøn, da 

et bevist eller ubevist fejlskøn kan få store konsekvenser på regnskabsniveau. Og da de bevidste 

fejlagtige skøn vil være forsøgt skjult, vil det i denne sammenhæng netop være disse fejlskøn som 

udfordrer revisionen i udtalt grad. 

1.2 Problemformulering 

Opgaven vil beskæftige sig med afdækning af revisionsproceduren i forbindelse med områder, hvor 

der er mulighed for besvigelse. Dette gøres med henblik på at analysere  om – og i så fald hvordan - 

besvigelse kan forsøges forebygget under revisionen.  

For at besvare ovenstående problemstilling opstilles følgende underspørgsmål: 

• I hvilket omfang afdækker IFRS de regnskabsmæssige risici i forhold til regnskabsmæssige skøn? 

• Hvilken rolle tilskriver teorien revisor i behandlingen af besvigelser? 

• Hvordan støtter RS 240 (ajourført) teorien i afdækningen af besvigelser? 

• Bør der implementeres nye metoder for bedre at hjælpe revisor med at afdække besvigelser, og 

kan de realistisk implementeres? 
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1.3 Afgrænsning 

For at kunne fordybe sig i enkelte elementer i opgaven og samtidigt begrænse omfanget, har det 

været nødvendigt at lave flere afgrænsninger. 

1.3.1 Revisionsstandarder og lovgivning 

RS 240 (ajourført) er valgt som udgangspunkt i opgaven. Standarden er overvejende identisk med ISA 

240 (revised), hvorfor der ikke foretages sammenligning mellem de to standarder. 

I opgaven er det valgt at afstå fra en specifik behandling af utilsigtede fejl reguleret i henholdsvis RS 

315 og 330, da disse fejl behandles under den generelle gennemgang af de revisionsmæssige risici, 

og da RS 240 (ajourført) er en uddybning af netop de nævnte standarder med særlig henblik på 

besvigelser. Desuden er begrebet ”utilsigtet” hændelse så bredt, at det ville kræve en større 

afhandling for at behandle det. 

1.3.2 Information 

Der er indsamlet information frem til den 10. august 2010, hvorefter ændringer til 

regnskabsreguleringer og revisionsstandarder, eller anden lovgivning på området, ikke vil blive 

behandlet. Vurderes det at der er fremkommet væsentlige ændringer i perioden imellem, vil disse 

blive behandlet ved eksaminationen. 

1.4 Kildekritik 

Der bliver i opgaven brugt bøger som er af sekundær natur i form af faglitteratur om de behandlede 

problemstillinger, herunder lovfortolkning, samt faglige artikler, som jeg tillægger en høj grad af 

objektivitet. 
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2 IFRS' regnskabsstandarders afdækning af regnskabsmæssige risici 

2.1 Indledning 

Når regnskabsbruger skal benytte et årsregnskab, skal denne gøre sig klart at den regnskabsmæssige 

begrebsramme anvender to grundlæggende principper, nemlig at regnskabets information skal 

indeholde relevans og at det skal være pålideligt. Begge dele er med til at give et retvisende billede, 

men på hver deres måde. 

Relevansen styrer at den korrekte information kommer med i regnskabet. Herved forstås information 

regnskabsbruger kan benytte til enten at bekræfte eller korrigere sine forventninger til de historiske 

og fremtidige begivenheder i virksomheden. Således skal information der ikke giver nogen værdi for 

regnskabsbruger udelades, ligesom information der er af værdi medtages i regnskabet. 

Pålideligheden er det princip de fleste forbinder med et godt regnskab, og samtidig også forventer 

revisors påtegning sikrer. Ved pålidelighed skal forstås, at den information som er relevant også er 

både troværdigt præsenteret og verificeret. 

2.2 Fælles regnskabsstandard - IFRS 

Det blev i 2002 besluttet fra EU's side, at alle børsnoterede koncernvirksomheder per 1. januar 2005 

skulle aflægge koncernregnskab efter IFRS, fra 2009 fulgte de børsnoterede virksomheder der ikke 

var koncerner. 

IFRS dækker over de internationale regnskabsstandarder udstedt af International Accounting 

Standards Board (IASB), som fastsætter fælles regler i forbindelse med virksomheders udarbejdelse 

af årsregnskaber. IFRS giver således en fælles reference på alle regnskabselementerne, hvormed der 

sikres mest mulig sammenlignelighed på tværs af landegrænser og brancher. Baggrunden herfor er 

naturligvis at skabe ens vilkår for virksomhederne og ikke mindst virksomhedernes potentielle 

investorer, ligesom en ensartet referenceramme med veldefinerede regnskabsstandarder må 

formodes at have en præventiv effekt i forhold til vide tolkninger af de respektive 

regnskabselementer. 

IFRS består af en række regnskabsstandarder, hvoraf nogle vedrører kravene til virksomhedernes 

årsregnskaber generelt (IFRS 1, IAS 1, IAS 8 og IAS 27), andre vedrører specifikke brancher, og andre 

igen vedrører specifikke regnskabsposter, f.eks. IAS 2 vedrørende varebeholdninger. 
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Med udgangspunkt i IFRS, vil opgaven alene beskæftige sig med de væsentlige regnskabsmæssige 

risici, jeg identificerer, og er derfor ikke en uddybende behandling af regnskabsstandarderne. Der 

tages derfor forbehold for, at der kan være andre essentielle områder. 

I selve vurderingen af om en standard er risikofyldt, tages der udgangspunkt i et revisionsmæssigt 

perspektiv, hvor der er defineret følgende typer af transaktionstyper: 

• Rutinetransaktioner 

• Ikke-rutinetransaktioner, samt 

• Regnskabsmæssige skøn 

Rutinetransaktioner dækker over transaktioner, der er så regelmæssige og ensartede, at der naturligt 

i virksomheden opstår en rutine i forhold til registreringen og behandlingen heraf og oftest også et 

kontrolapparat, der skal fange mulige fejl i registreringen. Derved antages som udgangspunkt en lav 

iboende risiko defineret som risikoen for, at der kan opstå en fejl i registreringerne. 

Ikke-rutinetransaktioner består af uregelmæssige og uensartede transaktioner, der sjældent 

vedrører virksomhedens ordinære drift. Af samme grund er den iboende risiko som udgangspunkt 

større end for rutinetransaktioner, hvilket dog i et vist omfang opvejes af en øget opmærksomhed 

herpå. Den iboende risiko antages som udgangspunkt moderat. 

Regnskabsmæssige skøn vedrører ikke reelle transaktioner, men dækker derimod over skøn 

foretaget af ledelsen på tidspunktet for årsregnskabets udarbejdelse, med henblik på at afdække 

sandsynligheden for fremtidige forhold, der relaterer sig til allerede gennemførte transaktioner. 

Grundet elementer af skøn er der stor usikkerhed knyttet hertil, hvilket som udgangspunkt betyder 

en høj iboende risiko. 

Der er i opgaven valgt at lægge fokus på regnskabsmæssige skøn, da det er disse der ved besvigelse 

kan have størst betydning for regnskabets validitet. 
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2.3 Væsentlige regnskabsmæssige risici indeholdt i IFRS 

Ved en gennemgang af regnskabsstandarderne under IFRS er det vurderingen, at de i kapitel 3 

beskrevne områder er dér, hvor der mest sandsynligt kan forekomme væsentlige regnskabsmæssige 

risici, baseret på regnskabsmæssige skøn. Der er også lagt nogen fokus på de standarder, der giver 

mulighed for at afvige fra regnskabspraksis, og dermed bidrage til muligheden for besvigelse på 

regnskabsniveau. 

Inden de væsentlige risici beskrives, gennemgås de to regnskabsstandarder under IFRS, der 

omhandler de generelle krav til behandlingen og præsentationen af ledelsens vurderinger og 

regnskabsmæssige skøn i årsregnskaberne – IAS 1 og IAS 8. Hvis disse to overholdes, vil eksterne 

regnskabsbrugere forholdsvist nemt kunne identificere: 

• De væsentlige vurderinger og regnskabsmæssige skøn foretaget af ledelsen 

• Ændringer i anvendt regnskabspraksis 

• Ændringer i regnskabsmæssige skøn, som har indvirkning for det aktuelle eller følgende år, samt 

• Væsentlige fejl i tidligere regnskabsår. 

2.3.1 IAS 1 – Præsentation af årsregnskaber1 

IAS 1 omhandler præsentation af årsregnskaber med henblik på at opnå sammenlignelighed til 

tidligere år, samt med andre virksomheder. I standarden er beskrevet de generelle krav, der stilles til 

et årsregnskab, der efter IAS 1 består af: 

• En resultatopgørelse 

• En balance 

• En egenkapitalsopgørelse 

• En pengestrømsopgørelse 

• Anvendt regnskabspraksis og 

• Noter 

Det primære krav ifølge IAS 1 består naturligvis i, at årsregnskabet skal give et retvisende billede 

(”fair value”) af årets resultat, finansielle stilling og pengestrømme, hvilket ud fra begrebsrammen 

forudsætter overholdelse af de specifikke krav, der stilles i de øvrige standarder i IFRS. 

                                                           
1 Kilde: IFRS 2010 – ”Standarder og fortolkningsbidrag på dansk” 
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I relation til ledelsens vurderinger og de regnskabsmæssige skøn er det for investor særligt værd at 
bemærke, at IAS 1 stiller særlige krav om: 

• At der i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis eller i en note, skal gives oplysninger om de af 

ledelsen foretagne vurderinger, der vedrører anvendelsen af regnskabspraksis, og som har størst 

indvirkning på målingen af de i årsregnskabet indregnede poster. 

• At der skal gives oplysninger om væsentlige kilder til usikkerhed ved skøn, hvilket blandt andet 

omfatter en beskrivelse, af de væsentlige forudsætninger, som ledelsen har gjort sig ved 

vurderingen af forventninger til fremtiden samt af skøn foretaget på balancedagen, hvortil der 

knytter sig en betydelig risiko for en væsentlig regulering af den regnskabsmæssige værdi. 

IAS 1 foreskriver altså, at eksterne regnskabsbrugere har krav på samtlige oplysninger, som har 

væsentlig betydning i relation til de af ledelsen foretagne vurderinger samt regnskabsmæssige skøn. 

2.3.2 IAS 8 – Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl 

IAS 8 omhandler valg af regnskabspraksis, herunder ændringer i anvendt regnskabspraksis samt 

ændring i regnskabsmæssige skøn og fejl i tidligere perioder med henblik på at sikre 

overensstemmelse med alle regnskabsstandarderne i IFRS og kontinuitet i årsregnskaberne. 

IAS 8 fastslår, at det er virksomhedens ledelse, der har ansvar for at fastlægge, anvende og beskrive 

en regnskabspraksis, der sikrer ovenstående, hvilket er i overensstemmelse med RS 240 (ajourført), 

jf. kapitel 5. I de tilfælde, hvor der er mulighed for at fortolke regnskabsstandarderne forskelligt og 

vælge mellem forskellige regnskabsprincipper, er det ligeledes ledelsens ansvar at foretage et valg. 

Endvidere angiver IAS 8, at det er ledelsens ansvar, at den valgte regnskabspraksis anvendes 

konsekvent. 

Som angivet ovenfor er de regnskabsmæssige risici særligt forbundet med regnskabsmæssige skøn 

eller kontinuitetsbrud. IAS 8 forholder sig til begge områder ved dels at stille betingelser for, hvornår 

der må foretages ændringer i anvendt regnskabspraksis, herunder angiver IAS 8 krav til, hvordan 

ændringerne skal oplyses i årsregnskabet, og dels ved at beskrive hvordan ændringer i 

regnskabsmæssige skøn skal indregnes og oplyses i årsregnskabet. Fælles for ændringer i anvendt 

regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn kræver IAS 8 altså, at der sker en tydelig information til 

eksterne regnskabsbrugere herom. 

For ændringer i anvendt regnskabspraksis angiver IAS 8 krav om, at de alene kan ske, hvis ændringen 

kræves ifølge en standard eller et fortolkningsbidrag, eller hvis en ændring medvirker til at opnå 

pålidelige og mere relevante informationer om virksomhedens finansielle stilling, indtjening og 
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pengestrømme. Sidstnævnte forhold kan naturligvis give anledning til en diskussion om relevans og 

pålidelighed, der som de bærende begreber ved IFRS som regnskabsmæssig begrebsramme er 

veldefineret. 

Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn skal der foretages en sondring mellem, hvorvidt det har 

væsentlig betydning for det aktuelle regnskabsår og derfor skal specificeres i en note eller som 

særskilte poster i resultatopgørelsen, eller hvorvidt det har væsentlig betydning for de følgende år, 

hvilket da skal oplyses efter kravene i IAS 1. 

2.4 Delkonklusion 

Da udgangspunktet i opgaven er risiciene for besvigelse ved brug af regnskabsmæssige skøn, har jeg 

valgt at forholde mig til de regnskabsmæssige risici, der kan opstå ved anvendelsen af IFRS. Det skal 

således vurderes hvorvidt det er muligt at skabe et mere sikkert grundlag for at identificerer de 

regnskabsmæssige risici med henblik på at fastsætte en usikkerhedsmargin, som eksterne 

regnskabsbrugere kan benytte til værdiansættelse mm. 

Behandlingen af de regnskabsmæssige skøn efter IFRS er beskrevet i IAS 1 og IAS 8. IAS 1 stiller 

primært krav til sammenlignelighed ved at angive de generelle krav til årsregnskabet som helhed, 

men angiver herunder krav til oplysninger om vurderinger og væsentlige regnskabsmæssige skøn 

foretaget af ledelsen. IAS 8 vedrører primært krav til kontinuitet via specifikke krav til ændringer i 

anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn. Ved at kombinere de to 

regnskabsstandarders krav til henholdsvis sammenlignelighed og kontinuitet tilstræber IFRS derved 

at opnå en høj grad af gennemsigtighed ud fra et hensyn til eksterne regnskabsbrugere.  
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3 Regnskabsmæssige risici2 

3.1 De regnskabsmæssige skøn 

Med udgangspunktet i IAS 1 skal ledelsens vurderinger, samt regnskabsmæssige skøn, hvor der er 

tilknyttet en væsentlig usikkerhed, oplyses i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Ud over dette 

kommer IAS 8 der beskriver behandlingen af ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. 

Disse to regnskabsstandarder kan næppe alene sikre imod de risici, der ligger i brugen af 

regnskabsmæssige skøn, til trods for de foreskrevne krav. Derfor er det nødvendigt at gennemgå de 

områder, hvor der kan forekomme anvendelse af regnskabsmæssige skøn eller vurderinger fra 

ledelsens side. 

Det kan synes at der er medtaget en del områder med risici, men det skal forstås sådan, at jo flere 

poster et regnskab indeholder, hvor der er gjort brug af regnskabsmæssige skøn, desto større vil 

muligheden og dermed også risikoen for ledelsesmæssig besvigelse være. 

3.1.1 IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse 

Der er forskellig regnskabsmæssig behandling af aktiebaseret vederlæggelse alt efter hvilken type 

der er tale om. Den primære forskel er hvorvidt omkostningen skal udgiftsføres med det samme eller 

over en eventuel optjeningsperiode, samt den beløbsmæssige størrelse. I denne forbindelse er der to 

muligheder for anvendelse af regnskabsmæssige skøn: 

• Hvis en egenkapital eller gældsordning indeholder ikke-markedsbaserede betingelser, skal 

ledelsen foretage et bedste skøn over antallet af instrumenter der forventes optjent ved denne 

ordning. Dvs. at hvis der eksempelvis er tale om en ordning der foreskriver at en medarbejder 

stadig arbejder i virksomheden et antal år ude i fremtiden, skal ledelsen hvert år give et skøn på 

om dette er sandsynligt eller ej. 

• Der tages udgangspunkt i at en ordning skal måles til dagsværdi, men i tilfælde hvor en given 

ordning ikke kan måles pålideligt, eventuelt på grund af, at denne ikke handles på åbne 

markeder, skal ordningen værdisættes ved brug af Black-Scholes modellen. Men ordninger kan 

være så kompleks sammensat, at de data der benyttes i modellen, vil indeholde parametre 

ledelsen bestemmer, og derved bedste skøn foretaget af ledelsen. 

                                                           
2 Kilde I kapitlet er primært: IFRS 2010 – ”Standarder og fortolkningsbidrag på dansk”, samt Deloitte, IFRS - 
"Introduktion til de internationale regnskabsstandarder" 
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Specielt i det første tilfælde vil opgørelsen i høj grad være baseret på et af ledelsen givet skøn, som 

revisor derefter kan tage stilling til. Revisionens vurdering af disse skøn, vil primært basere sig på den 

information og dokumentation den modtager fra ledelsen, og da ordningerne ofte er kompliceret 

sammensat kan det være svært for revisor at verificere skønnet. Dertil kommer, at ledelsen som 

oftest ikke vil have en historiks baggrund for at foretage disse skøn. 

IFRS 2 stiller krav til forståelse af hvordan dagsværdi er beregnet, men uden de data som ledelsen 

har brugt til beregningen, vil denne information ikke bidrage med meget for investor. 

3.1.2 IFRS 3 - Virksomhedssammenslutninger 

Indregningskriteriet for immaterielle anlægsaktiver er lempelig når man benytter IFRS 3 i forbindelse 

med en virksomhedssammenslutning. Derfor vil værdiansættelsen af to immaterielle anlægsaktiver 

blive regnskabsmæssigt forskelligt behandlet afhængigt af om aktivet er oparbejdet i virksomheden, 

eller erhvervet som en del af en virksomhedsovertagelse. 

Når man oparbejder et immaterielt aktiv i virksomheden, er man underlagt det skærpede 

sandsynlighedskriterium, og vil ofte skulle udgiftsføre det til kostpris, frem for at aktivere det. Men 

ved virksomhedsovertagelse er der i stedet tale om, at det skal indregnes til dagsværdi. Men da der 

sjældent eksisterer et marked for et unikt produkt, vil det ofte være op til ledelsen at give et bedste 

skøn på dagsværdien. Den værdi der måtte ligge over udgiften for virksomheden, indregnes som 

negativ goodwill der indtægtsføres. 

Desuden vil eventualforpligtelser som overtages ved virksomhedssammenslutningen også skulle 

opgøres til dagsværdi. Heri ligger der et væsentligt skøn, i form af sandsynliggørelse af de forskellige 

udfald. 

IFRS 3 påkræver at den overtagne virksomhed giver oplysninger der muliggøre at regnskabsbruger 

kan overskue konsekvenserne af eventualforpligtelser. Den påkræver dog ikke oplysninger omkring 

opgørelsen af de immaterielle anlægsaktivers dagsværdi. 

3.1.3 IAS 2 - Varebeholdninger 

Varebeholdninger skal indregnes til anskaffelses eller kostpris, ved brug af enten FIFO eller vejet 

gennemsnitspris. Herudover skal der dog laves en vurdering af hver enkelt vare, eller i grupper hvis 

der er et ensartet salgsforløb, med henblik på behovet for nedskrivning til nettorealiseringsværdien. 

Nettorealiseringsværdien defineres som den forventede salgspris, fratrukket omkostninger til at 

effektuere salget og eventuelle omkostninger til at færdiggøre produktet. Netop den forventede 
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salgspris har et stort element af regnskabsmæssigt skøn, da denne er situationsbestemt og kan 

varierer alt efter holdbarhed, markedsforhold, sæsonbetoning mv. Og selvom en varebeholdning kun 

levner mulighed for nedskrivning ligger der på netop denne post en stor risiko for f.eks. 

resultatsudjævning. 

IAS 2 stiller krav til oplysning af en periodes nedskrivning af varebeholdninger, men for 

regnskabsbruger vil det være vanskeligt gennemskueligt om denne nedskrivning er fair eller om der 

nedskrives for meget. 

3.1.4 IAS 11 - Entreprisekontrakter 

Formålet med IAS 11 er at understøtte IAS 1 og opstille et kriterium for indregning af omkostninger 

og indtægter der giver et billede af det enkelte års produktion, så det kan sammenlignes med 

tidligere år. Ud over de generelle betingelser for at kunne bruge IAS 11, f.eks. at der skal være tale 

om en individuel forhandlet kontrakt, så er det grundlæggende kriterium for at indregne en 

entreprisekontrakt, at processen kan opgøres pålideligt. Med udgangspunkt i at dette er opfyldt kan 

man indregne en omsætning baseret på færdiggørelsesgraden og de afholdte omkostninger der 

direkte vedrører entreprisen. Et eventuelt tab udgiftsføres straks og ikke i det år man forventer tabet 

vil blive aktuelt. Såfremt man ikke kan opgøre processen pålideligt, kan man f.eks. i forbindelse med 

entreprisekontrakter indtægtsføre de afholdte omkostninger. 

Ud over den dokumentation der skal foreligge, ligger der også et stort ledelsesmæssigt skøn. Og da 

revisor, der skal gennemgå dokumentationen og de foretagne skøn, sjældent har en ingeniørmæssig 

eller i denne sammenhæng anden relevant baggrund, kan det være en vanskelig eller umulig opgave 

at vurdere om man er enig i skønnene. I disse tilfælde er det bedste revisor har at gå efter enten at 

indhente udtalelse fra vurderingsmand, hvilket hurtigt kan udvikle sig kompliceret og være vanskeligt 

at vurdere hvornår den fornødne relevans retfærdiggøre brugen af sådanne, eller at benytte historik 

for virksomheden og dennes ledelse, med hensyn til evne og vilje til at projektere med et minimum 

af fejl. 

IAS 11 og 18 stiller krav til oplysninger om de metoder der er anvendt til beregning af 

færdiggørelsesgraderne. Dette gør det muligt for investor at sammenligne metoderne med andre 

virksomheders metoder. Men det kan være vanskeligt at vurdere om virksomheden har brugt disse 

metoder korrekt. 

3.1.5 IAS 16 - Materielle aktiver 

Der er flere regnskabsmæssige skøn involveret i behandlingen af materielle anlægsaktiver. 
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Det første skøn dukker allerede op ved erhvervelsen af aktivet, hvis virksomheden forpligter sig til at 

bortskaffe, nedtage eller retablere aktivet efter endt brug, undtaget er dog aktiv til produktion. Hvis 

dette er tilfældet skal virksomheden opgøre de skønsmæssige omkostninger og indregne dem som 

en hensat forpligtelse i henhold til IAS 37. Disse omkostninger kan være af en væsentlig størrelse, 

f.eks. ved nedtagelse af en benzinstander, hvor hele tanken skal graves op og jorden renses. Derfor 

er det også af stor vigtighed at der foretages et grundigt skøn af denne forpligtelse. 

Er der tale om et aktiv til produktion skal den skønnede hensættelse i stedet lægges på kostprisen for 

de producerede varer. Dette indeholder et yderligere skøn, da man også skal give et skøn på den 

forventede produktion. Her går man altså flere lag ned, og tager et regnskabsmæssigt skøn og bruger 

dette til at lave endnu et skøn. IFRIC 13 foreskriver dog at man ved efterfølgende reguleringer af den 

forventede forpligtelse skal lægge denne på aktivets kostpris, så det påvirker dennes afskrivning og 

ikke lægges på produkternes kostpris. 

