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1 Indledning 

1.1 Historie 

I slutningen af 2001 oplevede USA en af de største erhvervsskandaler i nyere tid, da energigiganten 

Enron blev erklæret konkurs. Værdien af aktien faldt fra 90 dollars pr. aktie til 36 cents.1 Samtidig 

blev Enron’s revisionsfirma Arthur Andersen taget med i faldet og spekulationer om insiderhandel 

og snyd i regnskabet blev fremhævet i medierne. Sammen med andre erhvervsskandaler som 

World-Com, skabte det grobund for en regulering af virksomhederne samt regnskabs- og 

revisionsstandarderne. Der blev samtidig nedsat et udvalg som skulle være med til at sikre en 

forbedring af selskabers Corporate Governance (god selskabsledelse). Her i blandt var Nørby-

udvalget i Danmark som i 2004 kom med en rapport med anbefalinger til god Corporate 

Governance som skal følges af danske børsnoterede virksomheder. I 2002 trådte Sarbanes-Oxley 

Acten i kraft for virksomheder der er noteret på en amerikansk børs. Af særlig relevans er SOX 

sektion 404, om kvalitet af interne kontroller, som skal hjælpe virksomheder til at føre en mere 

ansvarsfuld og sikker risikostyring og intern kontrol. Derudover kom der fra EU en ”actionplan” i 

2003, som ved vedtagelsen af 8.direktiv direkte påvirkede den nationale lovgivning og stillede 

konkrete krav til implementeringen, herunder kravet om revisionskomité2.  

 

1.2 Forord 

Formålet med afhandlingen er, at den teoretiske gennemgang af emnet intern kontrol sammenholdt 

med en mindre praktisk del, baseret på en spørgeskemaundersøgelse med revisorer og 

virksomhedsledere, skal være grundlaget for en analyse af, hvilke styrker og svagheder der er ved 

interne kontroller i revisionsprocessen. Det er hermed også formålet, at analysere om der er noget 

generelt at sige om de interne kontroller hos danske virksomheder.  

 

                                                 
1 http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/okonomi/2002-na0110-enrons_konkurs.htm 
2 http://www.ey.com/global/content.nsf/Denmark/art_risikostyring_corporate_governance_perspektiv_070906 
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1.3 Problemformulering 

Med implementeringen af revisionsstandarderne, som erstattede de tidligere revisionsvejledninger 

kom der samtidig en ny revisionsproces, hvor revisors kendskab til klientens virksomhed fik større 

fokus end tidligere. Denne afhandling vil derfor, ud fra en teoretisk tilgang søge at fastlægge 

revisionsprocessens enkelte dele og analysere hvilke elementer, der er med til at gøre en revision 

effektiv. Der vil samtidig tages stilling til revisors rolle, i forhold til virksomhedernes interne 

kontrol. 

 

Hensigten med afhandlingen er på baggrund af en teoretisk gennemgang af emnet; 

”revisionsprocessen med fokus på intern kontrol” at udarbejde en undersøgelse af interne kontroller. 

På den ene side skal det undersøges hvad revisorer opfatter som effektive interne kontroller og på 

den anden side, hvad virksomhedsledere opfatter som effektive interne kontroller. 

Baggrunden er, at undersøge hvad der skal til for, at revisor opnår det tilstrækkelige revisionsbevis, 

som er grundlaget for den endelige erklæring på årsrapporten. Herunder i hvor høj grad de interne 

kontroller i de enkelte virksomheder fungerer tilstrækkeligt, således at revisionen bliver effektiv og 

omfanget af substansrevision kan minimeres.  

 

Hvordan opnås en effektiv revision?  

Ud fra national og international lovgivning skal følgende undersøges; 

• Hvad målet er med revision? 

• Hvad er intern kontrol og hvordan er intern kontrol reguleret, herunder hvem er ansvarlig for 

den interne kontrol? 

• Hvordan planlægningsfasen og de interne kontroller er med til at sikre revisionsbeviserne? 

• Hvad de interne kontroller betyder for udførelsen af revisionen? 

 

Med udgangspunkt i relevant revisionsteori, er det formålet med afhandlingen, at underbygge den 

anvendte teori med en analyse af styrker og svagheder ved den interne kontrol i danske 

virksomheder. Formålet er at undersøge hvordan virksomheder tilrettelægger et effektivt 

kontrolsystem og hvilke arbejdsmetoder og arbejdsredskaber som revisor typisk foretrækker ved 

gennemgangen af de interne kontroller. Det skal undersøges; 
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- om man kan udlede noget generelt om arbejdsmetoder og interne kontrolstandarder i 

mellemstore revisionsfirmaer. 

 

- om man kan udlede noget generelt om interne kontroller hos mellemstore virksomheder. 

 

Ved brug af spørgeskemaer, har jeg udført en tilnærmelsesvis repræsentativ markedsundersøgelse. 