Det næste regnskabsmæssige skøn ligger i muligheden for opskrivning til dagsværdi, dog under 

forudsætning af, at dette sker systematisk for alle aktiver i samme kategori og at denne dagsværdi 

kan opgøres pålideligt. Opskrivningen skal lægges på egenkapitalen under reserve for opskrivninger 

og kan kun flyttes til frie reserver efterhånden som aktiverne afskrives. 

Til sidst ligger der et regnskabsmæssigt skøn mht. scrapværdien, i forbindelse med 

afskrivningsgrundlaget. Da afskrivningsgrundlaget udgøres af forskellen mellem anskaffelsesværdien 

og scrapværdien, vil en revurdering af scrapværdien også rykke ved årets afskrivninger. Denne 

scrapværdi skal gennemgå en årlig vurdering, hvor en eventuel ændring skal behandles jf. IAS 8, for 

at undgå misbrug fra ledelsens side, hvor ledelsen ved ændringerne kan op-/nedjustere resultatet 

IAS 16 stiller krav til oplysning om eventuelle bortskaffelses forpligtelser. Dette kan give 

regnskabsbruger mulighed for selv at vurdere, ud fra lignende sager, om det virker fornuftigt. Men da 

det i den sidste ende er ledelsen der kender til aktivet og omstændighederne, vil en sådan vurdering 

kun være et gæt og ikke et bedste skøn. 

Derudover skal regnskabet indeholde de informationer som ligger til grund for en eventuel 

opskrivning. Dette kan inkludere en vurderingsmand, hvilket vil give investor et stærkt bevis for at 

opskrivningen er foretaget korrekt. 

                                                           
3 Kilde: IFRS Interpretations committee Update - IFRIC 
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3.1.6 IAS 17 - Leasing 

Ved operationel leasing er der ikke tale om regnskabsmæssige skøn, men hvis et aktiv klassificeres 

som finansiel leasing, så kan der være et element af regnskabsmæssigt skøn ved indregningen. 

Ved indregningen skal leasingaktivet og den forpligtelse der knytter sig til aktivet indregnes, ved 

leasingperiodens start, med den laveste værdi af det leasede aktivs dagsværdi og nutidsværdien af 

minimumsydelserne. IAS 17 foreskriver at man kan opgøre minimumsydelserne ved en 

tilbagediskontering med leasingkontraktens interne rente som diskonteringsfaktor. Men da denne 

interne rente ofte ikke er oplyst i kontrakten4, kan leasingtagers marginale rente anvendes i stedet. 

Det er når denne rente benyttes, at der kommer et regnskabsmæssigt skøn ind, for det kan være 

svært gennemskueligt hvad en virksomheds marginale rente vil være for netop sådan et produkt. 

Beregningen vil således blive baseret på en skønnet rente, som ved den første indregning og det 

første år ikke vil få nogen betydning for resultatet. Men de efterfølgende år vil der opstå en forskel, 

da aktivet vil blive afskrevet i henhold til IAS 16, mens selve forpligtelsen vil blive reguleret ud fra 

forskellen mellem det skønnede renteelement og leasingydelsen. 

3.1.7 IAS 18 - Indtægtsførsel 

I IAS 18 ligger det regnskabsmæssige skøn i indregningen af omsætningen fra salg af tjenesteydelser. 

Ligesom ved IAS 11, er indregningskriteriet knyttet til sandsynliggørelse af færdiggørelsesgraden på 

tjenesteydelsen. Og som i IAS 11, kan der kun indregnes de afholdte omkostninger, hvis 

færdiggørelsesgraden ikke kan måles pålideligt. 

Lige som med IAS 11 stilles der krav til at metoden til beregning af færdiggørelsesgraden beskrives i 

regnskabet. 

3.1.8 IAS 19 - Personaleydelser 

IAS 19 indeholder en del regnskabsmæssige skøn, fordelt på følgende kategorier: Kortfristede 

personaleydelser, pensionsordninger, samt fratrædelsesgodtgørelser. 

For de kortfristede personaleydelser er dele som almindelig løn mm. ukompliceret, men for 

omkostninger til overskudsdeling og bonusordninger ligger der et skøn, samt risiko for at det slet ikke 

indregnes. Virksomheden skal have en juridisk eller faktisk forpligtelse, og denne forpligtelse skal 

kunne opgøres pålideligt. Der opstår således både risiko for at forpligtelsen ikke opgøres korrekt, 

                                                           
4 På Finans og Leasing, interesseorganisationen for danske finansieringsselskaber, anbefales det direkte i deres 
publikationer, at denne rente ikke oplyses. 
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men også for at en forpligtelse, som burde have været med helt udelades, da virksomheden blot ved 

at undlade at gøre opmærksom på den juridiske forpligtelse kan undsige sig at indregne det. 

Vedrørende pensionsordninger er det alene de ydelsesbaserede ordninger, hvor virksomheden 

forpligter sig til at yde pension af en vis størrelse når medarbejderen pensioneres, der har mange 

elementer af regnskabsmæssige skøn over sig. 

Virksomheden skal i denne forbindelse lave et pålideligt skøn over de fremtidige 

pensionsudbetalinger medarbejderen har gjort sig fortjent til, ved brug af aktuarmæssige 

beregninger5. 

3.1.9 IAS 27 - Koncernregnskaber og separate årsregnskaber 

IAS 27 sammenholdt med SIC-12 giver muligheden for at lave skøn ved vurderingen af den 

regnskabsaflæggende virksomheds direkte eller indirekte kontrol med dattervirksomheder, hvilket 

påvirker beslutningen for om et datterselskab kan konsolideres i koncernregnskabet eller ej. 

Det primære kriterium for at være koncernforbundne, er en besiddelse af mere end 50 % af de 

stemmeberettigede aktier, men selv ved en besiddelse under 50 %, skal der stadig ske en 

skønsmæssig vurdering om hvorvidt derkan foreligge forhold der stadig giver virksomheden kontrol 

over datterselskabet. Herunder kan ligge de særlige virksomheder eller fonde benævnt Special 

Purpose Entities (SPE). Samt IAS 28 beskrivelsen af associerede virksomheder. 

3.1.10 IAS 28 - Investeringer i associerede virksomheder 

Som nævnt i IAS 28, ligger der en skønsmæssig vurdering af hvorvidt der foreligger kontrol af de 

associerede virksomheder, eller blot en betydelig indflydelse. Betydelig indflydelse defineres som 

værende en stemmeret på mellem 20 - 50 %, hvad enten dette kommer til udtryk som direkte eller 

indirekte ejerskab. IAS benævner også andre forhold der kan påvirke vurderingen. 

Derudover ligger der også et element af regnskabsmæssigt skøn i relation til den regnskabsmæssige 

behandling af goodwill ved investering i associerede virksomheder. Hvor goodwill normalt skal testes 

særskilt for værdiforringelse er dette ikke gældende for goodwill ved associerede selskaber, da det er 

den regnskabsmæssige værdi af investeringen der skal testes for værdiforringelse, hvilket vil sige 

værdien af goodwill tillagt den øvrige værdi af den associerede virksomhed. Værdiforringelsen skal 

alene gennemføres, hvis der er indikationer på at investeringens samlede værdi er forringet. 

                                                           
5 Den aktuarmæssige beregning tager udgangspunkt i en gennemsnitslevetid ud fra den branche/erhverv 
medarbejderen er i, idet man ikke har kendskab til medarbejderens fremtidige livsforløb. 
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Da værdiforringelsen sker på et samlet niveau, øger det risikoen for at nedskrivninger på goodwill, 

der principielt knytter sig til specifikke dele af investeringen, ikke registreres, da andre dele af 

investeringen måske opvejer dette. Dette er en markant anderledes måde at værdisætte på end ved 

datterselskaber. 

3.1.11 IAS 36 - Værdigforringelse af aktiver 

IAS 36 beskæftiger sig stort set kun med regnskabsmæssige skøn, hvor der skal ske en vurdering af 

både interne og eksterne forhold der kan påvirke en eventuel værdiforringelse af aktiverne. 

Vurderingen foretages først af ledelsen, og gennemgås som oftest derefter af revisionen. Hvis der er 

indikatorer på en værdiforringelse af aktivet, skal der efterfølgende foretages en nedskrivningstest, 

hvor genindvindingsværdien beregnes, og er denne værdi lavere end aktivets regnskabsmæssige 

værdi, skal der ske en nedskrivning til genindvindingsværdien. 

Genindvindingsværdien er i IFRS beskrevet som det højeste beløb af aktivet, eller 

pengestrømsfrembringende enheds kapitalværdi og dagsværdi fratrukket salgsomkostninger: 

• Kapitalværdien er nutidsværdien af de skønnede fremtidige pengestrømme, som forventes ved 

fortsat anvendelse af aktivet, eller den pengestrømsfrembringende enhed, samt pengestrømme 

der forventes ved afhændelse. 

• Dagsværdien fratrukket salgsomkostninger er det beløb der kan opnås ved salg af aktivet, eller 

den pengefrembringende enhed, ved salg til kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige 

parter, med fradrag af afhændelsesomkostningerne. 

Opgørelse af kapitalværdien beror alene på et regnskabsmæssigt skøn, ved en fastsættelse af de 

fremtidige pengestrømme, samt en fastsættelse af en tilbagediskonteringsfaktor. Grundet det store 

omfang af regnskabsmæssige skøn der er involveret i forbindelse med opgørelse af kapitalværdien, 

stiller IAS 36 nogle retningslinjer for den dokumentation der skal indgå i opgørelsen. 

Ved dagsværdi fratrukket salgsomkostninger, vil der blive anvendt regnskabsmæssige skøn når der 

ikke er en bindende salgsaftale på aktivet. I dette tilfælde vil der være to øvrige muligheder for at 

opgøre en dagsværdi: 

• Ved et aktivt marked for det pågældende aktiv som giver indikationer på hvilken pris aktivet bør 

have, hvor det skønsmæssige element vil være i forbindelse med afvigelser i aktivets stand i 

forhold til standard. 
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• Ved et ikke aktivt marked, vil dagsværdien fratrukket salgsomkostninger alene bero på et 

skønsmæssigt bud fra virksomhedens side. 

Jævnfør IAS 36 føres nedskrivningerne på resultatopgørelsen, hvilket kun afviges i de tilfælde hvor 

der er tale om en pengestrømsfrembringende enhed. I dette tilfælde stilles der krav om at 

nedskrivningen først modregnes i eventuel goodwill, og derefter fordeles forholdsmæssigt på de 

andre aktiver. 

Der ligger en væsentlig risiko for at virksomheden kan påvirke resultatopgørelsen, når de anførte 

regnskabsmæssige skøn benyttes, ved blot at ændre på nogle få forudsætninger. Risikoen forøges 

endvidere ved at IAS 36 giver mulighed for en tilbageførelse af tidligere nedskrivninger via 

resultatopgørelsen, hvis der er indikatorer der foreskriver at tidligere foretagne nedskrivninger ikke 

skal opretholdes. Dog kan nedskrivning af goodwill ikke tilbageføres, og en tilbageskrivning kan ikke 

få aktivet til at overstige den regnskabsmæssige værdi det havde inden nedskrivningen. 

Dvs. der ligger en mulighed for resultatudjævning ved brug af virksomhedens valg af prisfastsættelse 

og indikatorer, men dette bør dog stå i årsregnskabet, da IAS stiller krav til oplysning om 

nedskrivninger og tilbageførsel heraf. 

3.1.12 IAS 37 - Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver 

Regnskabsposterne som IAS 37 beskæftiger sig med, har en overvejende grad af regnskabsmæssigt 

skøn, da de indeholder både sandsynligheds- og pålidelighedselementer, der som udgangspunkt 

vurderes af ledelsen. 

For hensatte forpligtelse skal der, som konsekvens af tidligere begivenheder, foreligge en retslig eller 

faktisk forpligtelse, der sandsynligvis vil trække på virksomhedens økonomiske ressourcer og som 

kan opgøres pålideligt. Er begge disse kriterier opfyldt skal den hensatte forpligtelse opgøres som et 

bedste skøn over de fremtidige omkostninger, der skal til for at kunne afvikle forpligtelsen på 

balancedagen. Der skal tages hensyn til blandt andet relevante risici og generelle usikkerheder, 

desuden kan en tilbagediskontering være nødvendig. 

De hensatte forpligtelser skal udgiftsføres i resultatopgørelsen, og en tilbageførsel skal tilsvarende 

også føres i resultatopgørelsen. Ledelsens skøn over sandsynlighed og pålidelighed, kan derved 

medvirke til muligheden for resultatudjævning. 

Da eventualforpligtelser- og aktiver ikke indgår som en del af resultatopgørelsen eller balancen, er 

disse ikke relevante i forbindelse med regnskabsmæssige skøn. Dog kan en fejlagtig vurdering af 
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sandsynlighed og/eller pålidelighed medføre at forpligtelser der burde være ført under 

regnskabsposterne, fejlagtigt bliver ført som en note. 

3.1.13 IAS 39 - Finansielle instrumenter: Indregning og måling6 

Finansielle instrumenter indeholder en meget høj grad af regnskabsmæssige skøn, og skal derved 

have en del opmærksomhed ved regnskabsudarbejdelsen. 

Udgangspunktet for finansielle aktiver og forpligtelser, er at de skal indregnes i balancen fra det 

tidspunkt hvor der foreligger en aftalemæssig rettighed eller pligt. Denne del vil typisk være 

reguleret af lovgivningen, hvorfor dette ikke behandles i opgaven. 

IAS 39 angiver at første indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, skal ske til dagsværdi (fair 

value), hvilket normalt vil være dagsværdien af det betalte eller modtagne vederlag. Det 

regnskabsmæssige skøn vil således kun være begrænset til de tilfælde, hvor der ikke kan fastsættes 

en markedsværdi for betalingen eller vederlaget. Skønnet skal i disse tilfælde opgøres ud fra 

definerede værdiansættelsesmetoder, hvor der selvfølgeligt kan forekommer usikkerheder, dog i 

begrænset grad. 

De regnskabsmæssige skøn opstår således når der skal ske efterfølgende måling af de finansielle 

aktiver. IAS 39 angiver at finansielle aktiver som hovedregel skal måles til dagsværdi. Dette dog med 

undtagelse af lån, tilgodehavender samt aktiver, der holdes til udløb, da disse skal måles til 

amortiseret kostpris. Ud over dette skal aktiver hvis dagsværdi ikke kan opgøres pålideligt efter 

første indregning, hvor der opstår valget mellem at benytte dagsværdi, til trods for usikkerheden, 

måles til amortiseret kostpris eller kostpris. Dette skal dog ske konsistent, hvorved usikkerheden over 

en flerårig periode reduceres. 

Der opstår derfor også et behov for vurdering af de aktiver der ikke måles til dagsværdi, med henblik 

på om der er sket en værdiforringelse og om der, som følge heraf, skal ske en nedskrivning, hvilket 

øger brugen af regnskabsmæssige skøn og derved usikkerheden omkring den regnskabsmæssige 

værdi. 

For de finansielle forpligtelser har IAS 39 begrænset risikoen ved regnskabsmæssige skøn, da disse 

skal måles til amortiseret kostpris. Og da tilbagediskonteringsfaktoren skal oplyses i regnskabet vil 

der være mulighed for en sammenligning mellem virksomhedens diskonteringsfaktor i forhold til 

andre virksomheders. 

                                                           
6 Se IFRS 7 for præsentation af finansielle instrumenter 
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3.2 Afvigelse fra regnskabspraksis 

Der er ved en række af regnskabsstandarderne mulighed for at afvige hovedreglerne og tolke dem 

anderledes end ovenfor beskrevet. 

3.2.1 IFRS 1 - Førstegangsanvendelse af IFRS 

IFRS 1 indeholder en hovedregel, med undtagelser for dette og kan forenklet beskrives i følgende 

punkter7: 

1) I det første IFRS årsregnskab skal virksomheden følge de IFRS'er, der er gældende på 

rapporteringsdatoen og som hovedregel anvende dem med tilbagevirkende kraft under 

iagttagelse af frivillige og obligatoriske undtagelser i IFRS 1. 

2) Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter IFRS på åbningsbalancedatoen. 

3) Virksomheden skal indregne alle aktiver og forpligtelser efter bestemmelse i IFRS og ophøre 

med/undlade at indregne aktiver og forpligtelser, der ikke opfylder IFRS's kriterier. 

4) Aktiver og forpligtelser, som indregnes i IFRS-åbningsbalancen skal måles efter IFRS, herunder 

IFRS 1. 

5) Alle regnskabsmæssige skøn skal fastsættes efter den vejledning, der gives i IFRS. 

6) Effekten af ændringer i regnskabspraksis skal indregnes på egenkapitalen i IFRS-åbningsbalancen 

med undtagelse af reklassifikationer mellem goodwill og immaterielle aktiver. 

7) Alle bestemmelser om præsentation og oplysning efter IFRS skal overholdes. 

8) Sammenligningstal skal være i overensstemmelse med IFRS. 

9) Forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS af: 

a) Egenkapitalen på åbningsbalancedatoen og afslutningen af tidligere periode, der aflægges 

efter tidligere regnskabspraksis. 

b) Resultat for det sidste regnskabsår efter tidligere regnskabspraksis. 

10) Der er visse valgfrie og obligatoriske undtagelser til hovedreglen i IFRS 1 om at implementere 

bestemmelser med tilbagevirkende kraft. 

De første 9 punkter er hovedreglen, og refererer til de øvrige regnskabsstandarder, hvoraf de 

risikofyldte er behandlet i sidste afsnit. 

Punkt 10 har ordlyden "valgfrie og obligatoriske", hvoraf de valgfrie er interessante for opgaven, da 

dette kan give anledning til tolkning fra ledelsens side, som i sidste ende kan gøre årsregnskabet 

                                                           
7 Kilde: IFRS 2010 – ”Standarder og fortolkningsbidrag på dansk” 
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uigennemsigtigt. Virksomheden har, med de valgfrie undtagelser, ret til at vælge regnskabspraksis 

med tilbagevirkende kraft, forudsat at effekten heraf kan måles pålideligt. 

De valgfrie undtagelser udgør 15 punkter8: 

1) Virksomhedssammenslutninger. 

2) Aktiebaseret vederlæggelse 

3) Forsikringskontrakter 

4) Måling af anlægsaktiver til dagsværdi eller omvurderet værdi 

5) Leasingkontrakter 

6) Ydelsesbaserede pensionsordninger 

7) Akkumulerede valutadifferencer på egenkapitalen 

8) Investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fælles kontrollerede 

virksomheder 

9) Aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures 

10) Sammensatte egenkapital- og gældsinstrumenter 

11) Klassifikation af tidligere indregnede finansielle instrumenter. 

12) Måling af dagsværdien af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser 

13) Ændringer i værdien af reetableringsforpligtelser 

14) Koncessionsaftaler 

15) Låneomkostninger 

De obligatoriske undtagelser omfatter behandlingen af regnskabsmæssige skøn foretaget efter 

tidligere anvendt regnskabspraksis, og angiver at der som hovedregel ikke skal ske ændringer heraf, 

med mindre der er væsentlige forskelle i regnskabspraksis eller det kan dokumenteres, at 

regnskabsmæssige skøn var opgjort forkert. Igen åbner IFRS 1 op for at virksomheden kan tolke på 

reglerne, og herved at et regnskab kan aflægges på mange forskellige måder. 

Det kan undre at IFRS 1 tillader så mange frivillige undtagelser, og at den obligatoriske regel omkring 

regnskabsmæssige skøn kan tolkes. Det vil unægtelig medføre forskellige indgangsvinkler til 

regnskabsaflæggelsen, som kan komme til udtryk mange år efter aflæggelsen når f.eks. de 

regnskabsmæssige skøn opgøres igen. 

                                                           
8 Kilde: IFRS 2010 – ”Standarder og fortolkningsbidrag på dansk” 
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3.2.2 IFRS 5 - aktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter 

IFRS 5 behandler præsentationen af aktiver bestemt for salg, samt ophørte aktiviteter, i 

årsregnskabet. Regnskabsstandarden er i sig selv kompleks, da det er utydeligt hvornår den skal 

bruges, idet de væsentligste kriterier for anvendelsen består i, at aktiverne kan afhændes 

"øjeblikkeligt", og at et salg skal være "sandsynligt". Disse to begreber giver anledning til en vid 

tolkning, både for virksomheden, men også for revisor der skal gennemgå vurderingen. 

Det betyder at der i tilfælde hvor IFRS 5 er anvendt, eller hvor den burde være anvendt, må være en 

betydelig risiko for fejltolkning af kriterierne, og derved øget usikkerhed med hensyn til 

præsentationen i årsregnskabet. 

3.2.3 IAS 31- Kapitalandele i joint ventures 

IAS 31 omhandler den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i joint ventures9, herunder 

også præsentationen af aktiver, forpligtelser, indtægter og udgifter i joint venture deltagernes 

årsregnskab. 

Den regnskabsmæssige behandling af koncernregnskabet er underlagt en hovedregel, der tilsigter at 

der anvendes en pro rata konsolidering i deltagernes koncernregnskab. Det vil sige at joint venture 

selskabets indtægter, udgifter, aktiver og passiver skal indgå linje for linje efter deltagernes andel i 

selskabet. Der er dog også en mulighed for at anvende udvidet indre værdis metode, hvorved 

andelene konsolideres ind i særskilte hovedgrupper. 

Alternativt kan man, som undtagelse til ovenstående hovedregler, også anvende den indre værdis 

metode, dvs. equity-metoden, hvor det alene er den regnskabsmæssige værdi af andelen af joint 

venturet der indregnes under deltagerens egenkapital. 

Så der er tre forskellige metoder til at indregne og præsentere kapitalandele i joint ventures på et 

koncernregnskab. Dette giver ikke umiddelbart nogen mulighed for besvigelse ved brug af 

regnskabsmæssige skøn, men det er med til at give ledelsen værktøjer til at tilpasse regnskabet som 

de ønsker det skal fremstilles. Men da IAS 31 også foreskriver at den valgte metode skal anføres i 

anvendt regnskabspraksis, vil det kun være i tilfælde af udeladelse af denne oplysning, at der er et 

egentligt problem. 

                                                           
9 Fælles kontrolleret aktiv, aktivitet eller virksomhed, jf. Deloitte, IFRS - "Introduktion til de internationale 
regnskabsstandarder" 
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3.3 Delkonklusion 

Som det kan ses i kapitlets afsnit kan antallet af regnskabsposter under IFRS, der indeholder brugen 

af regnskabsmæssige skøn eller hvor der er mulighed for at fravige normal regnskabspraksis så det 

påvirker regnskabet, synes høj. Derfor er det vigtigt at huske på, at samtlige forhold næppe vil være 

relevante i særligt mange virksomheder. 

Udgangspunktet vil være, at der for virksomheder med mange regnskabsmæssige skøn, eller 

mulighed for at fravige regnskabspraksis, vil være en væsentligt forøget risiko for besvigelse fra 

ledelsens side, sammenlignet med virksomheder med få regnskabsmæssige skøn. 

Det vil derfor være nødvendigt for revisor at have stort fokus på de regnskabsposter, hvor 

ovenstående er tilfældet, dvs. hvor der er mange regnskabsmæssige skøn, eller mulighed for tolkning 

på anvendt regnskabspraksis, som f.eks. ved førstegangsanvendelsen af IFRS. 

Revisionen skal tage stilling til den, af ledelsen modtagne dokumentation, men derudover vil 

grundlaget for vurderingen af de regnskabsmæssige skøn være relativt svagt, da disse netop er 

kendetegnet ved manglende kendskab til fremtiden, og primært er baseret på en vurdering af 

pålidelighed og sandsynlighed. Revisor vil derfor ofte skulle basere sig på de tidligere års skøn 

foretaget af ledelsen, med henblik på at vurdere om dette års regnskabsmæssige skøn er troværdige. 

Det vil dog være et problem hvis virksomheden er ny for revisor, så denne ikke har den fornødne 

historik over ledelsens foretagne skøn, eller hvis der er tale om regnskabsposter der ikke tidligere har 

fået tilstrækkelig opmærksomhed ved revisionen. 

Uanset om det historiske grundlag er til stede eller ej, vil der dog altid foreligge en risiko for, at et 

skøn kan være misvisende, også selv om ledelsen historisk set altid har været præcise i deres 

estimater, og det er derfor vigtigt, at revisor fortsat i den forbindelse vurderer realismen bag de 

regnskabsmæssige skøn. 

Mere specifikt for de regnskabsmæssige skøn gælder at analysen har illustreret, at de 

regnskabsmæssige skøn kan omfatte mange forskellige varianter, der for nogles vedkommende også 

omfatter en principiel fastlæggelse af arten af regnskabsposten f.eks. afgrænsningen mellem 

hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Variansen i de regnskabsmæssige skøn kan medvirke 

til at sløre billedet overfor eksterne regnskabsbrugere, som angivet i formodningen ovenfor. 

Udover de regnskabsmæssige skøn indeholder en række af de internationale regnskabsstandarder 

endvidere undtagelser til hovedreglerne, herunder primært førstegangsanvendelsen af IFRS, der 
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inklusiv undtagelserne er så omfattende, at den er beskrevet i en regnskabsstandard for sig selv – 

IFRS 1. 

Det er min vurdering med udgangspunkt i foretagne analyse, at det er vanskelligt, hvis overhovedet 

muligt, for eksterne regnskabsbrugere at kvantificere omfanget af regnskabsmæssige skøn, samt 

afvigelser fra regnskabspraksis. Dels fordi de ikke har alle de fornødne forudsætninger for at kunne 

foretage de nødvendige beregninger til brug for korrektioner, til opnåelse af sammenlignelighed 

mellem årsregnskaber, som var tanken bag IFRS. Og dels fordi de ikke har den fornødne information 

til rådighed for at kunne gøre det tilstrækkeligt validt. 
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4 Besvigelser som revisionsmæssige risici 

4.1 Indledning 

Som følge af den regnskabsmæssige gennemgang i kapitel 2 og 3, er der identificeret en række 

regnskabsmæssige risici knyttet til udarbejdelsen af regnskabet når der laves regnskabsmæssige 

skøn. Til disse regnskabsmæssige risici vil der som regel altid være en pendant i selve revisionen, 

hvorved risiciene også er revisionsmæssige risici. 

Vi har i Danmark valgt at have en liberal samfundsøkonomi, dvs. at det er virksomhederne selv der 

står for at tilvejebringe, samt vedligeholde, deres kapital, hvilket grundlæggende sker ved indskud af 

virksomhedskapital fra investorer. Men da investorerne sjældent har kontrol over virksomheden, er 

investorerne afhængige af de beslutninger virksomhedens ledelse træffer, da dette i den sidste ende 

har betydning for investors afkast. Denne forskel mellem dem, der forvalter kapitalen og dem, der 

ejer kapitalen, rejser spørgsmålet om disse vil have sammenfaldene interesser. Og da spørgsmålet 

ikke entydigt kan besvares, giver usikkerheden anledning til, at ejerne ønsker en måde at kontrollere 

ledelsen på. Som en uafhængig part kan revisor indtræde i denne rolle, og sikre at virksomhedens 

ledelse leverer pålidelig information til ejerne og således, til en vis grad medvirke til en begrænsning 

af besvigelse. 

Besvigelseselementet er ikke det primære i revisors arbejde, men som oftest har revisor de faglige 

kompetencer og den fornødne indsigt i virksomheden, til at være den bedst egnede til at afdække 

besvigelse på ledelsesniveau. Det er til konstant diskussion, hvor stor en rolle revisor har i 

opdagelsen af besvigelse, senest ved IT-Factory, hvor KPMG's rolle i dette blev anfægtet. 

Udgangspunktet i afsnittet er at belyse revisors rolle i den teoretiske begrebsramme, for senere at 

kunne præcisere denne i forhold til de revisionsmæssige risici, samt til sidst i forhold til besvigelse. 

4.2 Agent-/principalteorien - revisors samfundsmæssige rolle 

4.2.1 Indgangsvinkler 

Revisors rolle i forhold til at afgive en erklæring på et regnskab, kan anskues med forskellige 

indgangsvinkler10. 

• Informationshypotesen 

• Forsikringshypotesen 

                                                           
10 Kilde: Wanda A. Wallace, “The Economic role of the Audit in free and regulated markets” 
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• Forvaltningshypotesen 

Informationshypotesen tager udgangspunkt i, at en investor som hovedregel vil være risikoavers, 

hvorfor investor vil søge at mindske sin risiko mest muligt ved brug af informationen fra regnskabet. 

Derfor efterspørger investor alle muligheder for at fremskaffe information, herunder ved at bruge 

revision af regnskabet. 

Forsikringshypotesen forklarer brugen af revisor ved at antage at revisor udfører en slags forsikrende 

arbejde for virksomheden, hvor ansvaret så deles mellem virksomhed og revisor. Hypotesen fejler 

dog til dels, i og med at lovgivningen foreskriver, at det specifikt er ledelsen der har ansvaret for et 

årsregnskab, og dermed også for at det er retvisende11. 

Dog kan en relevans ikke helt forkastes, da revisor stadig afgiver en erklæring på, at regnskabet er 

aflagt i overensstemmelse med den regnskabsmæssige begrebsramme. Desuden er det lovpligtigt at 

revisor er forsikret via tredje mand12. Så hvis virksomheden skulle gå konkurs og revisor i sin 

erklæring ikke har kommenteret i eventuel risiko, samt burde have opdaget problemerne ved hjælp 

af god revisorskik, så kan kreditorer hente deres tabte penge gennem denne forsikring, og/eller 

gennem revisors kapital. 

Forvaltningshypotesen er den mest pragmatiske og konkrete af de fremsatte hypoteser, da denne 

bygger sit fundament på agent-/principalteorien, der behandles i næste afsnit. 

4.2.2 Agent-/principalteorien13 

Agent-/principalteorien er baseret på, at ejerne af virksomheden (principalen) ikke kan foretage en 

total overvågning af virksomhedens daglige ledelse (agenten). Der kan derved opstå stor usikkerhed 

omkring ledelsens dispositioner, samt om deres rapportering er korrekt. Risikoen for dette kan så 

minimeres ved at principalen indsætter en tredje mand, revisoren, for at denne kan agere som 

repræsentant for ejerne, og for den generelle offentlighed. 

Hvis principalen skulle udføre revisors arbejde, ville mængden af krævede ressourcer betyde en 

reduktion af agents løn, som følge af meromkostning for principalen. Derfor er indtrædelsen af 

revisor også en fordel for agenten, da den finansielle information agenten indsamler, nu kan blive 

verificeret af revisor, i stedet for af principalen. Dette bliver endnu mere tydeligt for børsnoterede 

                                                           
11 Kilde: Årsregnskabsloven § 8, 9 samt 11. 
12 Kilde: Revisorloven § 3 
13 Kilde: Jens O. Elling, "Årsrapporten - teori og regulering" 
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virksomheder, hvor der er mange ejere, og hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at gøre 

underlæggende dokumentation for regnskabet tilgængeligt for offentligheden. 

Revisors opgave er herved at revidere årsregnskabet med henblik på at sikre at ejerne får korrekt 

finansiel information, men samtidig også agere som en slags barriere mellem virksomhedens 

følsomme oplysninger og offentligheden. Således træder revisor ind som en ny agent, ved siden af 

ledelsen. 

 

Figur 1 - Agent/principal forhold mht. revisor (egen fortolkning) 

Ovenstående figur viser strukturen i forholdet mellem virksomheden og revisor. Bestyrelsen og 

ledelsen kan ses som samme entitet, dvs. de er begge agenter for ejerne (principalen). Så agenterne 

leverer revisionsmateriale og årsregnskab til revisor, som udfører revision af dette, for til sidst at lave 

en påtegning af regnskabet til principalen, der har valgt revisor ved en generalforsamling. 

Således bliver der tale om en ansvarsdeling mellem ledelse og revisor, da ledelsen skriver under på, 

at årsrapporten er korrekt og revisor skriver under på at årsregnskabet er fri for væsentlige fejl mm. 

Fundamentet for at dette kan fungere, er selvfølgeligt at revisor er uafhængig. Manglende 

uafhængighed vil både være skadeligt for revisors rygte, og samtidig også medføre, at principalen 

ikke har sikkerhed for at ledelsen udviser opportunistisk adfærd, eller fremlægger al information. 

Det kan argumenteres at teorien bør tage højde for et tidsperspektiv, hvor det vurderes at agenten 

vil søge at beholde sit arbejde, og at uhensigtsmæssig adfærd vil blive straffet i de efterfølgende 
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perioder. Men de seneste års finansnyheder viser, at det stadig ikke tilbageholder nogle agenter fra 

at agere svigagtigt, hvorfor der stadig er brug for en form for sikkerhed for revisor. 

Netop dette er relevant for opgavens problemstilling, da revisor i sager som IT-Factory bliver 

kritiseret for ikke at opdage besvigelse14. 

4.3 Besvigelse 

Besvigelse er i RS 240 (ajourført) pt. 6 beskrevet som: "betegnelsen besvigelser anvendes om en 

bevist handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, 

medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er 

involveret". Besvigelse er således synonymt med begrebet bedrageri i straffelovens § 279. 

En "fejl" er i RS 240 (ajourført) beskrevet som: "en utilsigtet fejlinformation i regnskabet, herunder 

udeladelse af et beløb eller en oplysning", med følgende eksempler: 

• En fejltagelse i forbindelse med indsamlingen eller behandlingen af data, som regnskabet er 

udarbejdet på grundlag af. 

• Et ukorrekt regnskabsmæssigt skøn, der er en følge af forglemmelse eller fejlfortolkning af data. 

• En fejltagelse ved anvendelse af regnskabspraksis i forbindelse med måling, indregning, 

klassifikation, præsentation eller oplysning. 

Typerne af besvigelse eller fejlinformation, som ledelsen og revisor bør være opmærksom på, er 

defineret i RS 240 (ajourført) pt. 7. Der er tale om misbrug af aktiver eller regnskabsmanipulation, 

hvoraf det kun er regnskabsmanipulationen der har relevans i opgaven. 

4.3.1 Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation omfatter bevist vildledning af regnskabsbruger ved brug af fejlinformation, 

herunder udeladelse af beløb eller anden information, som har til formål at påvirke brugerens 

opfattelse af virksomhedens indtjening og evne til videre drift. Denne type besvigelse involverer 

oftest medarbejdere med adgang til regnskabssystemerne, eller den daglige ledelse der har mulighed 

for at tilsidesætte virksomhedens interne kontroller, som ellers ville have fanget fejlene. 

Da opgaven vedrører besvigelse i forbindelse med regnskabsmæssige skøn, er det 

regnskabsmanipulation på ledelsesniveau der har opgavens fokus, eksempler på dette vil kunne 

være15: 

                                                           
14 Kilde: http://www.business.dk/tech-mobil/revisionsekspert-kpmg-sjuskede-med-it-factory 
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• Forfalskning af dokumentation i forbindelse med beregningen af regnskabsmæssige skøn 

• Forkert præsentation af regnskabspost eller forkert anvendelse af regnskabspraksis i henhold til 

IFRS 

• Udeladelse af begivenheder der ville have ændret på en regnskabsposts sandsynlighed eller 

pålidelighed 

• Upassende tilpasning af forudsætninger og ændringer af vurderinger ved skøn af regnskabsposter 

Regnskabsmanipulation kan give sig til udtryk ved at der er pyntet på regnskabet, for at fremvise et 

bedre, eller dårligere, resultat end virksomheden egentlig har realiseret. Dette vil ofte være i 

situationer, hvor ledelsen har svært ved at indfri høje forventninger fra eksterne regnskabsbrugere, 

eller hvis ledelsen er resultatlønnet, enten i form af direkte bonus eller i form af aktieoptioner man 

ønsker solgt efter regnskabet. 

Men det modsatte kan også være tilfældet, hvor ledelsen ønsker at foretage en resultatudjævning, 

så man gør et godt resultat mindre, for at kunne gøre senere år bedre. Grundene er de samme som 

når man gør resultatet bedre. Et rigtig godt regnskabsår, kan gøre det svært at møde forventningerne 

de næste år, da de eksterne brugere helt naturligt vil hæve deres forventninger efter et godt år. 

Resultataflønning kan også være begrænset til et vist niveau, hvorfor det kan betale sig for ledelsen 

at "flytte" indtægter til senere år. I tilfælde af forventet optioner, vil det også bedst kunne betale sig 

de muligt begunstigede at have aktiekursen så lav som muligt, for at holde udnyttelseskursen så lav 

som mulig16. 

4.3.2 Omfanget af besvigelser 

PriceWaterhouseCoopers udgiver hvert år en rapport vedrørende omfanget af besvigelse på 

verdensplan og dennes indvirkning på samfundet17. Danske virksomheder udgjorde 3,5 % af de 

adspurgte virksomheder på verdensplan, og af de 105 danske virksomheder der deltog i 

undersøgelsen svarede 26 %, at de havde været udsat for en eller flere virksomhedskriminelle 

handlinger de seneste 12 måneder18. 

                                                                                                                                                                                     
15 Tilpasset RS 240 (ajourført) pt. 7 
16 Udnyttelseskursen er den kurs aktien står til på tidspunktet for optionernes udstedelse, dvs. det er forskellen 
mellem denne og kursen ved salget af optionerne der giver profitten ved salget, hvis salgskursen er højere end 
udnyttelseskursen 
17 KIlde: PriceWaterhouseCoopers, "The Global Economic Crime Survey 2009" 
18 Kilde: PriceWaterhouseCoopers, "Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009" 
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Mængden af besvigelser synes at burde hænge sammen med den økonomiske krise, men 

undersøgelsen viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de virksomheder, der har oplevet 

økonomisk tilbagegang og de, der har oplevet besvigelser. 

Årsagen til dette skal nok findes i den type af virksomhedskriminalitet der historisk er mest 

almindelig, nemlig misbrug af aktiver, dvs. f.eks. tyveri. For i virksomheder hvor det går godt, vil der 

ofte ikke være et lige så stort fokus på adgangen til aktiverne, som i et selskab der er trængt på 

økonomien. Det kan også ses at der er sket et kraftigt fald i misbrugen af aktiver, hvor 

regnskabsmanipulation i stedet har erstattet misbrug af aktiver som nummer et 

virksomhedskriminalitet i Danmark. 

I 2009 har 48 % af de virksomheder, der var berørte af virksomhedskriminalitet, været udsat for 

regnskabsmanipulation, mens der i 2007 blot var tale om 27 %. Til gengæld var 44 % berørt af 

misbrug af aktiver mod 54 % i 2007. Hvilket hænger godt sammen med den økonomiske krise, der 

giver trængte virksomhedsledere et incitament til at sløre manglende målopfyldelse.  

4.3.3 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten, som beskrevet i RS 240 (ajourført), er en af de mest kendte teoretiske 

modeller vedrørende besvigelse. Det skal ses som et værktøj for revisor til brug i planlægningsfasen 

for at afdække de omstændigheder, der giver anledning til, at besvigelse kan forekomme i en given 

virksomhed. 

Teorien beskriver de tre forhold, der skal være til stede, for at besvigelse vil kunne forekomme i en 

virksomhed: 

 

Figur 2 - Besvigelsestrekanten, egen tilretning med inspiration fra Kim Klarskov Jeppesen 

Muligheder:

Incitamenter/Pres: Retfærdiggørelse:
Ambitiøse/urealistiske mål "Til næste år…"
Resultataflønning Fornægtelse af situationen

Regnskabsmæssige skøn, mv.
Svag bestyrelse/stærk ledelse
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Ovenstående figur har lagt vægt på den besvigelse, der er relevant for opgaven, dvs. besvigelse 

foretaget af den daglige ledelse ved brugen af regnskabsmæssige skøn. Som sagt skal alle forhold 

være til stede for at besvigelse vil forekomme i en virksomhed. Hvis man fjerner en del af trekanten 

så fjerner man også grundlaget for besvigelse. 

Det første element er, at der skal være en mulighed for besvigelse. Helt grundlæggende for opgaven 

skal årsregnskabet indeholde poster med regnskabsmæssige skøn, jo flere regnskabsmæssige skøn i 

regnskabet, desto flere muligheder for besvigelse. Derudover skal ledelsen kunne håndtere en 

bestyrelse, der "blander" sig meget i ledelsens måde at drive virksomheden på. Et klart eksempel er 

IT Factory, hvor den daglige leder, umiddelbart formåede at sætte bestyrelsesformanden på et 

"sidespor", så denne ikke blandede sig i driften af virksomheden og ikke stillede kritiske spørgsmål til 

tilstedeværelsen af omsætningen. 

Det næste element er at ledelsen skal have en grund til at udføre besvigelsen, og derved sætte sin 

egen karriere i fare. Der skal ligge et pres eller et incitament der gør, at den daglige leder eller 

ledelse, beslutter bevist at lave forkerte regnskabsmæssige skøn. Et pres kan være, at der ved 

ansættelsen af lederen blev sat store urealistiske, eller ambitiøse mål, som efter nogle års styring 

ikke synes mulige at opnå. Det kan også være ønsket om ikke at realisere et alt for godt regnskabsår, 

for derved at hæve forventningerne til næste år. Et incitament kan ligge i resultataflønning, ved 

bonusaflønning eller ved optioner, som omtalt i afsnit 4.3.1. 

Til sidst skal ledelsen kunne retfærdiggøre at foretage besvigelsen, i forhold til den risiko det udgør at 

udføre den. Den mest åbenlyse er, at ledelsen har en klar forventning om at det hele vender igen, så 

selvom der pyntes på resultatet dette år, så vil næste år være tilpas godt til at dække over dette års 

besvigelse. Det er naturligt for ledere at tro på deres virksomhed, og at den vil klare sig fremadrettet, 

en optimisme der er nødvendig for at klare sig gennem svære perioder. Men for meget optimisme 

kan føre til retfærdiggørelse af besvigelse. En anden retfærdiggørelse, der typisk kommer til udtryk 

når der er tale om personlig gevinst ved besvigelsen er, at personen der udfører besvigelsen ser det 

som retfærdigt at belønne sig selv, for det store arbejde der udføres for virksomheden. 

Respondenterne i PWC's Crime Survey19, lægger størst vægt på incitament og pres som grunden til at 

der udføres besvigelse i en virksomhed. Således mener 68 % at dette er den største grund, 18 % 

tillægger muligheden for kommende vækst den største vægt, mens 14 % mener at det er 

                                                           
19 PriceWaterhouseCoopers, "The Global Economic Crime Survey 2009" 
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retfærdiggørelsen af eget værd som leder, der skal tillægges størst vægt som grunden til at 

besvigelse udføres20. 

Tilbage i 2005 fordelte dette sig som 39 % for incitament, 41 % for mulighed og 50 % for 

retfærdiggørelse21. Den økonomiske nedtur tillægges som grunden til dette skred i årsag til 

besvigelser, da presset på ledelsen for at levere et godt resultat er blevet væsentligt større i 

forbindelse med denne. 

4.3.4 Nørby-udvalget 

Som følge af de store erhvervsskandaler omkring 2000, blev der i 2001 nedsat et udvalg, der skulle 

vurderer behovet for et sæt fælles regler vedrørende god selskabsledelse, dvs. Corporate 

Governance. Et sekundært formål med udvalget var at forny tilliden mellem revisorer, 

selskabsledelsen og aktionærerne, både nu og i fremtiden. Specielt tilliden til revisorer led et alvorligt 

knæk efter skandaler som Enron i USA, og man håbede på at kunne undgå lignende skandaler i 

Danmark med udvalgets arbejde. 

Udvalget, som fik navn efter udvalgets formand Lars Nørby Johansen, kom med deres anbefalinger 

sidst i 2001, og fra 2002 valgte Københavns Fondsbørs at alle selskabers regnskaber skulle følge 

anbefalingerne. Anbefalingerne er efterfølgende opdateret 4 gange, senest i 2010, med udskiftning i 

udvalget22. 

Anbefalingerne er opdelt i 9 emner, og selvom kun et emne specifikt henvender sig til revisorer, skal 

der stadig tages stilling til om virksomheden følger de resterende anbefalingerne, og hvis ikke 

hvorfor de ikke følges. Emnerne er som følger: 

1) Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 

2) Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar 

3) Åbenhed og transparens 

4) Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 

a. Anbefalingerne vedrører blandt andet at den øverste ledelse årligt skal tage stilling til 

hvad dens opgaver bør være, f.eks. med hensyn til kontrol af den centrale ledelse. 

5) Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 

                                                           
20 I PWC's undersøgelse kaldes retfærdiggørelse for holdning og retfærdiggørelse, dvs. at det også inkluderer 
holdningerne i virksomheden, f.eks. om bestyrelsen støtter ledelsen i ønsket om resultatudjævning i 
forbindelse med aflønning af bestyrelsen. 
21 PriceWaterhouseCoopers, "The Global Economic Crime Survey 2005" 
22 Kilde: www.corporategovernance.dk 
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a. Vedrører den øverste ledelses kompetencer og uddannelse, dvs. en vurdering om der 

kan være behov for yderligere uddannelse af ledelsen for at imødekomme ændringer i 

virksomheden. Det vil således ikke være praktisk at have den samme øverste ledelse i en 

virksomhed fra den er en lille virksomhed, til den vokser sig til en koncern, med mindre 

der sker konstant uddannelse. Det må også forstås som et opgør med det traditionelle 

valg af familie medlemmer til bestyrelse i nogle større virksomheder, uden hensyntagen 

til om de har de fornødne kompetencer. 

b. Der er også en anbefaling til uafhængighed hos det øverste ledelsesorgan, samt en årlig 

revurdering af denne uafhængighed. Derudover er der anbefaling omkring mødefrekvens 

og hvordan den øverste ledelse skal udvælges og/eller udskiftes. 

6) Ledelsens vederlag 

a. De vigtigste anbefalinger i dette emne, i forhold til opgaven, er at det anbefales ikke at 

bruge aktieoptioner som vederlag. 

7) Regnskabsaflæggelse (Finansiel Rapportering) 

8) Risikostyring og intern kontrol 

a. Her ses den vigtigste anbefaling som introduktionen af Whistleblower-ordningen, der 

giver medarbejdere mulighed for at "sladre" hvis de mistænker ledelsen for at lave 

besvigelse. 

9) Revision 

Specielt virksomhedens brug af punkt 4, 5, 6 og 8 har stor betydning for revisors arbejde vedrørende 

afdækning af besvigelse. Det kan være faresignaler hvis en eller flere af anbefalingerne ikke følges af 

ledelsen, specielt hvis der ikke er en forklaring på udeladelsen. 