Dels har jeg spurgt revisorer, om hvordan de opfatter de interne kontroller ude hos virksomhederne 

og dels har jeg spurgt virksomhedsledere, hvad de gør af tiltag for at begrænse og imødegå risici for 

fejl og besvigelser og i hvor høj grad det interne kontrolsystem prioriteres. 
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1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig fra at gå i dybden med it-revision, men da dette er relevant at se på ved 

gennemgang af interne kontroller, vil det indgå i besvarelsen i begrænset omfang. 

 

IT-Factory sagen, der blandt andet vedrører bedrageri i leasingaftaler, har været meget omtalt i 

medierne den sidste tid og er dermed, endnu et selskab i rækken af erhvervsskandaler. Da 

retsbehandlingen af sagen kun lige er indledt, er det imidlertid for tidligt, at drage egentlige 

konklusioner på sagen og en analyse heraf, vil derfor ikke indgå i denne afhandling.  

 

1.5 Metode 

Denne kandidatafhandling er skrevet som den afsluttende del på cand.merc.aud studiet. Det valgte 

emne for kandidatafhandlingen er; revisionsprocessen med fokus på intern kontrol. Opgaven består 

af en teoretisk del samt en mindre praktisk del.  

 

Den teoretiske del sammendrager aktuel og relevant teori om intern kontrol, som er et emne, der i 

dag er meget fokus på. Denne del består af fire kapitler; 

 

1. Revisionsteori og standardsætningsprocessen 

2. Revisionsprocessen  

3. Regulering og implementering af intern kontrol samt  

4. Revision og rapportering af intern kontrol.  

 

Den praktiske del er en mindre empirisk undersøgelse om intern kontrol i danske virksomheder. 

Denne del består af et kapitel; 

 

1. Undersøgelse om intern kontrol 
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Undersøgelsen kan karakteriseres som et casestudie ved, at der er få observationsenheder og mange 

variabler.3 Da der indgår mere end en enhed, er det et multiple casestudie. Det er induktivt idet, 

formålet er at udlede nogle generelle observationer ud fra få undersøgelsesenheder. Det er en 

metode som ofte anvendes ved undersøgelser af organisationer og organisatoriske sammenhænge, 

som også er tilfældet med denne undersøgelse. Undersøgelsesenheden er interne kontroller i 

mellemstore danske virksomheder. 

 

Deltagerne i undersøgelsen er revisorer på den ene side og virksomhedsledere/controllere på den 

anden side. Til brug for undersøgelsen er der anvendt 2 forskellige spørgeskemaer.4 Et til brug for 

revisorerne og et til brug for virksomhedslederne/controllerne. Spørgeskemaerne er udarbejdet på 

baggrund af gældende teori om intern kontrol, herunder revisionsstandard 315 og elementer fra 

COSO-modellen implicit. For at skabe et overblik over svarene på spørgeskemaerne, er der ud fra 

de modtagne svar, foretaget en opsamling på spørgeskemaerne, samt et resumé for både 

revisorernes svar og virksomhedledernes/controllernes svar.    

 

Spørgepersonerne er valgt ud fra en stratificeret udvælgelsesmetode, hvorved man sikre at der er 

bestemte typer der kommer med i populationen5. I dette tilfælde er der to strata, et for revisorer og 

et for virksomhedsledere, som hver er udvalgt efter nogle bestemte krav. Begge parter er udvalgt 

efter størrelse af firma og profession.  

 

Hvert kapitel vil blive afsluttet med en delkonklusion. I modellen nedenfor er vist den samlede 

struktur over opgaven. 

 

                                                 
3 Ib Andersen: ”Den Skinbarlige virkelighed”. Side 151. 
4 De to spørgeskemaer er vedlagt som bilag 1 og 2. 
5 Ib Andersen: ”Den Skinbarlige virkelighed”. Side 144-145. 
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Figur 1.1 Oversigt over afhandlingens struktur. 
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2 Revisionsteori og standardsætningsprocessen 

2.1 Revisionsteoriens udvikling 

De lovgivningsmæssige rammer omkring revision af regnskaber og intern kontrol der er i dag, har 

været under udvikling i mange år. Som det siges populært har revisionsområdet været i rivende 

udvikling. Tilbage i tiden har teoretikere som David Flint mfl. udviklet revisionsteorier, som er med 

til, at danne grundlag for de love og standarder der anvendes i dag. David Flint har blandt andet 

fokuseret meget på ansvarsplacering, som jo også i dag er meget centralt i forhold til Corporate 

Governance og intern kontrol i virksomheder. Derudover er lovgivningen i konstant forankring, 

fordi der hele tiden skabes nye behov for regulering. Nedsættelsen af revisionsudvalg, hvis formål 

er, hele tiden at forbedre den eksisterende lovgivning og følge med tidens krav til implementering af 

ny lovgivning, har også været med til at forbedre den eksisterende lovgivning. 

 

Der er meget stor fokus på den interne kontrol i virksomheder, som blandt andet er forårsaget af 

flere store erhvervsskandaler. Men ikke kun de omtalte skandaler har været medvirkende til at øge 

fokus på den interne kontrol. Gennem de sidste 40-50 år er der sket en omfattende udvikling af 

revisionsbegrebet og revisionsteori. Teoretikere som Tom Lee, David Flint og Mautz og Sharaf er 

nogle af de kritikere, som har været med til at udvikle de eksisterende teorier og skabe fokus på 

intern kontrol i relation til revisionsprocessen, revisors uafhængighed og den afledte troværdighed 

af årsrapporten.  

 

I Tom Lee’s beskrivelse af revisionsteori fremfører han blandt andet det synspunkt, at for at revisor 

skal kunne planlægge og udføre en revision effektivt, er det vigtigt at han/hun har en forståelse af de 

interne kontrolsystemer i virksomheden og hvordan disse fungere. På denne måde kan der bevidst 

planlægges at udføres substansrevision på de områder hvor systemet har nogle observerede 

svagheder og omvendt kan der lægges systemrevision til grund, der hvor der er en effektiv intern 

kontrol. Dette synspunkt er meget centralt i revisionsteorien i dag, hvor der både i kraft af COSO og 

revisionsstandarderne fokuseres meget på kontrolmiljøet. Dette uddybes i afsnit 4.4. 

 

Et af Mautz og Sharaf´s synspunkter er, at hvis de generelle regnskabsprincipper ikke er reguleret 

tilstrækkeligt, så vil virksomhederne falde tilbage til en rutine eller komme med en ny løsning og 

dermed opstår der en risiko for, at virksomheder aflægger en årsrapport som ikke er retvisende. 
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Dette synspunkt er i overensstemmelse med ideologien i Corporate Governance, hvor det på 

baggrund af tidligere erfaringer, er anset for nødvendigt at have en decideret styring af hvordan en 

virksomhed ledes og at det er formaliseret eksempelvis i form af nedskrevne forretningsgange, 

instrukser m.m.. Et andet af Mautz og Sharaf’s synspunkter er, at brugerne af årsrapporten over tid 

er blevet bedre til, at vurdere kvaliteten i årsrapporten og dermed også stiller større krav til værdien 

af årsrapporten. Det fremhæves samtidig at det materiale der bruges til at opnå revisionsbeviser, har 

betydning for uafhængigheden og troværdigheden. 

 

Mautz og Sharaf anfører vigtigheden af at der er et godt internt kontrolsystem i et af deres 8 

postulater: 

”The existence of a satisfactory system of internal control eliminates the probability of 

irregularities.”6 

 

I skemaet nedenfor, ses hvordan revisionskoncepterne er udviklet i en overordnet fremstilling. 

Som det fremgår af skemaet beskæftigede Mautz og Sharaf sig i 60’erne med begreber som 

uafhængighed, etik og bevis i forhold til revisors rolle. Disse begreber blev så i slutningen af 

80’erne af David Flint suppleret med yderligere begreber som; kompetence, væsentlighed, 

standarder og kvalitetskontrol. David Flint inddelte samtidig koncepterne i tre overordnede 

kategorier; autoritet, proces og standarder, som han mente var essentielle i forhold til revisors rolle7. 

I begyndelsen af 90’erne, tilføjede Pratt and Van Peursem yderligere begreber som risiko og 

kommunikation, som en udvidelse af de tidligere koncepter. På den måde er der løbende tilføjet nye 

koncepter, hvor der med udgangspunkt i de eksisterende koncepter søges, at tilpasse teorien til den 

konstant forankrende virkelighed. Denne udvikling, var på samme måde som den er i dag, præget af 

en konstant udvikling i praksis og som følge heraf også i reguleringen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Mautz og Sharaf’s 8 postulater er vedlagt som bilag. 
7 Accounting Education: ” An International Journal”. Volume 2 number, March 1993. Side 18. 
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Mautz og Sharaf 1961 David Flint 1988 Pratt/Van Peursem 1993 

 

- 
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- 

Bevis 

- 
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Bevis 

Væsentlighed 
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Bevis 
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- 

 

Rapportering 

Kommunikation 

Rapportering 

 

- 

Fornøden revisions omhu 

- 

Præsentation 
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Standarder 

Fornøden omhu og ansvarspådragelse 

Kvalitets kontrol 

- 

Udførelse 

Standarder 

Fornøden omhu 

Kvalitetskontrol 

- 

 
2.1 Revisionskoncepter. Kilde: Pratt, MJ. And van Peursem, K.: ”Towards a Conceptual Framework for Auditing”. 

Side 27. Egen oversættelse. 