Det sikrer ikke et regnskab mod besvigelse ved at man følger anbefalingerne, men mange af 

anbefalingerne har tilpas stor påvirkning på virksomhedens kontrolmiljø, at besvigelse på 

ledelsesniveau vil være meget svært at gennemføre, specielt flere år i træk, uden at det bliver 

opdaget. 

4.4 Forventningskløften 

Som de ovenstående afsnit viser, bruger man revisorer til at mindske ejernes arbejde ved at 

kontrollere virksomheden, så revisor træder ind og erklærer at årsregnskabet er korrekt. Der sker 

således en ansvarsdeling mellem ledelsen og revisor, for at årsregnskabet ikke indeholder fejl. Det er 
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dog et faktum, at der gennem tiderne er opstået en kløft imellem regnskabsbrugerne og deres 

forventninger til ydelsen revision, og det som revisionsbranchen har anset som muligt at levere23. 

Kardinalpunktet for forventningskløften har været det forhold, at revisionskonceptet traditionelt er 

blevet opfattet som et praktisk koncept, som primært er udviklet med baggrund i revisorbranchens 

egen opfattelse af deres samfundsmæssige rolle og ikke omvendt. Omverdenen har imidlertid haft et 

andet perspektiv, hvor hovedvægten især har været lagt på de samfundsmæssige nyttevirkninger af 

revisors arbejde. Dette har ført til, at samfundet generelt har haft større forventninger, end 

revisorbranchen har anset som værende praktisk muligt at udføre. Sidstnævnte forklarer også den 

tilbagevendende debat af revisors rolle ved større finansielle skandaler, hvor yderligere krav og 

forventninger til revisors rolle opstår, og som igen afleder ændringer i standarder og praksis24. 

Der kan dog også anlægges den sondring, at der reelt set ikke er tale om en forventningskløft men 

nærmere en forståelseskløft, idet modtageren ikke har den rette indsigt i regnskabsaflæggelse og 

revisors arbejde. Den manglende indsigt foranlediger derfor at regnskabsbrugeren fejlagtigt kan tro, 

at det foreliggende årsregnskab er den matematiske sandhed, og derfor har regnskabsbrugeren ikke 

forståelse for de skønsmæssige forhold og usikkerheder, der findes i kraft af lovgivningens begreb 

om det retvisende billede. 

Uanset om der er tale om en forventningskløft eller en forståelseskløft, ændrer det ikke ved, at der 

forekommer en kløft i forholdet mellem revisor og regnskabsbruger. 

4.5 Referencerammen 

4.5.1 Det historiske perspektiv 

I et forsøg på at reducere den ovenfor beskrevne forventningskløft ud fra konstateringen af 

besvigelser som et faktum, har en række teoretikere igennem tiderne forsøgt at opstille en fælles 

revisionsfilosofi/referenceramme for begrebet revision. 

Fundamentet for Mautz og Sharafs filosofi/referenceramme tilbage i 1961 var en beskrivelse af de 

grundlæggende og alment accepterede principper, som dels revisorbranchen og dels 

regnskabsbrugerne hver for sig tog for givet. 

De grundlæggende antagelser, som understøtter revision som en videnskabsteori, forsøger Mautz og 

Sharaf at forklare ved opstilling af otte postulater. Der er tale om otte postulater, som der gøres rede 

                                                           
23 Kilde: Michael Sherer and W. Stuart Turley, "Current Issues in Auditing" 
24 Kilde: Michael Sherer and W. Stuart Turley, "Current Issues in Auditing" 
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for i afsnit 4.5.2. Og disse udgør grundfundamentet i teorien og må derfor være eksplicitte og alment 

accepterede, hvilket de dokumenterede ved et studie af revisions natur og aktiviteter25. 

Problemet er dog blot, at Mautz og Sharafs fundamentale forudsætninger ikke længere kan antages 

at være tidssvarende, idet de eksempelvis i postulaterne antog, at der altid er et tilfredsstillende 

internt kontrolsystem, der sikrer mod uregelmæssigheder, og at en konsekvent anvendelse af alment 

accepterede regnskabsstandarder vil resultere i et retvisende billede. 

Derfor forsøgte andre teoretikere at viderudvikle Mautz og Sharafs fundamentale forudsætninger 

herunder David Flint, som i "Philosophy and Principles og Auditing" fra 1988 har valgt at anlægge en 

mere samfundssocial synsvinkel i sin behandling af revisionsbegrebet med vægt på den sociale 

kontrolfunktion, som revisionsprocessen udgør i forhold til virksomhedsledelsen, der forvalter 

ressourcerne. 

Flint vælger en mere teoretisk frem for praktisk tilgang til revision, hvilket også bevirker en mere 

konsistent sammenhæng mellem teori og praksis. 

Selvom Flints referenceramme var et yderligere skridt i retningen af en mere konsistent beskrivelse 

af revisionsbegrebet, er det dog valgt, i forhold til den videre beskrivelse af referencerammen, at 

tage udgangspunkt i Pratt og Van Peursems "Towards a Conceptual Framework” fra 1993. 

Begrundelsen for valget af deres fortolkning af referencerammen er, at deres koncept er en 

yderligere videreudvikling og nuancering af både Mautz og Sharafs samt Flints arbejde. Vigtigst er det 

dog, at deres opfattelse er, at revisionsstandarder bør udarbejdes på baggrund af en 

referenceramme og ikke den anden vej rundt. 

Ser man på Pratt og Van Peursems arbejde er reguleringen af et fagområde ud fra en anerkendt 

referenceramme/model, hvori praksis tager sit udgangspunkt, logisk, da det modsatte kan resultere i 

en referenceramme, der kun tilnærmelsesvist er tilpasset praksis med de uhensigtsmæssigheder det 

fører med sig. Observationen er interessant i forhold til afhandlingens hovedproblem, idet man ved 

den senere analyse af RS 240 (ajourført) muligvis kan komme nærmere en forklaring på den allerede 

omtalte forventningskløft og de revisionsmæssige risici, der ligger i forbindelse med besvigelser. 

Pratt og Van Peursems overordnede konklusion er, at såfremt der skabes en referenceramme med 

baggrund i en række grundlæggende antagelser om revision, hvorfra der kan udledes standarder til 

                                                           
25 Kilde: Mautz & Sharaf, "The Philosophy of Auditing" 
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anvendelse i praksis, vil dette være medvirkende til en reduktion i forventningskløften mellem 

revisor og regnskabsbruger. Samtidig vil der ske en synliggørelse af revisionens iboende risici og 

begrænsninger, og dermed er der skabt et mere konstruktivt grundlag for diskussion af revisors rolle 

i henhold til regnskabsbrugerens forventninger. 

4.5.2 De grundlæggende postulater 

Pratt og Van Peursems grundlæggende postulater i henhold til koncepterne i referencerammen er 

følgende: 

1 A relationship of accountability exists 

Denne første antagelse tager udgangspunkt i, at for at revision kan have sin begrundelse, skal der 

foreligge et ansvarsforhold mellem den reviderede part og regnskabsbrugeren. Regnskabsbrugeren 

skal i denne sammenhæng ses i en bredere kreds end ejerne, idet der også indgår et 

samfundsmæssigt element i relation til, at den reviderede part opfylder de samfundsmæssige krav 

og den samfundsmæssige rolle. 

Denne antagelse underbygger også begrebet om revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant i forhold til virksomheden og dens omverden. 

2 Subject matter remote complex, significant 

Den anden antagelse er, at revision anses for en nødvendighed til sikring af et ansvarsforhold som 

følge af kompleksiteten, væsentligheden og at de daglige forhold i virksomhederne ligger fjernt fra 

regnskabsbrugeren. Revisors rolle er derfor at skabe klarhed over ledelsens ansvar og forvaltning af 

virksomhedens værdier. 

Ansvarlighed tolkes i denne relation snævert ved, at revisor ikke skal tage stilling til, om 

virksomhedsledelsen har optimeret nytten for ejerne, men hovedsageligt sikre, at virksomheden har 

fulgt gældende standarder og lovgivning. Antagelsen øger også revisors betydning proportionalt med 

ansvarsforholdet og virksomhedens betydning for den bredere definition på regnskabsbrugerne. 

3 Independence 

Denne antagelse beskriver, at revisor skal være uafhængig i sin revisorrolle og derfor ikke må 

begrænses i sin undersøgelses- og rapporteringsmæssige frihed. Antagelsen opererer ikke alene med 

den direkte uafhængighed af virksomheden, men også regnskabsbrugernes opfattelse af 

uafhængighed, hvilket er altafgørende for skabelsen af tillid. 
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Antagelsen er en af de absolutte hjørnesten i forudsætningerne for revisionsbegrebet. Det er således 

umuligt at forestille sig, at revisor kan opfylde sin rolle uden denne antagelse. 

Antagelsen har dog sine begrænsninger, idet revisor rent lovgivningsmæssigt er underlagt 

tavshedspligt. Undersøgelsesmæssig frihed er uanfægtet af lovgivningen, men den 

rapporteringsmæssige frihed er underlagt tavshedspligt. 

Begrænsningen medfører, at revisor ikke kan rapportere resultatet af sine undersøgelser til den 

brede gruppe af regnskabsbrugere, men alene til virksomhedens bestyrelse, idet den har til opgave 

at føre tilsyn med ledelsen. Herudover har revisor i særlige tilfælde pligt til at rapportere til de 

offentlige myndigheder i relation til besvigelser26. 

4 Verifiable by evidence 

Den fjerde antagelse er, at det reviderede materiale skal kunne verificeres ved opnåelse af en eller 

anden form for bevis. Denne antagelse må også anses for fundamental i forhold til revisionsbegrebet, 

idet forudsætningen for revision er, at revisor kan opnå et bevis som grundlag for sin begrundede 

overbevisning og konklusion. Derfor vil revisor i forbindelse med et manglende bevis være nødsaget 

til at tage forbehold i sin konklusion, da han ikke kan udtale sig om det undersøgte materiale. 

5 Standard of accountability can be set, measured and communicated to auditor 

Standarder anses for vitale i forhold til revisionsbegrebet, idet revisor uden standarder vil være 

nødsaget til at anvende egne standarder ved udførelsen af en revision, hvilket ikke vil kunne sætte 

hverken klienten eller regnskabsbrugeren i stand til at vurdere, på hvilket grundlag revisor har 

baseret sin konklusion. 

Manglende standarder vil medføre, at revisors konklusion lettere vil kunne afvises ud fra enkelte 

aktørers egne forudsætninger, og dermed vil det samfundssociale mål med revisionen gå tabt, idet 

ingen kan konkludere, om revisors vurderinger er begrundet i objektive kriterier. 

Pratt og Van Peursem argumenterer desuden på baggrund af Flint for, at det sociale mål med 

revisionen kun kan opnås, hvis der er etableret ansvarlighedsstandarder for hver enkelt type 

organisation og for hver revision. 

                                                           
26 Ved begrundet mistanke om besvigelser i bestyrelse eller ved manglende resultat ved henvendelse til 
bestyrelsen ved ledelsesbesvigelser er revisor forpligtet til at rette henvendelse til SØK (Statsadvokaten for 
særlig økonomisk kriminalitet). Revisorloven § 10, stk. 5-7 
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Heraf synliggøres vigtigheden af, at grundlaget på hvilke revisor baserer sine vurderinger, på forhånd 

er kendt og accepteret af alle aktører i processen. 

Et vigtigt argument, som Pratt og Van Peursem fremfører i forbindelse med standarderne er, at 

troværdigheden af disse højnes, såfremt de udarbejdes som et samarbejde mellem processens 

aktører, og at de verificeres lovgivningsmæssigt. Årsagen til at den lovmæssige verificering skal ses 

som en sikring er, at den enkelte aktør derved ikke kan udforme egne kriterier med henblik på 

optimering af egne interesser. 

6 Clear expression from profession to society 

Den sjette antagelse er, at en forudsætning for en klar og anvendelig revisionspåtegning er, at det 

udarbejdede regnskab, er formuleret tilstrækkelig klart og indeholder en vis grad af 

informationsværdi. Revisionens formål er yderligere at højne denne informationsværdi for 

derigennem at give regnskabet en større grad af troværdighed. 

Såfremt regnskabet fra start ikke er udarbejdet efter en klar og veldefineret regnskabspraksis, vil 

revisor få svært ved at kunne udtrykke sin overbevisning gennem påtegningen alene af den grund, at 

de enkelte poster ikke er udarbejdet efter en veldefineret standard, som kan verificere disse. Her ses 

en klar relation til antagelse ”5” om at objektive accepterede standarder er en nødvendighed for 

revision. 

7 Economic or social benefit 

Den sidste grundlæggende antagelse er, at den udførte revision for, at den kan have sin berettigelse, 

skal tilføje social og økonomisk værdi for regnskabsbrugerne. Der argumenteres endvidere for, at 

den skal medføre større nytte end de forbrugte omkostninger. Dette er reguleret i den danske 

lovgivning, ved at den udførte revision skal ske med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som dens 

beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisionsskik27. 

Nytten og dermed den økonomiske værdi for virksomhedsejeren og regnskabsbrugeren kan ifølge 

Pratt & Van Peursem opnås ved, at der i forbindelse med revisionen opdages og påpeges områder 

som spild, ineffektivitet, fejl eller svindel28. Og den sociale værdi ligger i, at revisors arbejde og 

konklusion øger troværdigheden af den afgivne information til omverdenen. 

                                                           
27 Kilde: Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 2, stk. 2. 
28 Kilde: Pratt & Van Peursem, ”Towards conceptual framework for auditing, s. 16” 
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For omverdenen er det primære formål med denne antagelse, at revisor gennem sine 

revisionshandlinger og påtegning er medvirkende til at reducere risikoen for regnskabsbrugerne. En 

reduktion af revisionsrisikoen skal også ses i lyset af antagelse ”2” vedrørende det forhold, at 

regnskabsbrugeren antages ikke at kunne gennemskue ledelsens handlinger, idet de reviderede 

forhold enten er for komplicerede, for fjerne eller for store til, at regnskabsbrugeren som 

udenforstående kan overskue dette. 

4.6 Revisionskoncepterne 

Fælles for alle de opstillede koncepter igennem tiden er, at de er opstillet på baggrund af postulater, 

og at de kan tolkes som de krav, der stilles til revisor og revisionen. 

I forhold til andre teoretikere tilføjer Pratt og Van Peursem en yderligere dimension i deres koncept, 

nemlig indvirkningen af den iboende risiko, hvilket, vurderer jeg, har stor betydning i forhold til den 

revisionsmæssige risiko, som omtales yderligere i kapitel 5. Revisionsrisikoen er et uundgåeligt 

element ved, at et koncept kan danne basis for udvikling af en detaljeret revisionsplan, som skal 

sikre, at revisor opnår den optimale kombination af arten og den tidsmæssige placering af de 

revisionshandlinger, der skal udføres. 

Specielt i relation til besvigelser er inddragelsen af denne risikodimension af stor betydning, hvilket 

gør anvendelsen af Pratt og Van Peursems koncept mere anvendeligt i forhold til opgavens problem 

herunder analysen af RS 240 (ajourført) i forbindelse med at afdække de revisionsmæssige risici i 

forhold til afhandlingens overordnede problemstilling. 

4.6.1 De fire grundlæggende koncepter 

Som det fremgår af figur 3, tager Pratt & Van Peursem udgangspunkt i de allerede gennemgåede 

postulater, som anvendes til at fastsætte deres revisionskoncept, der opdeles i fire hovedområder: 

• Credibility and ethics of the auditor 

• Credibility of process 

• Communication 

• Performance 
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Figur 3 - Proposed conceptual framework29 

4.6.1.1 Troværdighed og etik hos revisor 

De krav, som ifølge Pratt og Van Peursem kan stilles til revisor i dennes arbejde med og pligt til at 

skabe troværdighed og opnå tillid fra omverdenen, er: 

• At have kompetence, viden og færdigheder så en effektiv revision kan udføres 

• At være uafhængig så der kan udøves fordomsfri og upartiske vurderinger og 

• At udøve en begrundet vurdering af, hvad der vil være af væsentlig betydning for såvel 

virksomhed som offentlighed (professionel dømmekraft) og for de aspekter, som knytter sig til 

revisionsprocessen. 

I de ovenstående punkter beskrives de karakteristika, som den uafhængige revisor må forventes at 

besidde for at fremstå som en professionel og objektiv aktør i revisionsprocessen, hvilket er vigtigt 

for, at omverden kan opnå tillid til revisor. 

                                                           
29 Kilde: Pratt & Van Peursem, ”Towards a conceptual framework for auditing, s. 27 med egen tilretning 
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4.6.1.2 Troværdighed til revisionsprocessen 

Troværdighed opnås som nævnt ovenfor gennem den tillid, som skabes til omverdenen via 

opfattelsen af revisors håndtering af kompetence, uafhængighed og dømmekraft. Troværdighed 

skabes desuden igennem revisionsprocessen, hvorfor denne er en vigtig del. 

Revisionsprocessen indeholder følgende koncepter: 

• Revisionsrisikoen udgør den iboende risiko for, at revisor afgiver en erklæring på et regnskab 

indeholdende væsentlig fejlinformation. Revisionsrisikoen anses for et fundamentalt koncept i 

revisionsprocessen, fordi risiko er den reciprokke værdi af den krævede tillid, og den krævede 

tillid vil igen indikere karakteren og omfanget af det krævede bevis. 

Revisionsrisikoen opstår idet revisor, ud fra en cost-benefit betragtning, ikke kan foretage en 

fuldstændig revision af alle forretningsprocesser og finansielle data. Derfor må en revision 

planlægges med udgangspunkt i en samlet risikovurdering af de faktiske forhold i virksomheden og 

dens omgivelser. Revisionsrisikoen defineres som et produkt af denIboende risiko, Kontrolrisikoen og 

Opdagelsesrisikoen. 

Den iboende risiko defineres som risikoen for manglende opdagelse af en væsentlig fejl indeholdt i 

en transaktionsstrøm/regnskabspost, som følge af dennes natur eller kompleksitet. Kontrolrisikoen 

udgøres af risikoen for en væsentlig fejl, som ikke kan opdages eller forhindres af et internt 

kontrolsystem. Den resterende risiko er opdagelsesrisikoen, som er risikoen for, at revisor ikke 

opdager en væsentlig fejl. 

Med udgangspunkt i dette kan revisor planlægge den revisionsmæssige angrebsvinkel på de poster, 

som kræver særlig bevågenhed. Typisk vil poster, der i en eller anden grad indeholder et 

vurderingsspørgsmål eller skøn, kræve en større bevågenhed end andre, hvilket eksempelvis kan 

bestå af de i kapitel 3 identificerede risikoelementer ved anvendt regnskabspraksis. 

Vurderingen af risikoen tager udgangspunkt i revisors professionelle dømmekraft på baggrund af de 

reelle forhold ved revisionen. Endvidere er størrelsen af revisionsrisikoen bestemmende for graden 

af det revisionsbevis, som skal indhentes for at opnå en begrundet overbevisning. 

• Revisionsbevis er revisors evne til at udtrykke sin opfattelse af, hvorvidt de finansielle opgørelser 

beror på et tilstrækkeligt, relevant og pålideligt bevis30. 

                                                           
30 Kilde: Pratt og Van Peursem, ”Towards conceptual framework for auditing”, s. 22 
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Revisionsbeviset er som anført ovenfor bestemmende for revisors begrundede overbevisning. 

Opnåelse af tilstrækkeligt revisionsbevis hænger uløseligt sammen med konceptet om risiko, idet 

eksempelvis en høj revisionsrisiko vil kræve, at revisor er i stand til at opnå et mere omfangsrigt bevis 

end ved en lav revisionsrisiko. Men uanset graden af risiko kræves det, at der opnås et 

overbevisende bevis. 

Revisionsbeviset er vigtigt i forhold til revisionskonceptet, idet revisor ikke er i stand til udtale sig om 

årsregnskabet uden indsamling af en eller anden form for bevis, der enten støtter eller afviger fra 

ledelsens påstande. Er revisor ikke i stand til at indsamle det nødvendige bevis, må revisor 

rapportere, at han på det foreliggende grundlag ikke kan formulere en konklusion. 

Det vil sjældent være muligt at opnå et fuldstændigt bevis for ledelsens påstande i årsregnskabet 

grundet omfanget og kompleksiteten i en større moderne virksomhed. Dette er årsag til, at der i 

henhold til risikoelementet opereres med forskellige grader af risici ud fra en cost-benefit 

betragtning. Antagelsen er, at der ikke er noget argument for at indsamle et bevis, såfremt 

omkostningerne herved vil overstige den værdi, beviset vil tilføre revisionen, hvilket er et af de 

grundlæggende postulater omtalt i afsnit 4.5.2. Dette vil igen afhænge af posternes kompleksitet 

samt revisors professionelle dømmekraft. 

• Væsentlighed dækker over revisors dømmekraft i relation til en eller flere akkumulerede 

begivenheders effekt på et årsregnskab med henblik på opnåelse af et retvisende billede. 

Det sidste underliggende koncept under revisionsprocessen er væsentlighed. Væsentlighed knytter 

sig til regnskabsbrugernes beslutningsproces, ved at information, der anses for udslagsgivende for en 

given beslutning, er væsentlig. Væsentlighedsbegrebet bliver dermed styrende for 

revisionsprocessen, idet revisor, for at tilføje værdi til regnskabsbrugeren, ved uregelmæssigheder er 

tvunget til at lade væsentlighedskriteriet være styrende for hvilke forhold, der eventuelt skal påtales, 

og hvilke, der kan stå upåtalte hen. 

Overordnet gælder det for væsentlighedsbegrebet, at revisor må anvende sin professionelle 

dømmekraft ud fra de faktiske forhold, når det skal afgøres om noget er væsentligt eller ej, idet 

forholdet ikke er reguleret i standarderne. I praksis fastlægges det ud fra årsregnskabet som helhed, 

eller dets enkelte dele. Niveauet fastsættes i praksis som en kvalitativ og kvantitativ kombination af 
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en række kriterier31. Kvantitativt fastlægges niveauet typisk som en procentsats af eksempelvis 

omsætningen, overskud før skat, eller aktivmasse32. 

Årsagen til anvendelse af professionel dømmekraft er, at nogle typer uregelmæssigheder kan have 

vidtrækkende konsekvenser til trods for, at de isoleret set er små. Eksempelvis kan bestikkelse 

udgøre et mindre beløb, men det kan udgøre en risiko for at miste andre kontrakter på denne 

baggrund, hvorfor det må anses for at være væsentligt. 

Derfor skal væsentlighedsbegrebet opfattes som værende et dynamisk kvalitetsbaseret begreb, frem 

for et kvantitativt begreb, alt efter hvilken situation der er tale om. Dette er også årsagen til, at det 

indledningsvist fastsatte væsentlighedsbeløb igennem revisionsprocessen skal ændres, såfremt der 

konstateres forhold, som ændrer bedømmelsen af dette. 

Det centrale og risikoen ved fastsættelse af væsentlighed består i, at en del af bedømmelsen tager 

udgangspunkt i revisors professionelle skøn. For at støtte denne kvalitative vurdering, skal 

væsentlighedsniveauet også fastsættes kvantitativt, typisk ud fra en procentsats af eksempelvis 

resultat før skat (4-5 %) og ved omsætning eller balancesum (0,4-0,5 %). 