 

Behovet for en konceptuel begrebsramme beskrives af Mautz og Sharaf som: ”Philosophy gets 

back to first principles, to the rationale behind the actions and thoughts which tend to be taken for 

granted”8. 

 

Der har altså i mange år været fokus på intern kontrol, men der har ikke været konkrete standarder 

for intern kontrol på samme måde som der er i dag, hvor COSO er bredt accepteret af 

virksomhedsledere og samtidig er indarbejdet i revisionsstandarderne. 

 

2.2 Standardsætningsprocessen  

Standardsætningsprocessen starter som ovenfor nævnt langt tilbage i tiden, hvor de første 

revisionsteorier blev udviklet på baggrund af behovet for, at udforme en fælles referenceramme for 

revision såvel nationalt som internationalt. Med tiden er dette behov udelukkende blevet forøget og 

har bredt sig ud på mange flere delområder af revisionsteorien. For at der kan udarbejdes egentlig 
                                                 
8 Mautz and Sharaf: ” The Philosophy of Auditing”. Side 4. 
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lovgivning og regulering, er det en forudsætning, at der har været en teoretisk diskussion af det 

emne som der lovgives om.  

Pratt and Van Peursem viser i deres konceptuelle framework fra 1992 sammenhængen mellem 

revision i praksis og udvikling af revisionsteori. ”It is the argument of this paper that professional 

standards appear to have just codified extant practice, without apparent regard for an overall 

conceptual framework or philosophy”9. Nedenfor er vist sammenhængen mellem revisors rolle og 

standardsætningsprocessen.10 

Revisors rolle 

Postulater 

Koncepter 

Standarder 
 

Figur 2.1. Konceptuel ramme (overordnet). Pratt and van Peursem, 1992. 

 

2.3 Udarbejdelse af lovgivning i dag 

I dag er det ofte på internationalt niveau og særligt EU’s direktiver, der er toneangivende for de 

danske love og regler. I 2006 kom rådets 8. direktiv, som er blevet implementeret i dansk 

lovgivning. På det internationale plan er der IFAC, som udgiver de internationale 

revisionsstandarder. På nationalt plan, er det regeringen (folketinget), som i samråd med 

branchefolk udarbejder lovgivningen. Også erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsvejledningen 

                                                 
9 Pratt and Van Peursem: ”Towards a Conceptual Framework for Auditing”, side 12. 
10 Laursen., Peter Birkholm: ”En komparativ analyse af udviklingen i international revisionsregulering med hensyn til 
intern kontrol og IT-revision”, 2000. Side 79. 
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som er udarbejdet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen regulerer revisionsområdet. Samtidig er der 

FSR, som er en brancheorganisation der udformer revisionsstandarderne.  

FSR udarbejder i samarbejde med et regnskabspanel11, de danske regnskabsstandarder under 

hensyn til ÅRL og IAS standarder. Udviklingen de sidste år er gået i retning af en større intere

fra investorer og offentligheden om virksomheders regnskabsaflæggelse. Kravene o

sammenlignelighed og øget kompleksitet/præsentation i årsrapporten har sammen med 

internationaliseringen været med til, at øge behovet for information hos regnskabsbrugerne. 

Udviklingen i love og standarder skal, som nævnt i indledningen, også ses i forbindelse med de 

senere års erhvervsskandaler, som har været medvirkende til, at skabe øget fokus på begreber som; 

”retvisende billede”, Corporate Governance og intern kontrol. 

sse 

m 

                                                

 

Reguleringen i forhold til børsnoterede selskaber, er dermed blevet skærpet de seneste år og i takt 

med, at virksomhederne bliver større og større, har der også været et øget behov for regulering. 

Nørby-udvalgets rapport fra 2001 om Corporate Governance, er bare en af de reguleringer der er 

udarbejdet på baggrund af 1990’ernes erhvervsskandaler. I dansk erhvervsliv var det særligt 

Nordisk Fjer’s konkurs som gav anledning til en opstramning af lovgivningen12. Der var særligt 

fokus på virksomhedsledelse, det vil sige direktionens og bestyrelsens samarbejde omkring ledelsen 

af en virksomhed. Nørby-udvalgets anbefalinger er tænkt som en rammelovgivning, som kan give 

inspiration til hvordan en effektiv og god selskabsledelse kan opnås.  

 

Den danske lovgivning bliver også mere og mere ensartet med udenlandsk lovgivning, som en 

konsekvens af globaliseringen og de dermed forøgede krav om sammenlignelighed i regnskaber. 

Især har USA og Storbritanien været med i udviklingen, med henholdsvis Sarbanes Oxley Act og 

Turnbull-rapporten. SOX og Turnbull er ligesom den danske Nørby rapport, fokuseret på Corporate 

Governance og herunder intern kontrol. Nedenfor ses de overordnede reguleringer der er gældende 

på revisionsområdet. 

 

 
11 FSR. Revisorhåndbogen 2008. 
12 Nørby rapporten, Formål med anbefalingerne. 
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Revisionsteori og koncepter 

 

International regulering - EU’s 8. direktiv 

 

IFAC standarder 

 

National lovgivning 

 

Revisorloven 

 

Erklæringsbekendtgørelsen/Erklæringsvejledningen 

 

Etiske regler 

 

Begrebsramme 

 

FSR’s Revisionstandarder og vejledninger 

 

 

Model 2.2 Regulering på revisionsområdet. Egen tilvirkning. 

 

2.4 Revisionsstandardernes opbygning 

Revisionsstandarderne er en erstatning for de tidligere revisionsvejledninger. Standarderne bygger 

på en anden begrebsramme end vejledningerne og en væsentlig forskel er, at der i standarderne 
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fokuseres mere på de interne kontroller, som et udgangspunkt for revisionsplanlægningen end i de 

tidligere vejledninger. Meningen med revisionsstandarderne er, at de kan tilpasses den enkelte 

revision og ikke et facit på hvordan en revision skal udføres. De er derfor ikke rettet mod en 

bestemt størrelse virksomhed, men mere ment som en standard for, hvordan der sikres en ”høj grad 

af sikkerhed i regnskabet”. Implementeringen af de internationale standarder, er et lovkrav i 

Danmark og de danske standarder, er derfor meget enslydende med de internationale standarder. 

 

Det nye er, at revisor nu i højere grad, skal tilrettelægge sin revision ud fra en vurdering af klientens 

interne kontroller. Da der for mange virksomheder i højere grad stilles krav om, en decideret 

beskrivelse af det interne kontrolsystem, kan det indtil det er indarbejdet som en rutine for 

virksomheden, være omfattende for revisor at tilegne sig de nødvendige oplysninger omkring den 

interne kontrol, således at der er et grundlag for hans/hendes vurdering af den interne kontrol. 

Standarderne er meget generelle og der er derfor en udfordring i, at operationalisere indholdet fra 

standarderne til revisionsprocessen i praksis. 

 

2.5 Best Practice og soft law 

Storbritannien var med Cadbury-rapporten fra 1992 et af de første lande, hvor der blev udarbejdet 

en "code of best practice" indeholdende en række frivillige anbefalinger. Anbefalingerne var et sæt 

ikke-bindende anbefalinger for "best practice". Disse anbefalinger betragtes efter manges opfattelse, 

som begyndelsen til den efterfølgende Corporate Governance-debat i mange europæiske lande. 

Senere fulgte blandt andet Greenbury-rapporten i 1995 og Hampel-rapporten i 1998. En række af 

anbefalingerne i disse rapporter er siden samlet i den såkaldte Combined Code. London Stock 

Exchange har gjort det til et krav, at selskaber med aktier noteret på fondsbørsen oplyser, hvorvidt 

de overholder Combined Code. I det omfang selskaber afviger fra denne, skal de angive hvorfor 

efter et ”følg eller forklar princip”13. 

”The Combined Code” indeholder retningslinjer for best practice i forhold til bestyrelser i 

virksomheder og det anbefales, at anvende disse retningslinjer til at præcisere ansvarsfordelingen i 

en organisation. Det er især 4 forhold som The Combined Code vedrører. 

 

                                                 
13 www.corporategovernance.dk 
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1. Bestyrelsen (The board) 

2. Den daglige ledelse (Chairman and CEO) 

3. Forholdet til aktieejere 

4. Rapportering og kontrol 

 

Det første punkt foreskriver, at enhver virksomhed skal ledes og kontrolleres af en effektiv 

bestyrelse, som fælles er ansvarlig for virksomhedens succes (økonomiske udvikling). Der er ikke 

nogen enkeltpersoner der har ubegrænset ansvar. Det vil eksempelvis sige, at direktøren ikke også 

er i bestyrelsen. Det er i øvrigt gældende for resten af virksomheden, at der ikke er nogen ansatte i 

en virksomhed, som bør have ubegrænset ansvar.  

 

Det andet afsnit vedrører den daglige ledelse. Det fremhæves at der skal være en klar opdeling af 

ansvar, i toppen af virksomheden og mellem den daglige ledelse og at der ikke er nogen, der skal 

have ubegrænset eller enevældig beslutningsevne14. 

 

Det tredje punkt vedrører dialogen med aktieejerne. Det udtrykkes her, at det er ledelsens ansvar, at 

sikre en tilfredsstillende dialog med aktieejerne. 

 

Det fjerde afsnit vedrører rapportering og kontrol. Princippet er at bestyrelsen er ansvarlig for, at 

præsentere en forståelig vurdering af virksomhedens position og fremtidige muligheder/udsigter.   

 

Disse anbefalinger giver altså en overordnet model til, hvad der anses for god praksis. Den konkrete 

implementering er derefter op til virksomheden selv, da det er anbefalinger der er tale om og ikke 

konkrete vejledninger. 