Problemet ved eksempelvis beregning af væsentlighedsniveau med udgangspunkt i resultat før skat 

er, at dette uvilkårligt ændrer sig fra år til år. Man kan så diskutere om en ændring i resultatet op 

eller ned, alt andet lige, vil betyde en ændring i omfanget af revisionen? Det mener jeg næppe det vil 

uanset resultatets udvikling, idet revisor typisk vil inddrage tidligere erfaringer vedrørende 

konstaterede fejl eller virksomhedens kontrolmiljø. En mulighed for at undgå denne sondring vil 

være at tage udgangspunkt i omsætning eller balancesum, idet de oftest påvirkes langt mindre. Det 

ændrer dog ikke ved, at væsentlighedsniveauet typisk bliver baseret på kvalitative forudsætninger og 

dermed skøn, hvorved risikoen for fejlbedømmelse forøges. 

Generelt bevirker usikkerhederne omkring væsentlighedsbegrebet og specielt de kvalitative 

sondringer, at der teoretisk sker en inkonsistent behandling af problemstillingen, hvilket yderligere 

problematiseres af den manglende regulering på området. Samlet medfører det, at den enkelte 

regnskabsbruger i sidste ende kan have et forskelligt væsentlighedsbegreb på den samme 

virksomhed, afhængigt af den enkelte revisor eller firma, hvilket alt andet lige vil øge risikoen for 

investor, idet der dermed skabes usikkerhed i relation til værdiansættelsen. 

                                                           
31 Kilde: Dauber mfl., ”2006 Auditing standards” 
32 Kilde: Meisser, ”Auditing & Assurance services – a systematic approach” 
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En del af de kvalitative vurderinger sker i forbindelse med allokering af det fremfundne 

væsentlighedsniveau på de enkelte regnskabsposter. Typisk vil allokeringen ske ud fra 

kompleksiteten, idet der typisk ikke vil ske en allokering af usikkerhed til de poster, som ikke er 

komplekse og revideres 100 % - eksempelvis likvide beholdninger eller prioritets- og bankgæld. 

Omvendt vil der ske en allokering af en større andel til komplekse poster som eksempelvis 

omsætning, hensatte forpligtelser osv. 

En anden metode er en forholdsmæssig tildeling af de tilbageværende poster, det vil sige de poster, 

som ikke revideres 100 %. Det kan diskuteres om denne model er teoretisk konsistent, idet nogle 

poster alt andet lige, må være mere komplekse end andre, og hvor risikoen for fejl derfor må være 

større. 

Et element som sikkert overses i mange tilfælde ved bedømmelse af væsentlighed er tidligere års 

fejl, som ved den pågældende periodeafslutning blev anset for uvæsentlige. Disse akkumulerede tal 

bør reelt have en indflydelse på fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, hvilket jeg vurderer ikke er 

tilfældet. 

4.6.1.3 Kommunikation 

Kommunikationen har Pratt og Van Peursem modsat andre teoretikere som en separat kategori, idet 

de anser kommunikation som et vigtigt element ved revisionen, selvom det er relateret til selve 

revisionsprocessen. 

• Korrekt kommunikation er kritisk i forhold til at sikre, at der sker fuldstændig, udtrykkelig, 

præcis, utvetydig og nøjagtig rapportering. 

Teoretisk kan kommunikationen opdeles i to forskellige hovedelementer. Det første hovedelement 

dækker over kommunikation mellem revisor og klient under selve revisionsprocessen. Det andet 

hovedelement er kommunikationen med regnskabsbrugeren, hvilket sker ved påtegning af 

årsregnskabet. 

Kommunikation i første instans er dels vigtigt for revisor med henblik på at opnå de nødvendige data 

i relation til revisionsprocessen, og dels vigtig i forhold til frembringelse af de forventede økonomiske 

fordele set fra virksomhedens side. Specielt sidstnævnte understreger vigtigheden af en 

revisionsprotokol/management letter, idet disse, såfremt de benyttes effektivt og kontinuerligt, kan 

give virksomheden øverste ledelse oplysninger om revisors opdagelser med henblik på effektivisering 

og forbedringer. 
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Den afsluttende rapportering over for regnskabsbrugerne er kendetegnet ved, at det er en 

udefineret gruppe med meget forskellige forudsætninger, hvoraf en del er helt uden 

regnskabsmæssige kundskaber, f.eks. jounalister eller Danske Banks aktieinvestorer, som er to meget 

forskellige grupper. I den relation er det derfor vigtigt, at revisor er i stand til at rapportere klart og 

tydeligt, således at den enkelte regnskabsbruger er i stand til at anvende informationen i sin 

beslutningsproces. 

Rapportering har derfor ingen værdi for den enkelte regnskabsbruger, hvis revisor i høj grad 

anvender komplicerede regnskabstekniske og indforståede udtryk, eller hvis der forekommer 

iboende risici, eksempelvis for besvigelser, som ikke kommunikeres klart. Det må dog forudsættes, at 

regnskabsbrugeren i et eller andet omfang er i besiddelse af en vis basisviden, men ikke desto 

mindre er netop rapporteringen og anvendelse af fagudtryk samt manglende tydeliggørelse af den 

iboende risiko ved en revision, nævnt som nogle af årsagerne til den omtalte forventningskløft. 

4.6.1.4 Udførelse 

Udførelse dækker over det engelske ord performance og indeholder tre generelle koncepter: 

Fornøden omhu, standarder fra praksis og kvalitetskontrol, som alle skal sikre, at revisionen udføres 

så effektivt og omhyggeligt som muligt. 

De underliggende koncepter i forbindelse med udførelse af revisionen skal i øvrigt ses som 

overordnede begreber, som dels skal sikre, at der er sammenhæng mellem de øvrige koncepter fra 

de forrige kategorier, og dels skal sikre, at revisors handlinger bliver udført med en høj grad af 

ansvarlighed, således at revisor ikke mister troværdighed overfor offentligheden. 

• Fornøden omhu beskæftiger sig med antagelsen af, at revisor skal udføre en given revision inden 

for accepterede normer (god revisionsskik) og med fornøden omhu. 

Konceptet (god revisionsskik) kan sammenlignes med det juridiske begreb ”bonus pater”, idet det er 

helt grundlæggende for udførelsen af revisors hverv, hvilket også er årsagen til, at begrebet er 

lovgivningsmæssigt reguleret i revisorloven33. 

Fornøden omhu knytter sig til revisionens standarder og udøvelse af den professionelle dømmekraft, 

hvilket betyder, at såfremt revisor følger udstukne standarder og benytter den professionelle 

dømmekraft, vil han kunne opfylde kravet om fornøden omhu. Omvendt betyder konceptet også, at 

virksomheden og offentligheden, herunder regnskabsbrugerne, ikke kan forvente, at revisor skal 

                                                           
33 Kilde: Lov 2003-04-30 nr. 302 om statsautoriserede og registrerede revisorer § 2, stk. 2. 
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udøve ekstraordinært arbejde ved revisionen, medmindre der er omstændigheder, der giver grund 

hertil. Ekstraordinært arbejde ved særlige omstændigheder kan forekomme ved mistanke om 

besvigelser, hvilket jeg vil komme ind på i kapitel 5, under analysen af RS 240 (ajourført). 

Fornøden omhu er ikke et statisk begreb, idet det i forhold til omverdenens forandringer hele tiden 

skal tilpasses, og derfor er det vigtigt, at revisor og branchen som helhed er på forkant med 

udviklingen og forventningerne. Forventningerne bør derfor hele tiden kunne afspejles i 

standarderne for at sikre, at der ikke opstår en forventningskløft. 

Netop forventningerne til revision kan argumenteres for at have været en akilleshæl for 

revisorbranchen, idet branchen langt hen ad vejen har fralagt sig ansvaret, eller ikke i tilstrækkelig 

grad har synliggjort dette i forhold til opdagelse af besvigelser. At branchen ikke har været på forkant 

med udviklingen afspejles tydeligt i, at offentligheden har haft en forventning om, at konkurser med 

åbenlyse ulovligheder burde have været opdaget af revisor. I kapitel 5, vil implementeringen af RS 

240 (ajourført) blive analyseret nærmere, for dels at afdække om denne skærper revisors ansvar og 

dermed minimerer forventningskløften, og dels om standarden bibringer de nødvendige værktøjer til 

imødegåelse af de skærpede krav. 

• Standarder for praksis beskæftiger sig med udviklingen af standarder og guidelines, som revisor 

har mulighed for at henholde sig til som en form for minimumskrav for revisionens udførelse set i 

relationen til omverdenen. 

Med andre ord kan standarder anses for at være en målestok for, hvad der kræves af 

revisionsmæssige handlinger for at opfylde omverdens forventninger til revisionen. Det er derfor 

vigtigt, at revisor følger de enkelte standarder omhyggeligt således, at det sikres, at revisionen er 

foretaget så effektivt som muligt og efter forventningerne. 

Standarderne udelukke ikke revisors brug af sin professionelle dømmekraft, idet vejledningerne som 

beskrevet ovenfor skal anses for det minimum af revision, der kræves og forventes. At standarderne 

ikke udelukker dømmekraften skyldes, at der kan forekomme forhold under en revision, som ikke er 

dækket af en given standard, og her skal revisor benytte sin skepsis og vurdere, om der skal foretages 

revisionshandlinger ud over, hvad standarden foreskriver. 

Begrebet professionel dømmekraft har den ulempe, at begrebet er meget abstrakt, hvilket kan 

medføre fortolkningsproblemer, såfremt der opstår tilfælde, hvor fejl eller besvigelser ikke er 

opdaget. 
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• Kvalitetskontrol beskæftiger sig med antagelsen af, at revisors professionelle ansvar til enhver 

tid kræver, at denne udviser den fornødne omhu og udfører revisionshandlinger af en sådan 

kvalitet, at de ikke skuffer samfundets legitimerede forventninger 

For at sikre troværdighed i forhold til omverdenen er det vigtigt, at revisor opfylder de standarder og 

retningslinjer, som erhvervet foreskriver. Troværdigheden kan alene opnås ved at revisors arbejde, 

ud fra et kontinuerligt system, er omfattet af en passende overvågning og evaluering. Årsagen til 

vigtigheden af et kontrolsystem er, at revisionsbranchen er delvist selvregulerende, hvorfor 

kvaliteten bør være ekstrem høj for at bevare troværdigheden, ikke mindst fordi domme, hvor der 

konstateres manglende kvalitet i udførelsen af en given revision, vil ramme hele branchens 

omdømme. 

Specielt selvreguleringen anser Pratt og Van Peursem som et problem. Som udgangspunkt anfører 

de, at revisor bør være en naturlig del af processen i forbindelse med udarbejdelsen af standarderne, 

hvilket dels hænger sammen med revisionens kompleksitet og dels det forhold, at revisor står for 

den praktiske udførelse. Men sekundært anfører de, at de standarder der udarbejdes derfor, som 

minimum bør afsluttes og godkendes uafhængigt af revisionsbranchen for at opretholde 

uafhængigheden, så der opnås et optimalt ansvarsforhold mellem samfund og revisor. 

I et dansk perspektiv er der netop på dette område ikke konsistens mellem teori og praksis, idet en 

stor del af reguleringerne og standarderne udarbejdes af branchen selv, og dermed brydes 

ansvarsforholdet mellem revisor og samfund. Det paradoksale i denne sammenhæng er, at 

revisionsbranchen selv skal lokalisere og være opmærksom på samfundets forventninger. Dette 

stiller enorme krav til analyseevne og ansvarsfølelse fra revisors side. 

4.7 Delkonklusion 

Som beskrevet kan revision opfattes som et grundlæggende begreb i henhold til verificering af 

information og kommunikation/rapportering af graden af overensstemmelse med de faktiske forhold 

i en given virksomhed. Revisor skal med sin påtegning tilføre troværdighed til den afgivne 

information, så der opnås økonomisk værdi i samfundet, idet der samfundsmæssigt er behov for 

denne verificering. 

Det teoretiske fundament for revision kan anskues ud fra flere synsvinkler. Én af de grundlæggende 

teorier for revisors berettigelse er agent-/principalteorien, hvor nødvendigheden af revisors rolle 

argumenteres for at ligge i principalens overvågning og kontrol af agentens arbejde. Baggrunden 
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herfor er, at principalen ikke har fuld information om ledelsens handlinger, hvorved bl.a. risikoen for 

opportunistiske handlinger øges. 

Dette synspunkt er interessant i forhold til besvigelser, idet ledelsen netop er fokuspunktet i den 

relation. Derfor kan det konkluderes, at der er overensstemmelse med agent-/principalteorien og 

behovet for en nøjere vurdering af ledelsen i revisionsprocessen. 

En mere samfundsorienteret teori er blevet forsøgt udarbejdet af Mautz og Sharaf i 1961, med ”The 

Philosophy of Auditing”, som igennem grundlæggende antagelser definerede en konceptuel 

begrebsramme for revision og dermed revisors samfundsmæssige rolle. Hovedelementerne i deres 

begrebsramme er, at der bør skabes sammenhæng mellem samfundets forventninger og revisors 

formåen, da revisors rolle, såfremt denne sammenhæng ikke skabes, vil være uberettiget. Desuden 

understreger de også vigtigheden af en regulering og standardisering af revisionsområdet, og 

dermed en accept fra regnskabsbrugeren af de begrænsninger revisor er underlagt. 

Pratt og Van Peursems referenceramme er en videreudvikling af Mautz og Sharafs tankesæt, men 

med henblik på at udarbejde mere teoretisk konsistente revisionsstandarder. Fordelen ved en mere 

konsistent sammenhæng mellem teori og standarder er, at både revisor og regnskabsbrugeren gøres 

bekendt med den iboende risiko ved revision og derved frembringes et større overblik over 

revisionens styrker og svagheder. Dette kan igen skabe en mere relevant og konstruktiv diskussion af 

revisorreguleringen og regnskabsbrugernes og omverdenens forventninger. 

Netop omverdenens forventninger har ikke altid været forenelige med det store omfang af 

selvregulering på revisionsområdet, hvilket også har resulteret i en forventningskløft med 

regnskabsbrugerne på den ene side og revisionsbranchen på den anden side. Derfor har 

revisionsbranchen på baggrund af kritikken udarbejdet en opdateret standard med særligt henblik på 

besvigelsesproblematikken RS 240 (ajourført), som behandles i det følgende kapitel. 

Gennemgangen af referencerammen har desuden belyst, at teorien opererer med begreber, hvortil 

der er knyttet en usikkerhed, som kan og vil have indvirkning på regnskabsbrugeres, primært 

investorers, beslutninger. Det første begreb er væsentlighed, hvor jeg har anført, at den manglende 

regulering samt anvendelse af kvantitative kriterier, herunder revisors professionelle dømmekraft 

(kvalitative), kan medføre, at væsentlighedsbegrebet ikke er så kvantitativt som tilsigtet. Det andet 

begreb professionel dømmekraft er anvendt flere steder i teorien, hvilket både har positiv og negativ 

effekt på revisionen, men som ved alle skøn medfører en vis usikkerhed. 
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Jeg vil i det følgende kapitel analysere de grundlæggende sondringer med henblik på udarbejdelse af 

standarder inden for problemstillingen vedrørende besvigelser, senest RS 240 (ajourført), og om 

disse kan skabe en større konsensus mellem omverdenens forventninger og revisors formåen. 
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5 RS 240 (ajourført) - Praktiske revisionshandlinger 

5.1 Indledning 

I det følgende afsnit foretages en analyse af RS 240 (ajourført), som er identisk med ISA 240 

(revised), med henblik på at afdække pligter og ansvar, som standarden pålægger revisor i 

forbindelse med at følge anbefalingerne. Det vil analyseres hvorvidt, og i hvilken grad, standarden 

afdækker de usikkerheder, der opstår omkring begrebet besvigelse, og om den afdækker de 

usikkerheder, der blev identificeret i afsnit 4, vedrørende den revisionsmæssige begrebsramme. 

Som en del af analysen og en konsekvens af det indledende afsnit om revisionsteorien, vil der til sidst 

blive foretaget en vurdering af, om de grundlæggende koncepter i Pratt og Van Peursems 

referencemodel opfyldes i standarden, idet hovedformålet med konsistens mellem teori og praksis er 

at konkretisere de usikkerheder, der knytter sig til revisors arbejde og dermed minimere 

forventningskløften. 

Definitionen på besvigelser er som skrevet i afsnit 4.3. 

5.2 Ansvarsdelingen mellem ledelse og revisor 

Som nævnt i afsnit 4.2 vedrørende agent-/principalteorien, er fordelen ved at bruge revision af 

årsregnskaber en ansvarsdeling mellem ledelsen og revisor. Dette behandles yderligere i RS 240 

(ajourført). 

5.2.1 Ledelsens ansvar 

RS 240 (ajourført) anfører, at det er ledelsen der har det primære ansvar for at forebygge og opdage 

besvigelser. Da vi i Danmark har en dualistisk ledelsesstruktur med den øverste ledelse og den 

daglige ledelse, opdeler RS 240 (ajourført) ansvaret mellem disse to. Der sker ikke en endelig 

ansvarsdeling, da denne kan variere fra virksomhed til virksomhed, men det er forsøgt at definere 

hvilket ansvar de to forskellige ledelsesorganer bør have34. 

Den øverste ledelse, hvilket normalt vil være bestyrelsen, har ansvaret for at forebygge besvigelse 

ved kontinuerligt at sikre en virksomhedsstruktur, hvor ærlighed og integritet opretholdes. Jævnfør 

RS 240 (ajourført) sikres dette ved kontrol af den daglige ledelse for at se til at denne vedligeholder 

de interne kontroller, med henblik på en pålidelig regnskabsaflæggelse, samt overholdelse af 

gældende lovgivning. Dette ansvar hos den øverste ledelse, som beskrives i RS 240 (ajourført) og 

                                                           
34 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 13-16 
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også i RS 70035, passer med det ansvar Aktieselskabsloven pålægger bestyrelsen, som foreskriver at 

bestyrelsen blandt andet skal tage stilling til virksomhedens organisation og interne kontroller36. 

Selve ansvaret for opbyggelsen af virksomhedsstrukturen og de interne kontroller ligger hos den 

daglige ledelse. Det er også den daglige ledelse der står for vedligeholdelsen af disse. 

5.2.2 Revisors ansvar og professionel skepsis 

RS 240 (ajourført) pålægger først og fremmest revisor ansvaret for at udføre en revision, der er i 

overensstemmelse med de øvrige regnskabsstandarder. Dette betyder, at revisor har ansvaret for at 

der opnås en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, og at revisor er i stand til at udtrykke en konklusion. 

Den høje grad af sikkerhed gælder i RS 240 (ajourført) både for besvigelser og fejl, men det 

præciseres samtidig i RS 240 (ajourført), at revisor har en iboende begrænsning i opdagelsen af 

besvigelser. Blandt andet på grund af revisors anvendelse af test, skøn mv., samt det forhold at 

størstedelen af revisionsbeviser er sandsynliggørende frem for definitive, hvorfor der ikke kan opnås 

en absolut sikkerhed37. Dette er specielt et problem, når der er tale om besvigelse på ledelsesniveau, 

da ledelsen som nævnt i afsnit 4.3.1 kan klargøre revisionsbeviser, som de har rettet til, så det slører 

de fejl der er i regnskabsinformationen. 

Denne problematik øges ved at revisionen arbejder ud fra begrebet væsentlighed, og at der ikke 

arbejdes ud fra absolut sikkerhed. Som nævnt i kapitel 4, opererer de fleste revisionsselskaber typisk 

med et væsentlighedsniveau på 4-5 % af årets resultat, eller 0,4-0,5 % af omsætningen eller 

aktivsummen. Denne kvantitative indikator skal kunne afdække både reelle fejl, samt fejl som følge 

af besvigelse, og da besvigelse på ledelsesniveau kan udgøre substantielle beløb og vil være sløret, er 

risikoen for at de forbliver uafdækket ret stor. 

For at imødekomme den iboende risiko, samt de andre nævnte problemer i forbindelse med at finde 

besvigelse, stilles der høje krav til den professionelle skepsis hos revisor, så der hele tiden holdes en 

vis skepsis, når der præsenteres informationer med henblik på at afdække besvigelse. Dette 

understreges ved at RS 240 (ajourført) beskriver, at normale revisionshandlinger ikke nødvendigvis er 

egnede til at afdække besvigelse, specielt med hensyn til ledelsen og at revisor uanset tidligere 

                                                           
35 Kilde: RS 700, afsnit 28 
36 Kilde: Aktieselskabsloven § 54, stk. 1 og stk. 3 
37 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 17-20 
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erfaringer skal bibeholde en vis skepsis. Opdagelsesrisikoen ved besvigelser er derved væsentligt 

større end ved normale fejl. 

Denne professionelle skepsis er i RS 240 (ajourført) reguleret til at skulle vurdere selve 

informationerne, og revisionsbeviserne, indhentet fra ledelsen, men ikke til informationens ægthed, 

da revisorer ikke forventes at være uddannet til at foretage en sådan vurdering. Det betyder dog ikke 

at revisor skal tage alt der modtages for ægte varer, men stadig forholde sig skeptisk til det 

modtagne materiale, og hvis der opstår tvivl lave yderligere tiltag for at afprøve ægtheden. En 

afprøvning af ægtheden kan f.eks. foretages ved at indhente ekstern bekræftelse i form af 

eksperter38. 

Til trods for denne professionelle skepsis, har omverden, som omtalt i kapital 4, stadig langt større 

forventninger til revisors ansvar, end hvad dette reelt indebærer, og når dette ses sammen med 

mængden af besvigelse som revisionen reelt afdækker, vil der fra omverden naturligt opstå tvivl om i 

hvilken grad revisionen bruger sin skepsis. RS 240 (ajourført) er herved med til at konkretisere hvilket 

ansvar revisor har, det vil sige at revisor reelt ikke har noget ansvar i forbindelse med opdagelsen af 

besvigelse, så længe revisionen er udført i henhold til revisionsstandarden og god revisorskik. 

RS 700 går dog et stykke videre i konkretiseringen af revisors ansvar, og fastsætter at revisor skal 

erklære at de valgte revisionshandlinger er udført ud fra en vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, uanfægtet om dette skyldes besvigelse eller fejl. I forbindelse med 

fastlæggelsen af disse risici skal revisor inddrage en vurdering af de interne kontroller39. 

5.3 Planlægningsfasen 

Det er allerede i planlægningsfasen, at revisionen første gang tager stilling til besvigelsesrisikoen. 

Revisor skal hele tiden beholde sin professionelle skepsis, og bør med denne have spørgsmål til 

revisionsteamet som dette kan drøfte sammen, for derved at belyse hvor der kan være en iboende 

risiko for væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

5.3.1 Iboende risiko 

Revisor skal, som tidligere nævnt, være i besiddelse af en professionel skepsis, og i denne forbindelse 

løbende revurdere risikoen for besvigelse i virksomheden. Dette betyder at den iboende risiko 

konstant kan ændre sig gennem hele revisionsprocessen, om det måtte være planlægningsfasen eller 

rapporteringsfasen. 

                                                           
38 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 23-26 
39 Kilde: RS 700, afsnit 37 
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Selvom revisor har planlagt og udført revision efter de pågældende RS'er, herunder foretaget 

konstant revurdering af den iboende risiko, vil det ikke være muligt at opnå en absolut sikkerhed for, 

at der ikke er fejlinformationer i regnskabet. Denne sikkerhed er endnu mindre for opdagelsen af 

besvigelser, hvilket RS 240 (ajourført) forsøger at præcisere, ved at synliggøre de begrænsninger 

revisor er underlagt i forhold til at opdage besvigelse. 