 

Nørby-udvalgets anbefalinger er forholdsvist målrettet mod børsnoterede selskaber. Men det er 

samtidig udvalgets hensigt, at anbefalingerne kan inspirere andre selskaber. Anbefalingerne hører 

under begrebet ”soft law” og det er netop tanken, at det ikke skal være lovgivning da denne findes i 

aktieselskabsloven og øvrig selskabslovgivning, men at det skal være en vejledning til ledelser i 

danske selskaber til, hvordan der skabes en god selskabsledelse. Selskaber som blandt andet Novo 

                                                 
14 The Combined Code. www.frc.org.uk 
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Nordisk og DSV medtager en beskrivelse af hvor vidt de lever op til Nørby-udvalgets anbefalinger i 

deres rapportering. 

 

Regulering ved ”soft law” er fordelagtigt fordi det giver mulighed for, løbende at tilpasse 

anvendelsen, til det behov som selskabet har. Da der er forskel på ”best practice” fra virksomhed til 

virksomhed, er det hensigtsmæssigt med anbefalinger, frem for egentlig regulering. Anbefalingerne 

peger i bestemte retninger, men giver ikke endelige svar på, hvad god Corporate Governance 

præcist indebærer. Best practice for hvordan en bestyrelse bør være sammensat og hvordan den er 

organiseret, vil også variere fra et selskab til et andet og afhænge af det pågældende selskabs 

størrelse, ejerstruktur, mm. Der vil således på disse områder altid være en række 

virksomhedsspecifikke forhold, der spiller ind15. Et dansk eksempel på best practice som 

reguleringsform er rengøringsvirksomheden ISS, som i deres koncernstandarder for risikostyring 

anvender best practice som rettesnor for det arbejde der udføres.16  

 

2.6 Delkonklusion 

Begreber som ansvarsplacering og forståelse af virksomheders interne kontrolsystemer, er i dag 

meget oppe i tiden i forhold til hele diskussionen om Corporate Governance. Diskussionen af disse 

begreber, går dog meget længere tilbage og bygger på tidligere revisionsteoriers udvikling. 

Teoretikere som Mautz og Sharaf, har blandt andet belyst vigtigheden af, at der findes en egentlig 

regulering, for at skabe en fælles referenceramme for virksomhedsledere, revisorer, investorer og 

andre interessenter. Med udgangspunkt i Mautz og Sharaf’s revisionskoncepter, har David Flint og 

Pratt and Van Peursem suppleret eksisterende koncepter ved, at tilføje revisionskoncepter som 

kompetence, væsentlighed og risiko samt kommunikation. Udviklingen i lovgivningen skal også ses 

i sammenhæng med de senere års erhvervsskandaler, internationalt såvel som nationalt, som i høj 

grad har været med til at præge udviklingen. 

 

Reguleringen starter oftest på internationalt niveau og integreres derefter på nationalt niveau 

gennem love, standarder, osv. Den mere bløde lovgivning som eksempelvis Nørby-udvalgets 

anbefalinger og best practice, er også en del af reguleringen i dag.  

                                                 
15 Nørby-udvalgets rapport. 
16 Nørby-udvalgets rapport, side 97. 
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De tidligere revisionsvejledninger er i dag erstattet af revisionsstandarder, som bygger på en anden 

begrebsramme end vejledningerne. I revisionsstandarderne fokuseres der meget på revisors 

forståelse af virksomheden og revisionsprocessen er som en konsekvens heraf, ændret i forhold til 

tidligere.  
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3 Revisionsprocessen  

3.1 Målet med revision af et regnskab 

Revisionsstandarderne er en vejledning til, hvordan revisionen kan udføres så den bliver effektiv. 

Formålet med revision er i revisionsstandard 200, overordnet beskrevet som; ”at sætte revisor i 

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

overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme”. Hensigten med revisionen er 

derfor, at foretage revisionshandlinger som resulterer i revisionsbeviser, der kan danne grundlag for 

revisors erklæring. Alt afhængig af de opnåede revisionsbevisers kvalitet, kan der afgives en blank 

påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger eller en påtegning med forbehold og/eller 

supplerende oplysninger. Samtidig fremhæves det i standarderne, at revisor ved udførelse af 

revision efter standarderne opnår en ”høj grad af sikkerhed for at regnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation”. 

 

Revisionsstandard 200 giver retningslinjer for, hvorledes revision af et regnskab skal foretages. Der 

er overordnet 10 generelle krav, som er opstillet nedenfor. 