Som nævnt i afsnit 5.5.2 er risikoen for ikke at finde fejl som følge af besvigelse større end ved 

normale fejl, idet besvigelse i form af regnskabsmanipulation, som oftest indebærer tilslørede 

transaktioner, med henblik på at dække over de fejlinformationer som årsregnskabet indeholder.  

Revisors mulighed for at opdage besvigelser i et årsregnskab afhænger af flere faktorer, blandt andet 

de kompetencer den eller de personer, der udfører besvigelsen, har, og om der indgår et element af 

sammensværgelse. Specielt når besvigelsen foretages af ledelsen øges risikoen markant, da ledelsen 

kender virksomhedens kontrolsystem og dettes svagheder, som kan udnyttes ved besvigelsen. 

RS 240 (ajourført) fremhæver således at grundet de iboende risici omkring opdagelsen af besvigelser, 

er en senere konstatering af besvigelse ikke nødvendigvis et udtryk for manglende revision i henhold 

til standarden. Revisors ansvar skal vurderes i relationen til RS'erne ud fra en vurdering af de udførte 

revisionshandlingers tilstrækkelighed og egnethed, i forhold til den afgivne erklæring. 

Hele denne præcisering af hvordan iboende risiko er større ved besvigelse kan virke som en 

ansvarsfraskrivelse for revisorer, og opfattes også af mange medier som sådan, som det kan ses ved 

sager som f.eks. IT-Factory. 

Dette virker dog rimeligt, specielt i forbindelse med ledelsesbesvigelse. For selvom det har 

vidtrækkende konsekvenser og revisor har kompetencer i at gennemgå de interne kontroller, så 

kender ledelsen normalt virksomheden bedst og har derved mulighed for at tilsidesætte disse, uden 

revisors viden. Og specielt med hensyn til regnskabsmæssige skøn har revisor f.eks. ikke 

kompetencen til at gennemskue om et aktiv har den værdi ledelsen mener, og heller ikke om den 

eksterne tredjepart er uvildig, eller om en eventuel tilkendegivelse er falsk eller ej. 

5.3.2 Drøftelser i revisionsteamet 

I forhold til besvigelsesrisikoen ved et regnskab, skal hele revisionensteam forstå hvad der foregår i 

den pågældende virksomhed. Det er således ikke nok at kun den opgaveansvarlige har forstået hvilke 

risici, der er. Det er absolut nødvendigt, at nøglemedarbejderne deltager i møder, men det er stadig 

nødvendigt at hele opgaveteamet har forstået, hvilke risici der er for væsentlig fejlinformation i 
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regnskabet som følge af besvigelse, inden de starter på at revidere det. Derved er det muligt for den 

enkelte revisor at tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med revisionen, uden at bruge 

unødig tid efterfølgende på specifikt at afdække besvigelse40. 

Drøftelserne omkring besvigelse kan tages i forbindelse med selve planlægningsmødet, og teamet 

kan ved denne lejlighed drøfte, hvor udsat virksomhedens regnskab er for besvigelse, samt hvilke 

poster, der er særligt udsatte. Formidlingen af informationer kan medvirke til at mindske risikoen for 

besvigelse, idet revisors mistanke eller viden om forhold der kræver yderligere undersøgelse, hurtigt 

deles med resten af teamet. 

Som nævnt ovenfor, er det ikke nødvendigt at hele opgaveteamet deltager i drøftelserne, men 

derimod vil det være nok at nøglemedarbejderne deltager i møder. Specielt på større revisioner vil 

det ikke være effektivt at medarbejdere, der kun arbejder med nogle få områder af regnskabet, skal 

have information vedrørende hele regnskabet. 

Begrundelsen for ikke at lade hele teamet deltager i møder, kan ses ud fra et kosteffektivt 

perspektiv, da revision jo skal afholdes så effektivt og billigt som muligt. Selv partnere på opgaven 

kan vælges fra i deltagelsen, så det kun er dem, der skal styre selve revisionen, der deltager. Herefter 

kan de der styrer selve revisionen orientere om resultatet til partnere samt orientere enkelte 

medlemmer i teamet om de ting, der vedrører deres arbejdsområder. Spørgsmålet er dog om der 

reelt er tale om en egentlig besparelse, da det jo netop er de medarbejdere med lavest anciennitet, 

som vil være mest ude hos virksomheden, og deres timepris er ikke stor i forhold til de, der leder 

revisionen.  

Deltagelsen bør derfor komme an på den ledende revisors evne til at kommunikere de diskuterede 

emner ud til resten af teamet, holdt op imod den omkostning det er, at de deltager. Det skal heller 

ikke glemmes, at selvom et teammedlem ikke arbejder med et for besvigelse umiddelbart relevant 

arbejdsområde, kan denne godt falde over ting som kan have karakter af besvigelse, hvorfor en 

generel orientering kan være nyttig. Uddannelsen af medarbejderne til næste års revision kan også 

være et argument for at lade dem deltage i møderne, da de året efter vil have forbedret viden til 

brug for revisionen hvis den ledende revisor ikke længere er en del af teamet. 

Det er vigtigt at foretage drøftelsen som en gruppe, frem for at det blot er den opgaveansvarlige der 

laver en vurdering og kommunikerer den ud til resten af teamet. Dette skyldes at kun få revisorer 

                                                           
40 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 27-32 
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reelt har stiftet bekendtskab med besvigelse i deres arbejde, og således ikke i praksis ved hvad man 

skal kigge efter. Når man arbejder i en gruppe, og laver brainstorming, er der langt større mulighed 

for, at man kan komme med en god risikovurdering omkring besvigelse i virksomheden. Dog skal 

gruppen passe på at den ikke bliver for kreativ, og derved ser større risiko for besvigelse end hvad 

der normalt vil være i den pågældende type virksomhed. Det sker at en arbejdsgruppe, efter at have 

diskuteret besvigelse, pludselig mener at stort set alle poster er risikofyldte, hvilket ikke er 

meningen41, da revisor i planlægningen og i udførslen af revisionen, hverken må betragte ledelsen 

som hæderlige eller uhæderlige42. 

I henhold til RS 315 skal revisor have et grundigt kendskab til virksomheden, og det 

forretningsområde den opererer i, for at kunne lave en grundig risikovurdering. Derfor mener nogle 

teoretikere at det er vigtigt at give teammedlemmerne "hjemmeopgaver", så de får sat sig ind i 

virksomheden. F.eks. med spørgsmål som: "Hvis du var direktør, hvordan ville du omgås de interne 

kontroller i salgsprocessen, for at indtægtsføre salg der er sket året efter det aktuelle 

regnskabsår?"43. Man bør dog passe på, at man ikke bruger alt for meget tid på dette, for selvom der 

er en risiko for besvigelse i alle virksomheder, så kan en iværksættelse af ovenstående gøre hele 

revisionen meget omkostningsfuld. Derfor synes den bedste løsning, med hensyntagen til 

omkostningerne ved revisionen, at lade enkelte nøglemedarbejdere på teamet forberede sig 

forinden og deltage i mødet. Under mødet udfærdiges der et referat, hvorefter de der ikke deltager, 

kan blive briefet grundigt om netop deres område, og få en mere generel risikovurdering for hele 

virksomheden, hvis den opgaveansvarlige mener der overhovedet er en øget risiko. For det virker 

som tidsspild at informere om besvigelse, hvis der ikke er en øget risiko i virksomheden, i forhold til 

lignende virksomheder, da revisor grundlæggende altid skal være opmærksom på denne risiko. 

5.4 Risikovurderingshandlinger 

5.4.1 Drøftelser med ledelsen 

Efter drøftelsen med revisionsteamet, skal den opgaveansvarlige samle konklusionen med den 

generelle risikovurdering, og forberede spørgsmål til både den daglige og øverste ledelse, for at få 

deres vurdering af risikoen for besvigelse, og styrken af de interne kontroller der skal forebygge 

                                                           
41 Kilde: Mark S. Beasley and J. Gregory Jenkins, "A primer for brainstorming fraud risks" 
42 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 24 
43 Kilde: Michael Ramos, "Auditors' Responsibility for fraud detection" 
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og/eller afdække besvigelse. Endvidere stilles der også krav til at revisor spørger direkte ind til de 

forskellige ledelsesniveauers kendskab til faktisk besvigelse eller mistanke om besvigelse44. 

Netop ledelsens holdning til de interne procedurer og kontroller til forebyggelse af besvigelser, er 

med til at give revisor en indikation af virksomhedens kontrolmiljø. Revisor får også præcist defineret 

på hvilket ledelsesniveau, de forskellige ansvarsområder er placeret. Det giver også revisor en 

forståelse, for hvilke dele af Nørby Udvalgets anbefalinger ledelsen bruger for at følge god 

selskabsskik. Revisor kan også gennem forespørgslen se om der er dele af ansvarsområderne, som 

ingen af ledelsesniveauerne har fokus på, dvs. at ansvaret er faldet mellem to stole som følge af 

dårlig kommunikation. Drøftelsen med den øverste ledelse skal derudover også ses som en 

underbygning af de svar den daglige ledelse giver, hvor revisor derefter kan tage stilling til, om 

inkonsistente eller uoverensstemmende svar kan give anledning til behov for yderligere 

revisionsbevis. 

Da der er en risiko, for at ledelsen kan føle sig mistænkeliggjort ved revisors interview, stilles der 

store krav til revisors kompetencer som interviewer, og herved evnen til at holde samtalen så neutral 

som mulig. En overskridelse af dette, kan gøre at den interviewede vil føle sig angrebet, og herved 

tilbageholde information som denne føler vil øge mistanken, selvom der måske ikke er grundlag for 

en mistanke. 

Til sidst lægges der op til at revisor kan bruge sin professionelle dømmekraft til at vurdere om andre 

medarbejdere bør interviewes. Dette kan være relevant, hvis det ikke er ledelsen, der udarbejder 

årsregnskabet, eller for folk der står for vurdering af regnskabsmæssige skøn. 

5.4.2 Overvejelser af besvigelsesfaktorer 

Efter at have interviewet ledelsen, samt eventuelle andre relevante medarbejdere, og fået en god 

forståelse for virksomhedens kontrolmiljø, skal revisor overveje om der er indikationer på 

besvigelser. RS 240 (ajourført) præciserer, at selvom undersøgelsen af det interne og eksterne miljø, 

giver konklusionen at der er muligheder, pres eller incitamenter for besvigelse i virksomheden, 

betyder dette ikke at der er øget risiko for besvigelse, men blot at disse forhold er til stede i 

forbindelse med besvigelser. 

Alle virksomheder opererer under forskellige vilkår, så man kan ikke stille specifikke 

besvigelsesfaktorer op for fejlinformationer der skyldes regnskabsmanipulation, men RS 240 

                                                           
44 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 38 
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(ajourført) har i bilag 1 listet en række risikofaktorer op, som revisor skal være opmærksom på, idet 

de kan indikerer en øget risiko for besvigelse af denne art. 

Ud over ovenstående omtalte liste er der andre forhold, der kan indikere risiko for besvigelse. Det 

drejer sig om usædvanlige eller uventede relationer, der også kan udgøre besvigelsesfaktorer, og 

disse kan afdækkes ved brug af analytiske handlinger med formålet at se et uregelmæssigt mønster. 

RS 240 (ajourført) gør også opmærksom på, at netop analytiske handlinger er et godt værktøj til at 

afdække besvigelse foretaget på omsætningskonti. 

5.4.3 Identifikation og vurdering af risici 

Såfremt det ikke er sket tidligere i processen, skal revisor nu tage stilling til udformningen af 

virksomhedens kontroller, og om de nødvendige kontrolaktiviteter er implementeret i virksomheden. 

Revisor skal have ekstra fokus på de områder, hvor det konstateres, gennem interview, at ledelsen 

tilsidesætter kontroller, og i selve udførslen af revisionen skærpe opmærksomheden på de påvirkede 

områder45. 

Analysen af virksomhedens kontroller, skal på lige fod med den tidligere indsamlede information 

bidrage til en identifikation af mulige risici for besvigelser, således at risiciene mere specifikt kan 

knyttes til de enkelte transaktionsstrømme, regnskabsposter og noter. Denne konkretisering af 

risiciene skal medvirke til, at der kan foretages en vurdering af størrelsen, incitamentet, 

væsentligheden og muligheden for besvigelse for hvert revisionsmål. 

Regnskabsmanipulation hidrører som oftest fra bevidst udskydelse/fremskynding af indregning eller 

bevidst overvurdering af indtægter, hvorfor RS 240 (ajourført) stiller krav til, at revisor skal betragte 

indtægter som havende en høj risiko for besvigelse46. Revisor skal således kunne dokumentere og 

argumentere for den modsatte konklusion, hvis revisor ikke har identificeret en væsentlig 

besvigelsesrisiko ved indtægter. 

Den iboende risiko ved indregningen af indtægter betyder, at revisor altid skal foretage vurdering og 

test af kontroller til forebyggelse eller identifikation af besvigelser ved indregning af indtægter. Det 

kræves yderligere at revisor skal udføre specifikke handlinger, ved at der altid skal udføres: 

• Analytiske handlinger vedrørende indregning af indtægter 

                                                           
45 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 74 
46 Kilde: RS 240 (ajourført) afsnit 60 
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• Særskilte overvejelser vedrørende indregning af indtægter ved vurdering af, hvilke interne og 

eksterne forhold der kan udgøre en forøget risiko for besvigelser 

• Udvælgelse af personer, der er involveret i procedurerne vedrørende indregning af indtægter, til 

interview om muligheden for og kendskabet til besvigelser 

5.5 Udførelse 

Som anført i afsnit 5.4.3, skal revisor, som led i revisionen, forholde sig til og vurdere de 

besvigelsesfaktorer, som er registreret i virksomheden og herefter knytte disse til de enkelte 

transaktioner, regnskabsposter og revisionsmål. Derefter skal revisor overveje revisionshandlinger, 

der skal udføres med henblik på at adressere de identificerede risici. 

5.5.1 Generelle handlinger 

Til handlingerne som reaktion på de identificerede risici, kræver RS 240 (ajourført), ved en forhøjet 

risiko for besvigelse, at der blandt andet tilrettelægges og udføres specifikke substanshandlinger med 

henblik på at reducere den samlede revisionsrisiko. Der lægges stor vægt på at revisor anvender sin 

professionelle skepsis, med henblik på udførelsen af de hensigtsmæssige revisionshandlinger. De 

generelle reaktioner er anført som en vurdering, som revisor udfører på baggrund af den 

akkumulerede informationsindsamlingsproces, som blev beskrevet tidligere i kapitlet. Specifikt 

kræves følgende handlinger udfører: 

• Overvejelser om udpegning af og tilsyn med personale 

• Overvejelser af den af virksomheden anvendte regnskabspraksis 

• Indarbejdelse af et element af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget af revisionshandlinger 

Kravet om udpegning og tilsyn med personale går på revisors vurdering og tildeling af de rette 

kompetencer til de forskellige risikoområder, som omtalt i afsnit 5.3.2 om drøftelser med 

revisionsteamet. 

Der skal som nævnt tages stilling til virksomhedens regnskabspraksis, i forhold til de områder hvor 

der udføres regnskabsmæssige skøn og/eller benyttes komplekse transaktioner, f.eks. derivater. 

Formålet med denne vurdering er at klarlægge om den valgte regnskabspraksis giver indikation af, 

eller indeholder, risiko for besvigelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvilket skal medføre 

handlinger i relation hertil, f.eks. en impairmenttest af goodwill. 
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Et yderligere specifikt krav er, at revisor indarbejder en grad af uforudsigelighed vedrørende 

tidspunktet, arten og omfanget af revisionshandlingerne. Årsagen til indarbejdelsen af 

uforudsigelighed, skyldes at medarbejderne i den reviderede virksomhed, som netop har kendskab til 

tidspunktet, arten og omfanget af de normalt foretagne handlinger, har større mulighed for at skjule 

udførte besvigelser. 

Af generelle krav opstilles der i RS 240 (ajourført) bilag 2, en række eksempler på revisionshandlinger 

på revisionsmålsniveau, adresseret til de i planlægningsfasen identificerede besvigelsesrisici. 

Ulempen ved disse generelle revisionshandlinger vurderes dog at være manglen på konkretisering, 

hvorfor der også anføres at anvendelsen er op til revisors professionelle dømmekraft. 

5.5.2 Handlinger ved tilsidesættelse af kontroller 

Som en direkte følge af den daglige ledelses overordnede bemyndigelse, har denne ofte adgang til at 

tilsidesætte ellers velfungerende procedurer og interne kontroller. Derfor foreskriver RS 240 

(ajourført) at der for at modvirke dette forhold, altid skal planlægges og udføres revisionshandlinger 

med henblik på at: 

• Vurdere og teste rigtigheden af efterposteringer og tilsvarende posteringer, der er udført i 

forbindelse med regnskabsudarbejdelsen 

• Vurdere regnskabsmæssige skøn, hvad enten de måtte være af positiv eller negativ karakter 

• Vurdere det forretningsmæssige indhold af væsentlige transaktioner, som revisor vurderer må 

være usædvanlige for virksomheden 

Der er fokus på ovennævnte punkter, fordi det vurderes at der på netop disse områder er en særlig 

risiko for besvigelser, hvorfor revisionshandlingerne målrettes. 

Derfor foreskriver RS 240 (ajourført), at revisor ved vurdering af rigtigheden af efterposteringer og 

tilsvarende posteringer, i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, blandt andet skal opnå en 

forståelse for procedurer og interne kontroller vedrørende udarbejdelse af årsregnskabet. 

I den forbindelse skal revisor rette forespørgsel til de involverede medarbejdere med henblik på 

afdækning af, om der er observeret unormale handlinger/posteringer, eller omgåelse af procedurer 

og interne kontroller vedrørende efterposteringer eller tilsvarende posteringer. 

Til test af rigtigheden af udførelsen af sådanne posteringer, skal revisor principielt foretage revision 

af dem alle, men som beskrevet under den teoretiske gennemgang i afsnit 4.6.1 skal 

revisionshandlinger udføres under hensyntagen til væsentlighed, hvorfor posteringer i forhold til 
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revisors fastsatte væsentlighedsniveau må være anvendeligt. Revisor skal herudover anvende sin 

normale professionelle dømmekraft i forbindelse med adressering af de givne revisionshandlinger. 

Det anbefales også i RS 240 (ajourført), at test af posteringer placeres sidst i regnskabsperioden, idet 

de oftest er mest forekommende her, men at handlingerne også kan udføres igennem hele perioden, 

såfremt der konstateres uregelmæssigheder i de interne kontroller. 

Set i lyset af at revision skal have et element af uforudsigeligt, synes det også at give mening at lægge 

en del af testen i andre dele af året, for at undgå at ledelsen ved hvor de skal lægge posteringerne 

vedrørende evt. besvigelse. 

Med henblik på at adressere revisionshandlinger til risikoen for besvigelse i henhold til 

regnskabsmæssige skøn, indskærper RS 240 (ajourført), at revisor foretager sammenligning med det, 

efter hans professionelle dømmekraft, forventede udfald, med tidligere års foretagne skøn samt med 

eventuelle efterfølgende begivenheder som kan have indflydelse på disse. 

Som et sidste led i adressering af revisionshandlinger og indhentelse af revisionsbevis, skal revisor i 

og med at revision er en akkumulativ og iterativ proces, foretage en sidste vurdering af risikoen for 

besvigelser på baggrund af de opnåede informationer. En del af denne proces består i analytiske 

handlinger som gennemgået i afsnit 5.4.2. Såfremt revisor vurderer at risikoen for væsentlige 

fejlinformationer er på et rimeligt niveau, kan der afgives den nødvendige erklæring, men såfremt 

der opstår mistanke om eventuelle besvigelser, skal revisor foretage yderligere en bedømmelse af 

risikoen herunder indvirkningen på årsregnskabet. hvilket vil blive analyseret i afsnit 5.5.3. 

Som analysen har vist, er der i RS 240 (ajourført) en række specifikke handlinger, der skal udføres ved 

indikationer på besvigelser, hvoraf mange af de tvungne handlinger bør være med til at afdække de 

typiske besvigelsesrisikoramte områder, hvilket bør være en hjælp til revisor. 

Desværre har disse handlinger også en karakter af en checkliste, som kan medføre at revisors 

professionelle dømmekraft svækkes, idet der alene fokuseres på de specifikke krævede handlinger, 

og ikke i så høj grad på de øvrige risici. Dette vil specielt blive et problem ved ledelsesspecifik 

besvigelse, da denne grundet sin ofte komplekse art ikke alene kan afdækkes ved brug af en 

checkliste, men kræver at revisor bibeholder sin professionelle dømmekraft. 

5.5.3 Handlinger ved mistanke om besvigelser 

Såfremt revisor i forbindelse med revisionen konstaterer eller får mistanke om besvigelser, skal det 

overvejes, om dette får indflydelse på den allerede udførte revision. I Bilag 3 til RS 240 (ajourført) er 
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angivet en række forhold, som kan indikere muligheden for besvigelser. Specielt skal revisor overveje 

om de allerede modtagne informationer i den forbindelse kan anses for pålidelige47. Sondringen 

mellem fejl og besvigelser er vanskelig, og RS 240 (ajourført) har også en flydende grænse, hvorfor 

det her igen er en vurdering ud fra revisors professionelle dømmekraft. Nævnte vurdering kan være 

svær i praksis, hvorfor revisor må vurdere besvigelsens omfang og karakter, herunder den indflydelse 

den har på årsregnskabet. Desuden kan eventuelle fortilfælde og virksomhedens ledelses generelle 

performance inddrages i vurderingen, idet konsekvente fejltagne regnskabsmæssige skøn fra år til år, 

kan styrke mistanken om besvigelser. 

RS 240 (ajourført) antager blot, at revisor ikke kan tage for givet at et tilfælde af besvigelser er et 

isoleret tilfælde, og såfremt besvigelser konstateres skal væsentligheden vurderes under hensyn til 

de involverede parters organisatoriske placering, dvs. f.eks. om der er tale om leder eller 

lagerarbejder. Vurderer revisor, at der kan forekomme besvigelser som følge af omfanget og 

personernes placering i organisationen, er revisor forpligtet til at foretage en fornyet vurdering af 

den generelle risiko, en vurdering af effektiviteten af de interne kontroller samt en forøget 

adressering af revisionshandlinger i lighed med de foregående delafsnit. 

Som det fremgår, er der ikke forskel på revisors overvejelser, hvor der er tale om mistanke om 

besvigelse eller konstateret besvigelser. Dette kan hænge sammen med, at en eventuel mistanke 

kræver en forholdsmæssig grundig undersøgelse, for at bekræfte eller afkræfte forholdet. Derfor er 

det kun konklusionen der afgør, om der er tale om en ubegrundet mistanke eller en konstateret 

besvigelse. 

Såfremt revisor ved en fornyet gennemgang af besvigelsesforholdet ikke kan bekræfte 

årsregnskabet, eller er ude af stand til at konkludere, hvorvidt årsregnskabet er væsentligt 

fejlbehæftet som følge af besvigelser, skal revisor overveje, hvilken betydning dette får for 

revisionen, herunder vurdering af væsentlighed og afgivelse af en erklæring48. Vejledning til brug for 

overvejelserne vedrørende afgivelse af den rette erklæring i relation til fejlinformationer findes i RS 

320 om væsentlighed og RS 701 om revisionspåtegning på årsregnskaber, hvor der er modifikationer. 

Revisor skal ifølge RS 320 ved konstatering af fejlinformationer vurdere væsentligheden ved en 

udvidelse af revisionen, eller der skal henstilles til virksomhedens ledelse om at ændre fejlen. Hvis 

ledelsen modsætter sig korrektionen af den konstaterede fejl, og den udvidede revision ikke gør 

                                                           
47 Kilde: RS 240 (ajourført), afsnit 86 
48 Kilde: RS 240 (ajourført), afsnit 89 
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revisor i stand til at bekræfte eller afkræfte, om fejlinformationen er væsentlig, skal revisor overveje 

om det har betydning for erklæringen49. 

I henhold til RS 701 har revisor to muligheder, hvorpå konklusionen i erklæringen kan udtrykkes, hvis 

revisor er ude af stand til at påføre en blank påtegning. Enten kan der være tale om begrænsninger i 

omfanget af revisors arbejde, eller at der er uenighed med ledelsen om den anvendte 

regnskabspraksis eller med tilstrækkeligheden af årsregnskabets informationer50. Det er især i 

tilfælde hvor der bliver lagt begrænsninger på revisors arbejde, at der kan være indikationer for 

besvigelse på ledelsesniveau, som har interesse, når revisor skal vurdere om der er begået 

besvigelser. Men uenighed omkring anvendt regnskabspraksis er typisk også en indikation på, at der 

kan være foretaget besvigelser. 

RS 701 foreskriver tre typer af erklæringer, hvor den første og mest lempelige er den, hvor revisor 

konkluderer at en konklusion ikke kan gives uden forbehold, men forholdet ikke vurderes så 

væsentligt, at en konklusion ikke kan afgives. Den anden situation er den, hvor revisor vurderer, at 

der alene kan afgives en revisionspåtegning, hvor en konklusion ikke kan afgives, hvilket sker i de 

tilfælde hvor revisor vurderer, at der er væsentlige begrænsninger i revisionsomfanget51. 

Tredje og sidste mulighed er, hvor revisor afgiver en afkræftende konklusion, som afgives såfremt 

revisor vurderer, at årsregnskabet er direkte vildledende eller mangelfuldt. Dette kan forekomme i 

tilfælde, hvor der er tale om væsentlige besvigelser af betydelige beløb eller besvigelser foretaget af 

ledelsen.52 

5.6 Kommunikation og dokumentation 

5.6.1 Rapportering 

Revisionsprotokollen er i Danmark revisors anvendte kommunikationsmiddel til den øverste ledelse, 

dvs. bestyrelsen, da denne ikke offentliggøres er den unik i forhold til mange andre lande, hvor et 

medie som revisionsprotokollen ikke findes. 

Generelt gælder det for RS 240 (ajourført), at såvel mistanke om besvigelser som konstaterede 

besvigelser skal rapporteres straks og internt i virksomheden. Grundlæggende er strukturen omkring 

rapporteringen, i denne sammenhæng revisionsprotokollen, bygget op om følgende systematik: 

                                                           
49 Kilde: RS 320, afsnit 12-16 
50 Kilde: RS 701, afsnit 11-16 
51 Kilde: RS 701, afsnit 2 
52 Kilde: RS 701, afsnit 2 
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• Hvordan skal der rapporteres, når der er mistanke om besvigelser 

• Hvordan skal der rapporteres, når der er konstateret besvigelser 

• Hvordan skal der rapporteres, når der er forøget risiko for besvigelser, enten som følge af 

manglende interne kontroller, eller uhensigtsmæssige forretningsgange 

5.6.2 Identificerede besvigelser eller mistanke herom 

Såfremt revisor har identificeret fejlinformationer i årsregnskabet, og disse enten er opstået direkte 

som følge af besvigelser eller tegn på besvigelser, skal revisor tage skridt til at meddele dette til det 

rette ledelsesniveau. Generelt foreskriver RS 240 (ajourført), at der skal ske kommunikation til det 

ledelsesniveau som ligger niveauet højere, men at den øverste ledelse altid skal underrettes, såfremt 

der er tale om væsentlige besvigelser53. 

Udover revisors stillingtagen til rapporteringsniveau, skal der desuden tages stilling til om 

kommunikationen skal holdes internt. Derfor skal revisor vurdere om hans observationer skal 

kommunikeres både internt og eksternt, og denne vurdering skal ske med udgangspunkt i revisors 

professionelle dømmekraft. 

5.6.2.1 Intern kommunikation 

Revisor skal kommunikere mistanke eller konstaterede besvigelser til det rette ledelsesniveau, der, 

ifølge RS 240 (ajourført), som udgangspunkt er det højere liggende niveau i forhold til der, hvor 

besvigelsen eller mistanken om besvigelser ligger. 

Vurderingen af niveau for rapporteringen ligger som nævnt hos revisor, og en af de vigtigste faktorer 

som revisor bør tage højde for, er graden af besvigelsen. Desuden skal revisor afgøre om det er 

dennes opfattelse, at der eventuelt kan være tale om en sammensværgelse mellem flere i 

virksomheden på forskellige niveauer. I visse tilfælde må det vurderes ikke at være tilstrækkeligt, at 

revisor tager kontakt til den daglige ledelse eller en mellemleder, men at den øverste ledelse skal 

involveres. RS 240 (ajourført) angiver tre grundlæggende grunde til at den øverste skal informeres: 

• Besvigelsen involverer den daglige ledelse 

• Besvigelsen involverer medarbejdere med væsentlige roller i den interne kontrol 

• Andre besvigelser, der resulterer i væsentlig fejlinformation i regnskabet 

Som det fremgår skal den øverste ledelse kontaktes hurtigst muligt, hvis der er væsentlige 

fejlinformationer i årsregnskabet, eller hvis ledelsen er, eller kan være, involveret i besvigelser. Der 

                                                           
53 Kilde: RS 240 (ajourført), afsnit 95 
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lægges derfor op til, at revisors dømmekraft har stor indflydelse på, hvad der rapporteres til den 

øverste ledelse, da revisor skal vurdere om en besvigelse bærer præg af at have involvering fra den 

daglige ledelse. 

I RS 240 (ajourført) er der specifikt indarbejdet regulering af kommunikation ved manglende eller 

ineffektive kontroller, og i den situation skal det kommunikeres til den daglige ledelse. Dog skal dette 

i stedet kommunikeres direkte til den øverste ledelse, hvis det konstateres at den daglige ledelse ikke 

har forvaltet, eller har tilsidesat de implementerede kontroller. Dette kan ses i sammenhæng med 

ledelsens ansvar beskrevet i kapitel 4, idet bestyrelsen har det øverste ansvar for de interne 

kontroller. 

5.6.2.2 Ekstern kommunikation 

Revisorer har som tidligere beskrevet tavshedspligt i forhold til omverden, og derfor er det også i 

meget begrænset omfang, at der stilles krav til revisor i forbindelse med den eksterne 

kommunikation. 

Revisor har dog pligt til at tage kontakt til de relevante myndigheder, hvis revisor opdager alvorlige 

besvigelser i virksomheden. Desuden anbefales det direkte, at revisor søger juridisk bistand ved 

ekstern rapportering, idet det som tidligere omtalt ikke er revisors opgave og kompetence at vurdere 

de juridiske forhold54. 

Det fremgår dog ikke direkte, men må forventes, at revisor udover at tage den nødvendige kontakt til 

myndighederne også i sin påtegning tager forbehold, hvis der forekommer besvigelser af en grad, der 

kræver myndighedernes opmærksomhed. 

Den sidste udvej er, at revisor kan vælge at fratræde, såfremt ledelsen ikke vil samarbejde, så revisor 

ikke kan undersøge mistanke om besvigelser. Derigennem kommunikerer revisor klart sin holdning til 

omverden, uden at bryde tavshedspligten. Dette vil blive behandlet i næste afsnit. 

5.6.3 Revisor er ikke i stand til at afslutte opgaven 

Hvis revisor under sin revision vurderer, at det ikke er muligt at fortsætte sit arbejde i virksomheden 

på grund af fejlinformationer som følge af besvigelser, er der flere forhold der skal tages hensyn til. 

Udgangspunktet er at revisor gør sit arbejde færdigt, men der kan forekomme så væsentlige forhold, 

at revisor vurderer, at samarbejdet ikke kan fortsætte. Såfremt revisor overvejer en fratrædelse i 

utide, skal revisor i henhold til RS 240 (ajourført) dels drøfte årsagerne til sin fratræden med den 
                                                           
54 Kilde: RS 240 (ajourført), afsnit 102 
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øverste ledelse, og dels den daglige ledelse. Samtidig skal revisor anføre årsagerne til sin fratræden i 

en fratrædelsesprotokol. 

Endvidere skal revisor overveje hensynet til de pligter, der ligger i hvervet som revisor, det vil sige 

både de juridiske og professionelle pligter, herunder er der pligt til at tage kontakt til den 

personkreds, der som udgangspunkt har valgt ham som revisor. Der gives dog ikke mulighed for at 

revisor kan indkalde til en generalforsamling, for at forklare begrundelsen for fratrædelsen, denne 

gives alene til den nye revisor, som så agerer på vegne af ejerne. Sidst skal revisor som nævnt også 

vurdere om der er en forpligtelse til at kontakte de lovgivende og kontrollerende myndigheder, som 

beskrevet i sidste afsnit. 

RS 240 (ajourført) oplister en række forhold der gør, at revisor kan overveje at fratræde. Men da der 

kan være mange grunde til at revisor ønsker at fratræde, kan der ikke gives en præcis beskrivelse af, 

hvornår en fratræden virker passende. 

Såfremt revisor vælger at fratræde, skal den nye revisor tage kontakt til den fratrådte revisor, for at 

få begrundelsen for fratrædelsen, og ligeledes har den fratrådte revisor pligt til at give denne 

information til den nye revisor. 

5.6.4 Dokumentation 

5.6.4.1 Dokumentation generelt 

Generelt for RS 240 (ajourført) kræves der en høj grad af dokumentation, idet revisor i forbindelse 

med sin risikovurdering dels skal dokumentere identificerede besvigelsesrisikofaktorer, og dels 

dokumentere revisors handlinger som reaktion på disse. Denne systematik skal opretholdes gennem 

hele revisionen, således at alle nyidentificerede risici, og reaktionerne herpå, dokumenteres. 

Specifikt kræves det af RS 240 (ajourført), at revisor i henhold til RS 315 skal dokumentere sin 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser, da besvigelsers opståen oftest har sammenhæng 

med virksomhedens omgivelser og interne kontrolmiljø. Dokumentationen skal desuden omfatte de 

beslutninger, som er opstået på baggrund af de indledende drøftelser i revisionsteamet, med hensyn 

til virksomhedens sårbarhed overfor besvigelser på regnskabs- og revisionsmålsniveau. Revisor skal 

også dokumentere, at indregning af indtægter ikke er en væsentlig post i relation til besvigelser, da 

indregning jævnfør RS 240 (ajourført) indgår som et selvstændigt risikoelement. 

Desuden kræves det af RS 240 (ajourført), at revisor også dokumenterer sine handlinger som 

reaktion på de identificerede risici, og at dokumentationen skal omfatte de generelle reaktioner på 
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identificerede risici, samt arten, omfanget og den tidsmæssige placering af revisionshandlingerne. Og 

til sidst skal dokumentationen også omfatte revisors reaktioner på de risici, som er opstået på 

baggrund af ledelsens tilsidesættelse af interne kontroller. 

Der er ikke i RS 240 (ajourført) specifikke krav til hvad, der er tilstrækkelig dokumentation. Denne 

vurdering er op til revisors professionelle dømmekraft. Dokumentationens omfang er derimod 

reguleret i RS 230 afsnit 2-6. 

En del af dokumentationen, specielt på de punkter hvor vurderingerne går på revisors professionelle 

dømmekraft, kan være vanskeligere at dokumentere end revisionshandlinger, der automatisk 

bibringer skriftlig dokumentation, f.eks. fra diskussion med ledelsen eller revisionsteamet. Dermed 

ses vigtigheden af, at revisor løbende holder skriftligt styr på sine observationer og professionelle 

stillingtagen til risiciene i forbindelse med revisionen. Specielt i relation til risikovurderingen 

vedrørende mulighederne for besvigelser, vil skriftlig dokumentation være et stærkt bevis der senere 

vil kunne begrunde omfanget af revisionshandlinger. 

Et problem i relation til dokumentation ses ved, at en del af risikovurderingerne indhentes på 

baggrund af interviews af ledelsen eller medarbejdere. Ulempen ved denne form for dokumentation 

er, at der kan opstå tvivl om fortolkningen af de afgivne informationer i situationer, hvor der 

konstateres besvigelser, hvilket kan svække beviset. Dette stiller store krav til revisor, og den eneste 

mulighed for at undgå fortolkningsproblematik er, at alle interviews refereres og underskrives. Men 

selv her kan det være problematisk, da folk opfatter spørgsmål forskelligt, hvorfor det er vigtigt for 

revisor at gennemgå interviewet efterfølgende, for at opfange mulige misforståelser, og vende 

tilbage til den interviewede for at sikre korrekt forståelse. 

Til sidst kræver RS 240 (ajourført), at der skal ske en dokumentation til den daglige ledelse og den 

øverste ledelse omkring besvigelser, hvilket dels kan ske ved drøftelse på et bestyrelsesmøde, med 

tilhørende referat, eller det kan indføres direkte i revisionsprotokollen. 

5.6.4.2 Ledelseserklæring 

Som beskrevet i afsnit 5.2.1 er det ledelsens ansvar, at der opretholdes og vedligeholdes et internt 

kontrolsystem i virksomheden, som udover fejlinformationer også er indrettet på at forhindre og 

opdage besvigelser. Derfor kræves der i den forbindelse, at revisor indhenter en skriftlig erklæring fra 
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den daglige ledelse, hvori den erklærer sig om forhold, såsom dens ansvar for kontrolsystemer, 

kendskab til risikoen for besvigelser og/eller begåede besvigelser55. 

Indhentelse af ledelseserklæringen omkring besvigelser er ikke omfattet af de øvrige gældende 

standarder, men ovennævnte punkter er i en eller anden form indeholdt i de forespørgsler, som de 

øvrige standarder kræver at ledelsen stilles. Derfor kan det konstateres, at forskellen alene ligger i 

revisionsbeviset, hvilket i henhold til besvigelser skal forstærkes, idet en del af dokumentationen 

ligger i forespørgsler, som implicit har en svagere dokumentationsgrad, jf. tidligere afsnit om 

dokumentation og styrkelse af revisionsbeviset ved interview med en erklæring. 

Graden af revisionsbevis ved en erklæring kan alligevel diskuteres ved, at en erklæring fra den 

daglige ledelse også indeholder stillingtagen til ledelsens egen rolle i relation til besvigelser, hvilket 

kan medvirke til en naturlig mindre grad af troværdighed. Derfor kan det undre, at erklæringen fra 

ledelsen kan udgøre et tilstrækkeligt revisionsbevis. 

Et argument for dette kunne være, at det i RS 240 (ajourført) er reguleret ved, at manglende 

overholdelse af god revisionsskik betyder, at der ikke kan ske ansvarsfraskrivelse blot ved 

indhentelse af en ledelseserklæring. 

5.7 RS 240 (ajourført) i teoretisk referenceramme 

På grundlag af den teoretiske behandling af begrebet revision i kapitel 4 blev det konkluderet, at 

formålet med en mere konsistent sammenhæng mellem teori og standarder er, at både revisor og 

regnskabsbruger gøres bekendt med den iboende risiko ved revision og derved synliggøres 

revisionens styrker og svagheder. Derfor vil der i afsnittet kort laves en analyse af RS 240 (ajourført), 

for hvorvidt den opfylder de kriterier, som Pratt og Van Peursem opstillede i deres referenceramme. 

5.7.1 Troværdighed og etik hos revisor 

5.7.1.1 Kompetence 

Kompetence indgår ikke som et direkte krav i RS 240 (ajourført), men det forudsættes indirekte, at 

revisor foretager de nødvendige vurderinger således, at der opnås en effektiv revision i henhold til 

god revisionsskik. Kompetence reguleres indirekte i RS 240 (ajourført) ved, at der i forbindelse med 

planlægningsfasen på baggrund af drøftelser i revisionsteamet tildeles opgaver ud fra kompetence. 

                                                           
55 Kilde: RS 240 (ajourført), afsnit 90 
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Årsagen til at kompetencekravene ikke direkte er reguleret i standarderne som beskrevet er med 

stor sandsynlighed, at de fundamentale krav opfattes som et naturligt element ikke blot i relation til 

besvigelser, men i henhold til den samlede revisionsproces. 

5.7.1.2 Uafhængighed 

I lighed med kompetence stilles der ikke direkte krav til uafhængighed i RS 240 (ajourført), hvilket i 

dansk praksis hænger sammen med, at dette reguleres i RS 200 (ajourført) og i RS 220. Heri skal den 

opgaveansvarlige partner konkludere, om de uafhængighedskrav, der er relevante i henhold til den 

enkelte opgave, er opfyldt også i relation til det samlede revisionsteam. Uafhængigheden er dog 

indirekte reguleret i standarderne ved, at der skal rettes direkte forespørgsler til ledelsen om 

besvigelser, hvilket må tolkes som et klart signal på uafhængighed og en objektiv tilgang fra revisors 

side. 

Endvidere kan det konkluderes, at der er sammenhæng mellem standarderne og gældende 

lovgivning, idet det direkte fremgår af revisorloven, at revisor ikke må udføre opgaver, når der 

foreligge omstændigheder, der kan vække tvivl hos tredjemand om revisors uafhængighed56. 

5.7.1.3 Professionel dømmekraft 

Professionel dømmekraft er ikke direkte det begreb som benyttes i henhold til dansk regulering, idet 

her anvendes professionel skepsis, hvilket dog må anses for at være indeholdt i den lidt mere brede 

formulering i referencerammen. 

I henhold til professionel dømmekraft stilles der i RS 240 (ajourført) detaljerede krav i hele 

revisionsprocessen ved, at den professionelle skepsis både skal udøves i planlægningsfasen som i 

udførslen af revisionen. 

Dette fordrer, at der løbende foretages risikovurderinger i relation til besvigelser på baggrund af de 

foretagne handlinger og indsamlede beviser, hvilket hænger sammen med, at revison anses for en 

akkumulerende iterativ proces. Professionel dømmekraft stiller derfor dels store krav til revisors 

kompetence, og dels til dennes uafhængighed, hvorved de andre delelementer af konceptet 

inddrages. 

                                                           
56 Kilde: Lov 2003-04-30 nr. 302 om statsautoriserede og registrerede revisorer § 11 
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5.7.2 Revisionsprocessens troværdighed 

5.7.2.1 Revisionsrisiko 

Revisionsrisikoen er som beskrevet i afsnit 4.6.1 risikoen for, at revisor afgiver en erklæring på et 

regnskab indeholdende væsentlig fejlinformation. 

RS 240 (ajourført) stiller store krav til revisors risikovurdering i både planlægnings- og udførselsfasen 

med henblik på besvigelser, som er behandlet ovenfor. Den forøgede risikovurdering stiller også, 

som tidligere berørt, store krav til revisors dømmekraft gennem hele processen. 

5.7.2.2 Revisionsbevis 

RS 240 (ajourført) er detaljeret i sine krav i henhold til revisors risikovurdering i relation til 

besvigelser herunder indhentelse af bevis. Da de forøgede krav medfører, at der skal indhentes 

yderligere bevis for ledelsens påstande i et årsregnskab grundet omfanget og kompleksiteten i en 

moderne virksomhed, kan dette medføre forholdsvis mange revisionshandlinger. Dette er ikke i 

overensstemmelse med referencerammens antagelser, idet referencerammen understøtter 

argumentet om, at indsamling af et for omfangsrigt bevis vil medføre for høje omkostninger, og 

dermed overstige den værdi som beviset tilfører revisionen. 

Dette kan synes ligegyldigt set i forhold til de summer besvigelser nogen gange udgør, specielt for 

dem der har investeret i virksomheden. Dette er nok også grunden til kravene i RS 240 (ajourført), 

som derved fungerer som forsøg på, at præcisere det ansvar revisor har for bedre at sikre investorer 

imod risikoen for besvigelse. 

5.7.2.3 Væsentlighed 

Som nævnt tidligere dækker væsentlighed over revisors dømmekraft i relation til en eller flere 

akkumulerede begivenheders effekt på et regnskab, med henblik på opnåelse af et retvisende 

billede, og danner grundlag for regnskabsbrugerens beslutningsproces. 

Væsentlighed behandles i både RS 240 (ajourført) og i RS 320, idet det fastlægges, at revisor alene 

skal fokusere på besvigelser, som medfører væsentlig fejlinformation. Væsentligheden understreges 

desuden ved, at der i standarderne beskrives, hvilke typer besvigelser og personniveauer, der skal 

fokuseres på, så revisor herigennem kan få en indikation af, om der eksempelvis er større risiko for 

fejlinformationer som følge af besvigelser, selvom beløbene er uvæsentlige. Som nævnt under 

gennemgangen af revisionsteorien og RS 240 (ajourført), tages der ikke direkte højde for den 
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iboende risiko ved besvigelser i revisors væsentlighedsniveau, men alene en synliggørelse af 

problematikken over for regnskabslæser. 

5.7.3 Kommunikation 

I teoriafsnit 4.5.2 blev det konkluderet, at kommunikation i revisionsprocessen kan opdeles i 

kommunikation mellem revisor og ledelse under selve revisionsprocessen og kommunikation med 

regnskabsbrugeren i form af en påtegning af årsregnskabet. 

I RS 240 (ajourført) er den direkte kommunikation kun reguleret i forhold til den daglige ledelse og 

den øverste ledelse ved konstatering af besvigelser. Desuden skal revisor hurtigst muligt gøre den 

relevante ledelse, i henhold til ovenfor beskrevet, opmærksom på brist i udformningen og 

implementeringen af interne kontroller, som har til hensigt at forhindre eller opdage besvigelser. 

I henhold til kommunikation i den sidste instans (regnskabsbrugeren) er RS 240 (ajourført) indirekte i 

sin regulering, idet der henvises til andre standarder. Den indeholder dog en formulering om, at en 

revision udført i henhold til standarden medfører, at der opnås en høj grad af sikkerhed for, at 

årsregnskabet som helhed er uden væsentlige fejlinformationer, hvad enten dette skyldes 

besvigelser eller fejl57. Denne formulering er acceptabel i forhold til, at der i andre afsnit fremgår de 

begrænsninger (iboende risici), som besvigelsernes karakteristika medfører for revisors arbejde og 

muligheder for opdagelse heraf. 

Sammenholdes sidstnævnte om iboende risici med det grundlæggende postulat om en klar og 

anvendelig revisionspåtegning, kan det diskuteres om denne risiko er indarbejdet i 

kommunikationen. Dette er umiddelbart ikke tilfældet, idet der i henhold til dansk praksis og de 

nuværende påtegninger ikke er indeholdt en forklaring på den forøgede risiko for besvigelser på 

trods af påtegningen om en høj grad af sikkerhed. Omvendt medfører en tvetydig påtegning heller 

ikke værdi for regnskabsbruger i en beslutningsproces. 