 

1. Målet med revision af regnskaber 

2. Etiske krav i relation til revision af regnskaber 

3. Udførelse af revision af regnskaber 

4. Omfanget af revision af regnskaber 

5. Professionel skepsis 

6. Høj grad af sikkerhed 

7. Revisionsrisiko og væsentlighed 

8. Ansvar for regnskabet 

9. Afgørelse af hvorvidt den regnskabsmæssige begrebsramme er acceptabel 

10. Afgivelse af konklusion om regnskabet. 

 

Ad 1. Målet med revision af regnskaber 

Revisor skal ved revisionens afslutning kunne afgøre, om regnskabet lever op til lovgivningens krav 

og om der kan gives en ”blank” påtegning. Revision af regnskaber er dermed en erklæringsopgave, 

da målet med revisionen er, at revisor kan afgive sin erklæring.  
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Ad 2. Etiske krav i relation til revision af regnskaber 

Revisor er underlagt de etiske krav der stilles til revisor, herunder ”god revisorskik”.  

 

Ad 3. Udførelse af revision af regnskaber 

Ved udførelsen af revisionen skal revisor overholde gældende revisionsstandarder. Desuden kan 

revisionen udføres i overensstemmelse med både internationale revisionsstandarder (ISA) og de 

danske revisionsstandarder. 

 

Ad 4. Omfanget af revision af regnskaber 

Ved bestemmelsen af hvilke revisionshandlinger der skal udføres i forbindelse med en revision skal 

revisor overholde alle relevante standarder. Revisionsstandarderne tilsidesætter ikke lovgivning 

eller øvrige reguleringer som gælder for revision af regnskaber, men skal anvendes i sammenhæng 

med øvrig regulering. Revisor må ikke udtrykke overensstemmelse med, hverken de danske eller 

internationale revisionsstandarder, medmindre disse er overholdt til fulde.  

 

Ad 5. Professionel skepsis 

Revisionsstandard 200 fastslår at revisor skal planlægge og udføre sin revision med en professionel 

skeptisk holdning, idet der kan foreligge omstændigheder, som medfører at regnskabet indeholder 

væsentlig fejlinformation. Herunder menes, at der foretages en kritisk vurdering af gyldigheden af 

det opnåede revisionsbevis.   

 

Ad. 6. Høj grad af sikkerhed 

Sikkerheden relaterer sig til hele revisionsprocessen, men revisor kan aldrig opnå 100 % sikkerhed. 

Der vil altid være iboende begrænsninger i en udført revision, som vil påvirke revisors mulighed for 

at opdage væsentlig fejlinformation. Disse begrænsninger kan være udledt af faktorer såsom 

anvendelse af tests eller den iboende risiko ved interne kontroller. Derfor er det vigtigt, at revisor 

sikrer at summen af de indsamlede revisionsbeviser er tilstrækkelig høj, således at regnskabet som 

helhed er uden væsentlig fejlinformation.  
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Ad. 7. Revisionsrisiko og væsentlighed 

Planlægning og udførelsen af revisionen skal ske med det formål, at reducere revisionsrisikoen17 til 

et acceptabelt lavt niveau. Revisionsrisikoen reduceres ved, at revisor udfører revisionshandlinger 

for, at opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis til, at revisionskonklusionen kan baseres herpå.  

 

Ad. 8. Ansvar for regnskabet 

Revisor er ansvarlig for udformning og afgivelse af sin konklusion og regnskabet. Den daglige 

ledelse, under tilsyn af den øverste ledelse, er ansvarlig for udarbejdelse og aflæggelse af 

regnskabet, i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Revisionen af 

regnskabet fratager ikke den øverste og den daglige ledelse for deres ansvar. 

 

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

Dette princip indebærer at revisor vurderer, om den regnskabsmæssige begrebsramme som ledelsen 

har anvendt til udarbejdelse af regnskabet er acceptabel. 

 

Ad. 10. Afgivelse af konklusion om regnskabet 

På baggrund af tilvejebragte revisionsbeviser, er der i løbet af revisionen dannet konklusioner, som 

er grundlaget for at udtrykke den endelige konklusion om regnskabet. Revisor skal ved afgivelse af 

den endelige konklusion på et fuldstændigt regnskab (påtegningen), gennemgå og vurdere 

konklusionerne. Påtegningen skal indeholde en klar skriftlig konklusion, om regnskabet som 

helhed. 

 

Ovenstående retningslinjer er altså principper som gælder for samtlige standarder og som skal være 

med til, at sikre at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.     

 

3.1.1 God revisionsskik   

Ifølge § 16 stk. 1 i Revisorloven, skal de opgaver som revisor udfører, være i overensstemmelse 

med god revisorskik. Herved forstås ifølge loven at: ”Opgaverne skal udføres med den nøjagtighed 

                                                 
17 Revisionsrisikoen defineres jf. RS 200 som: ”Risikoen for, at revisor afgiver en forkert revisionskonklusion, når 
regnskabet er væsentligt fejlbehæftet”. 
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og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god 

revisorskik.” 

 

Som god revisorskik må anses, at opgaverne planlægges og udføres på den i forhold til opgavens 

karakter mest hensigtsmæssige måde, underforstået økonomisk effektiv og i overensstemmelse med 

de reguleringer, som revisor i øvrigt er underlagt. 