5.7.4 Udførelse 

5.7.4.1 Fornøden omhu 

Kravet om udførelse af revisionen med fornøden omhu er ikke direkte reguleret i RS 240 (ajourført), 

men udgør et fundamentalt krav i hele revisionsprocessen til sikring af en effektiv og præcis revision, 

således at der opnås en økonomisk nytte for alle processens aktører. Et direkte reguleret element i 

                                                           
57 Kilde: RS 240 (ajourført), afsnit 21 
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standarden i forhold til fornøden omhu er den allerede omtalte professionelle dømmekraft, som skal 

sikre de oplistede krav til revisionsprocessen. 

5.7.4.2 Standarder for praksis 

Revisionsstandarder er som nævnt tidligere en målestok for de krav, som stilles til revisor med 

henblik på opfyldelse af offentlighedens forventninger. Begge de behandlede standarder er meget 

detaljerede og omfangsrige, hvilket er produktet af en kontinuerlig udvikling og krav stillet fra 

omverdenens side. 

RS 240's (ajourført) behandling af besvigelser har til hensigt at informere om besvigelsers 

karakteristika, ledelsens ansvar, iboende risici, revisor ansvar, revisors professionelle skepsis m.m. 

med henblik på at opnå en større forståelse for besvigelsesproblematikken. Kommunikation af disse 

præciseringer er vigtige i forhold til eksterne regnskabsbrugere, såfremt forventningerne til et 

regnskab skal stå mål med de iboende risici, som revisor arbejder med i forhold til at opdage og 

forhindre besvigelser, idet en manglende kommunikation vil medføre en forøgelse af 

forventningskløften. 

Det kan så diskuteres, om en så omfangsrig og præcis regulering som RS 240 (ajourført) er det mest 

hensigtsmæssige kommunikationsmiddel til videregivelse af problematikkerne omkring besvigelser. 

Omvendt skal værdien af en konstruktiv behandling af problematikken ikke underkendes, idet en 

synliggørelse kan medføre en mere konstruktiv diskussion af revisors rolle i forbindelse med 

regnskabsbrugerens forventninger til opdagelse af besvigelser. 

5.7.4.3 Kvalitetskontrol 

Kvalitetskontrol er antagelsen om revisors professionelle ansvar for til enhver tid, at udvise den 

fornødne omhu og udføre revisionshandlinger af en sådan kvalitet, som omverdenen forventer det. 

Kvalitetskontrol omtales ikke i RS 240 (ajourført), idet forholdet er reguleret i RS 220 om 

kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger. 

Som omtalt under teorien i afsnit 4.6.1 kræves det, at revisor er omfattet af en passende 

overvågning og evaluering, med henblik på opretholdelse af troværdigheden. Årsagen er, at 

revisionsbranchen er delvis selvregulerende, hvorfor efterlevelse af standarderne dermed er særlig 

vigtig. 

Kvalitetskontrol bliver endnu vigtigere i takt med den stigende kompleksitet og omfanget af 

standarderne. Dansk praksis er dog ikke, som omtalt tidligere, på dette område konsistent med 
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referencerammen, idet branchen er selvkontrollerende. Omvendt mener jeg, at området er 

indgående reguleret i henholdsvis RS 1 og RS 220, hvorfor der er basis for opretholdelse af revisors 

troværdighed i relation til omverdenen, men at opgaven ikke er løst, bevidner forventningskløften 

om, da denne endnu ikke er formindsket. 

5.8 Delkonklusion 

5.8.1 RS 240 (ajourført) 

Formålet med RS 240 (ajourført) er at opstille en standard og retningslinjer for revisors pligt til at 

overveje besvigelser ved revision af årsregnskaber. Den stiller en række krav til revisor, og de 

handlinger som skal udføres med henblik på at afdække risikoen for besvigelser. Det overordnede 

ansvar for afdækning af besvigelser er fortsat pålagt virksomhedens ledelse. Ansvaret i virksomheden 

opdeles i to ansvarsområder ved, at den øverste ledelse har ansvaret for, at virksomhedens 

årsregnskab bliver aflagt i henhold til den gældende lovgivning, mens det er den daglige ledelse, der 

har ansvaret for at etablere og vedligeholde de interne kontroller i virksomheden. 

Med hensyn til revisors ansvar i RS 240 (ajourført), anvendes der begrebet: Høj grad af sikkerhed, og 

det understreges, at der specifikt stilles krav til de handlinger, som revisor skal udføre. Formålet med 

handlingerne er at sikre, at revisionen giver høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Dette skal i henhold til standarden opnås ved, at revisor i 

forbindelse med planlægningen af revisionen afholder et planlægningsmøde med revisionsteamet, 

foretager drøftelser med ledelsen og afslutningsvis forholder sig kritisk til de besvigelsesfaktorer, 

som virksomheden påvirkes af internt såvel som eksternt. Under revisionen kræves det specifikt, at 

der foretages revision, hvori der indgår et element af uforudsigelighed og konkrete handlinger i 

tilfælde hvor der forekommer tilsidesættelse af interne kontroller. Desuden er der store krav 

vedrørende revision af journalposteringer og indregning af indtægter. Årsagen til at de sidstnævnte 

poster skal underkastes særlig bevågenhed er, at det empirisk er dokumenteret, at der er størst 

risiko for regnskabsmanipulation på netop disse poster. 

Selvom RS 240 (ajourført) stiller krav til revisor og dennes ansvar, så afgrænser revisor sig stadig fra 

en stor del af ansvaret for besvigelser ved, at det i væsentligt omfang er den øverste og daglige 

ledelse, som har det primære ansvar. Selvfølgelig fremgår det også af standarden, at revisor har et 

medansvar, men så længe standarden overholdes, sammen med god revisionsskik, kan revisor ikke 

pålægges et generelt ansvar. Dvs. revisors medansvar ikke klart kommer til udtryk i RS 240 
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(ajourført), og derfor bliver det relativt let for revisor at unddrage sig ansvaret for, at væsentlige 

besvigelser går uopdaget gennem revisionen, hvilket har betydning for regnskabsbrugere. 

Det understreges også ved RS 240's (ajourført) behandling af revisionens grundlæggende begreber: 

Iboende risiko og Væsentlighed på planlægnings- og udførelsesstadiet. RS 240 (ajourført) forsøger at 

konkretisere disse begreber, idet de er altafgørende for forståelsen af revisors ansvar i forbindelse 

med risikoen for besvigelser og offentlighedens forståelse for de begrænsninger, som revisionen 

udføres under. 

Væsentlighed som begreb er indeholdt i den iboende risiko ved, at revisor ikke har mulighed for at 

foretage en fuldstændig revision af alle poster. Dog må jeg anfægte væsentlighedsniveauet i 

analysen, som benyttes for nuværende, og den manglende regulering af begrebet herunder specielt 

de kvalitative vurderinger. Årsagen til den kritiske stillingtagen til den praktiske håndtering af 

begrebet er for det første, at opgavens opfattelse er, at væsentlighedsniveauet er styrende for hele 

revisionsprocessen, hvorfor det har afgørende betydning for revisors reaktioner og handlinger. For 

det andet indgår der en lang række kvalitative vurderinger, som bevirker at et væsentlighedsniveau 

kan svinge afhængigt af den enkelte revisors vurderinger, hvilket udgør en risiko for, at usikkerheden 

for investor kan ændres markant. Derfor mener jeg, at den iboende risiko i henhold til besvigelser, 

burde vægtes højere i fastsættelsen af væsentlighedsniveauet end det sker på nuværende tidspunkt, 

idet det er opgavens vurdering, at der ikke sker korrektion for den større usikkerhedsmargin. Det er 

derfor opfattelsen, at væsentlighedsniveauet i mange tilfælde er for højt, idet eksempelvis selv 

mindre beløbsmæssige besvigelser kan have uoverskuelige konsekvenser. 

Et yderligere element, der synes at mangle ved RS 240 (ajourført) for at højne kvaliteten for 

regnskabsbrugere, er, at den alene regulerer, at revisor ved mistanke om eller konstatering af 

besvigelser skal tage kontakt til det: Relevante ledelsesniveau, hvilket virker noget udefinerbart. 

Denne uklarhed kan have den konsekvens, at besvigelserne bliver kommunikeret til et for lavt 

ledelsesniveau, hvilket igen betyder, at der opstår en risiko for, at de nødvendige tiltag ikke 

iværksættes og usikkerhed vedrørende årsregnskabet forøges. Derfor er det opfattelsen i opgaven, 

at revisor i alle tilfælde som minimum bør kontakte den daglige ledelse, og i et vist omfang den 

øverste ledelse, idet analysen argumentere for, at selv beløbsmæssige små besvigelser kan have 

væsentlige konsekvenser og kan have kilde i form af større mangler i de interne kontroller. 
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5.8.2 Den teoretiske referenceramme 

Det teoretiske fundament for korrekt konsistente standarder kræver, at der er overensstemmelse 

imellem referencerammen og de grundlæggende antagelser. Som analysen har vist, er der generelt 

overensstemmelse mellem den af Pratt og Van Peursem opsatte ramme og de standarder, som 

regulerer besvigelser. Analysen har dog belyst, at det kan diskuteres, om kravene i forhold til revisors 

ansvar teoretisk er for omfattende, såfremt retningslinjerne skal efterleves og under hensyntagen til 

de værktøjer revisor har til rådighed. 

Specielt ses der en konflikt med antagelserne ”verifiable by evidence og social benefit”, idet der her 

ses et modstridende forhold, hvilket medfører en underminering af revisionsprocessens 

troværdighed teoretisk set. 

Årsagen til det modstridende forhold er, at for at frembringe et stærkt revisionsbevis til afdækning af 

den identificerede risiko kræves der udførelse af uforholdsmæssigt mange revisionshandlinger, 

hvilket teoretisk kan og sikkert vil overstige den værdi som et eventuelt bevis tilfører revisionen. 

Omvendt synes det, på grundlag af analysen af RS 240 (ajourført) og beskrivelsen af 

forventningskløften, at det i praksis må konstateres, at der i forhold til teorien grundlæggende er 

uoverensstemmelse mellem de forventninger regnskabsbrugerne har, og den sikkerhed som teorien 

forudsætter som optimal. 

Den mest grundlæggende antagelse er kravet om "a relationship of accountability excists". 

Troværdigheden kan efter opgavens mening opnås ved en øget fokusering på de nævnte 

problemstillinger og ved efterlevelse af de angivne anbefalinger ovenfor. Vurderingen er at en 

optimering af brugen af standarden og øget kommunikation af den iboende risiko ved opdagelse af 

besvigelser, vil højne troværdigheden til revisionsprocessen. Den øgede optimering og fokusering vil 

desuden sikre, at der foreligger revisionsstandarder, der teoretisk er konsistente, hvilket igen kan 

sikre, at den nuværende forventningskløft kan minimeres. 
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6 Konklusion 

Antallet af regnskabsposter under IFRS indeholdende regnskabsmæssige skøn samt områder med 

mulighed for at fravige regnskabspraksis, der kan have væsentlig betydning for revisionen af 

regnskabet, er forholdsvist stort. Dette betyder, at for en virksomhed, der følger IFRS og har et 

forholdsvist højt antal regnskabsmæssige skøn, samt stort antal afvigelser til regnskabspraksis, må 

muligheden for besvigelser være større end for en virksomhed med få regnskabsmæssige skøn og få 

afvigelser til regnskabspraksis. Revisor bør derfor have særligt fokus på virksomhedens anvendte 

regnskabspraksis, med henblik på at vurdere mængden af anvendte regnskabsmæssige skøn samt 

fravigelser til hovedreglerne i IFRS. 

Behandlingen af de regnskabsmæssige skøn efter IFRS, er beskrevet i IAS 1 og IAS 8. IAS 1 stiller 

primært krav til sammenlignelighed ved angivelse af generelle krav til årsregnskabet som helhed, 

men angiver herudover krav til oplysninger om vurderinger og væsentlige regnskabsmæssige skøn 

foretaget af den daglige ledelse. IAS 8 behandler primært krav til kontinuitet via specifikke krav til 

ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn. Ved at kombinere de to 

regnskabsstandarders krav til henholdsvis sammenlignelighed og kontinuitet tilstræber IFRS derved 

at opnå en høj grad af gennemsigtighed ud fra et hensyn til regnskabsbruger. 

Fælles for poster indeholdende regnskabsmæssige skøn gælder, at opgørelsen i væsentlig grad er 

baseret på ledelsens bedste skøn, med udgangspunkt i fremtidige forventninger, der skal 

underbygges over for revisionen med henblik på at gøre informationen tilstrækkelig pålidelig. 

Revisionens vurderingsgrundlag derudover er oftest begrænset, og vil derfor primært basere sig på 

årligt at kontrollere tidligere års estimater med henblik på at vurdere troværdigheden af ledelsens 

forudsigelser i tidligere perioder. Dette forudsat, at revisor har et historisk tilstrækkeligt grundlag. 

Uanset om det historiske grundlag er til stede eller ej, vil der dog altid foreligge en risiko for, at et 

skøn kan være misvisende, også selv om ledelsen historisk set altid har været præcise i deres 

estimater, og det er derfor vigtigt, at revisor fortsat i den forbindelse vurderer realismen bag de 

regnskabsmæssige skøn. 

Dette bør også minimere risikoen for besvigelser på ledelsesniveau, i form af regnskabsmanipulation. 

Men kontrollen kan vanskeliggøres af en række undtagelser til IFRS, hvor risikoen ved forskellige 

fortolkningsmuligheder består i, at ledelsen behandler regnskabspraksis anderledes end i lignende 

virksomheder, og derfor ikke udarbejder sammenlignelige årsregnskaber. 
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For revisor er besvigelsesrisikoen relevant i forhold til det dilemma som opstår ved, at der er 

divergerende forventninger til troværdigheden i regnskabspåtegningen mellem revisor og 

regnskabsbruger. Derfor er revisors rolle forsøgt belyst ved opstilling af en række forskellige 

begrebsrammer, der forsøger at skabe sammenhæng mellem samfundets forventninger og revisors 

formåen. 

Den af Pratt og Van Peursems behandlede referenceramme søger samtidig at danne grundlag for 

teoretisk konsistente revisionsstandarder, hvor både revisor og investor gøres bekendt med de 

iboende risici, som implicit er indeholdt i en revision. Analysen af ovennævnte referenceramme viser 

dog blandt andet, at der fortsat teoretisk opereres med begreber, hvortil der er knyttet usikkerhed, 

herunder særligt væsentlighedsbegrebet, grundet anvendelsen af en række kvantitative kriterier, der 

kan medføre at væsentlighedsbegrebet ikke bliver så kvalitativt som tilsigtet. 

Den primære problemstilling i opgaven, har været fokuseret på besvigelser, herunder en analyse af 

RS 240 (ajourført). Analysen har dels behandlet revisors ansvar, og dels standardernes 

begrænsninger i forhold til de risici, som forbliver uafdækkede. 

Analysen af RS 240 (ajourført) viser, at der i forhold til tidligere er sket en skærpelse af revisors 

ansvar, dels ved terminologien ”høj grad af sikkerhed”, som er en konkretisering i forhold til tidligere, 

og dels ved indførelsen af en lang række påkrævede handlinger. Det kræves nu blandt andet, at 

revisor opnår forståelse for virksomheden og dens omgivelse, og at revisor forholder sig til de 

besvigelsesfaktorer, som påvirker virksomheden såvel internt som eksternt. Desuden kræves det at 

revisionen foretages med et element af uforudsigelighed, og at enkeltposter i regnskabet 

underkastes særlig bevågenhed herunder specielt omsætningen. 

Konklusionen på RS 240 (ajourført) er, at de skærpede krav ikke pålægger revisor det ansvar, som de 

eksterne regnskabsbrugere forventer, idet det stadig er ledelsen, som har det primære ansvar. 

Revisor har selvfølgelig et medansvar, og selv om dette ansvar ikke kommer klart til udtryk i RS 240 

(ajourført), så retter RS 700 til dels op på dette ved at definere ansvarsdelingen bedre. Men det ville 

stadig være at foretrække, at krav om, at revisors ansvar i forhold til væsentlige fejl også inkluderer 

besvigelser, var en del af RS 240 (ajourført) og ikke blot en del af RS 700. 

Desuden ser jeg et problem i forhold til revisors ansvar ved det forhold, at grundlæggende begreber 

som iboende risiko og væsentlighed ikke konkretiseres tilstrækkeligt. I analysen anfægtes specielt det 

væsentlighedsniveau som benyttes, og specielt den manglende regulering af de kvalitative 

vurderinger. Årsagen til min kritiske stillingtagen til begrebet er dels, at det er styrende for hele 
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revisionsprocessen, hvorfor det har en afgørende betydning for revisors reaktioner og handlinger. 

Men hvad der er mere vigtigt for opgaven, så er det min opfattelse, at den iboende risiko i henhold 

til besvigelser vægtes for lavt i forbindelse med fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, der for ofte 

får en kvantitativ vurdering, hvilket bevirker at væsentlighedsniveauet i mange tilfælde vil være lagt 

for højt, og dermed ikke levner mulighed for at opdage besvigelser der, størrelsen til trods, kan have 

vidtrækkende konsekvenser for virksomheden. 

RS 240 (ajourført) forsøger dog i forbindelse med dens regulering af den iboende risiko at 

kommunikere begrænsningerne i revisors arbejde. Men som det fremgår ovenfor, mener jeg ikke at 

denne kommunikation lykkes, hvilket konkluderes ud fra, at jeg ikke mener synliggørelsen af risikoen 

er tilstrækkelig. 

Derfor kan det samlet for RS 240 (ajourført) konkluderes, at der fortsat er forhold som bevirker, at 

der forekommer en række usikkerhedsmomenter, der ikke kommunikeres i væsentlig omfang, 

hvilket medfører en unødig risiko for brugerne af årsregnskabet. 

Problematikken oprinder således fra ledelsens regnskabsmøssige skøn, og de usikkerheder der 

knytter sig til at skønnene foretages af en ledelse, der kan have interesse i at fremstille regnskabet på 

en fordelagtig måde. Det stiller revisor med problemet, at den besvigelse, der skal forsøges afdækket 

af RS 240 (ajourført), er sat i værk af de, der har størst kendskab til virksomheden, og som er i stand 

til at tilsidesætte eventuelle kontroller. Og samtidig er revisor ikke i stand til tilstrækkeligt at 

kommunikerer begræsningerne i deres ansvar, ud fra RS 240 (ajourført), da kommunikationen ikke 

har nogen reel virkning, når der bruges komplekse faglige termer. 

Skal situationen forbedres skal der derfor grundlæggende  søges en løsning af 

kommunikationsproblematikken, eller en reduktion af revisionsrisikoen. Et løsningsforslag kunne 

derfor være at informere regnskabsbrugerne mere klart om, at formålet med revision ikke er at 

vende enhver sten i virksomheden, men at give en” høj grad af sikkerhed” for regnskabets validitet. 

Problemet med denne løsning er, at kun få regnskabsbrugere forstår revisionens faglige termer, så 

det vil være svært at opfylde postulatet om ”clear expression from profession to soceity”.  

Det andet løsningsforslag ligger i at reducere revisionsrisikoen, som består af kombinationen  af den 

iboende-, kontrol- og opdagelsesrisiko. Hvis man starter med opdagelsesrisikoen, så er den mest 

åbenlyse måde til at reducere denne, at udføre en mere omfattende revision. Men gør man dette 

kommer man i konflikt med hele antagelsen ”economic or social benefit”, hvormed revisionen vil 

miste sin betydning som et billigere alternativ til, at ejerne selv gennemgår hele virksomheden. 
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Således kommer de to antagelser ”verifiable by evidence” og ”economic or social benefit” i konflikt 

med hinanden, da frembringelsen af et tilstrækkeligt stærkt revisionsbevis vil medføre 

uforholdsmæssigt mange og omfattende revisionshandlinger, hvilket kan - og ofte vil, overstige den 

værdi, som revisionen tilfører regnskabsbrugerne. 

Den iboende- og kontrolrisikoen, er primært noget der kun kan reduceres ved at ændre noget i 

virksomheden. Den iboende risiko er steget de seneste år, som følge af stigningen af komplicerede 

regnskabsmæssige skøn, der skal foretages i virksomheden. Det synes derfor også naturligt at 

forsøge at gribe fat om problemet ved at reducere effekten, som de foretagne regnskabsmæssige 

skøn har på den iboende risiko. 

Med en stigning af regnskabsmæssige skøn, synes en løsning på problemet at være et krav om at 

ledelsen, der foretager vurderingerne, også har en uddannelse der svarer til den type ansvar de 

sidder med. Derved vil en stigning i iboende risko som følge af øget regnskabsmæssige skøn, delvis 

kunne modsvares af en reducering af den iboende risiko ved uddannelse indenfor det konkrete 

område. Som det er nu er der ikke noget lovmæssigt krav til ledelsens uddannelse, kun anbefalinger i 

form af f.eks. Nørby Udvalget58. Så hvis man følger udvalgets anbefaling og pålægger en virksomhed 

at ledelsen struktureres med kompetencer inden for de områder, hvor der foretages væsentlige 

regnskabsmæssige skøn, vil man kunne afhjælpe problematikken i den udstrækning, at der ikke er 

tale om bevidst besvigelse. 

Uden en reel uddannelse er der stor risiko for at man, i stedet for konstante cykliske gennemgange af 

aktivernes værdi, kun udfører revuderinger af regnskabsmæssige skøn, når der sker markante 

ændringer i omverden, som f.eks. ved en finansiel krise, da det ofte kun er i sådanne situationer at 

ledelsen mener der er behov for en ny vurdering. Det er uden den fornødne uddannelse også svært, 

hvis ikke umuligt, for ledelsen at foretage regnskabsmæssige skøn, i tilfælde som f.eks. i IAS 36, hvis 

der ikke er et eksisterende marked for aktivet. 

Med en relevant uddannelse af ledelsen, får denne ikke kun værktøjer til at lave bedre 

regnskabsmæssige skøn, men det vil også forbedre dens formidling af eventuelle ændringer af 

regnskabspraksis, og overblik over om de er hensigtmæssige, hvilket var en anden risiko i IFRS. 

Uddannelsen vil også ”svække” det ene af hjørnerne af besvigelsestrekanten, da incitamentet for at 

                                                           
58 Der er Lov om Finansiel Virksomhed § 64, ”Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel 
virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende 
virksomhed”. Dette er dog ikke et håndfast krav, men et formulering der kan fortolkes, efter min mening, ret 
bredt. 
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udføre besvigelse kan formodes delvist at forsvinde, hvis ledelsen ikke længere kan dække sig ind 

under uvidenhed, hvis eventuel besvigelse bliver afdækket af revisor, eller anden part. 

For revisor ville dette betyde, at også ledelsens uddannelse skal revideres, og her må revisor bruge 

sin professionelle dømmekraft ikke kun på de regnskabsmæssige skøn, men også på uddannelsens 

tilstrækkelighed. Dette vil styrke ”credibility of process”, i form af bedre revisionsbevis. Selve 

processen ville kunne lægges ind under RS 315, som en del af forståelsen af virksomheden, så 

ledelsens uddannelse revideres som en del af planlægningsfasen, blandt andet ved interview af 

ledelsen, hvor der spørges ind til tilstrækkeligheden af dennes uddannelse.
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