 

Endvidere er der fem etiske grundprincipper18 (jf. etiske regler for revisorer) som er vist nedenfor. 

Revisor er underlagt disse etiske principper, ved udførelse af opgaverne som relaterer sig til god 

revisorskik. Principperne er; 

 

• Integritet (ærlighed) 

• Objektivitet (hænger også sammen med uafhængighed) 

• Fortrolighed 

• Professionel adfærd 

• Professionel kompetence og fornøden omhu 

 

Begrebet god revisionsskik er en overordnet rettesnor, som revisor er underlagt ved udførelsen af sit 

arbejde. God revisionsskik er indarbejdet i revisionsstandarderne jf. afsnit 3.1 om etiske krav til 

revision af regnskaber.  

Begrebet er et rammebegreb på linje med andre god skik begreber, såsom ”god advokatskik” og 

”god pengeinstitutpraksis”.19 God revisorskik gælder ikke kun i forhold til den udførte revision, 

men også i forbindelse med andre af revisors opgaver, såsom rådgivning og assistance i forbindelse 

med regnskabsudarbejdelsen. Der gælder det særlige for revisorer, at revisorlovgivningen og den 

øvrige regulering omfatter både revisionsydelsen og rådgivningsydelsen.  

Det fremgår endvidere af Foreningen af Registrerede Revisorers etiske regler, at den etiske 

målsætning er, at ethvert medlem af Foreningen af Registrerede Revisorer er forpligtet til, at 

varetage kunders interesser på bedste måde inden for lovgivningens rammer og under iagttagelse af 

                                                 
18 De etiske regler for revisorer udarbejdes af FSR indenfor rammerne af IFAC Code of Ethics for Professional 
Accountants. Begrebsrammen, Revisorhåndbogen 2008. 
19 www.oem.dk 
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god revisorskik, herunder god bogførings-, regnskabs-, revisions- og rådgivningsskik. 

Medlemmerne har således ikke alene pligt til at overholde love, bekendtgørelser, vejledninger m.m., 

men også de etiske og kollegiale regler. Også i FSR´s vedtægter § 5, stk. 3 og 4 står der, at 

medlemmerne og medlemsvirksomhederne, skal udføre revisionsopgaverne i overensstemmelse 

med god revisorskik. 

 

3.2 Uafhængighed 

En forudsætning for at revisor må udføre revision er, at han/hun er uafhængig i forholdet til 

klienten. Mautz og Sharaf opdeler konceptet uafhængighed i to strenge; uafhængighed i forhold til 

udøvelsen af revision, samt uafhængighed i forhold til revisionsbranchen (professionen)20. Revisors 

uafhængighed er reguleret i Revisorloven og i Uafhængighedsbekendtgørelsen. Revisor må ikke 

udføre revisionsopgaver, hvor der kan være tvivl om hans/hendes uafhængighed jf. Revisorloven § 

24, stk. 1 og Uafhængighedsbekendtgørelsen. Trusler mod revisors uafhængighed kan eksempelvis 

være, situationer hvor der er familiære relationer, eller hvor der kan være en økonomisk interesse 

for revisionsfirmaet. Revisor/erne skal i arbejdspapirerne skrive under på, at ingen i revisionsteamet 

har været ansat hos kunden inden for de sidste 2 år og at ingen i teamet har indirekte/direkte 

økonomiske interesser hos kunden. Endvidere, at ingen af medlemmerne i teamet, kan øve 

indirekte/direkte bestemmende indflydelse hos kunden, ligesom at ingen i revisionsteamet har nære 

familiemæssige relationer til personer med bestemmende indflydelse hos kunden.  

Revisors uafhængighed har betydning i forhold til vurderingen af den interne kontrol i 

virksomheden. Formålet med vurderingen er, at der kommer en erklæring på, om den interne 

kontrol fungerer effektivt i virksomheden. I forhold til især bestyrelsen, er det vigtigt at det er 

revisor der foretager denne vurdering, da revisor i modsætning til den daglige ledelse er uafhængig.  

Hovedreglen er, at en tredjemand ikke må være i tvivl om revisors uafhængighed. Foreligger der 

omstændigheder der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos velinformeret tredjemand, skal 

der foretages en konkret vurdering af kundens nære omverden. Uafhængighedsvurderinger skal 

foreligge i tilfælde, hvor revisor udarbejder erklæringer om økonomiske forhold overfor 

                                                 
20 The CPA Journal: ”In search of Concepts of Auditor Independence”. Maj 1999. 
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tredjemand. Erklæringer omfatter samtlige erklæringstyper der gives overfor andre end selskabets 

daglige ledelse eksempelvis bankforbindelser, offentlige myndigheder, investorer m.fl.. 

Revisor må ikke være med til at træffe beslutninger for en klient, hvor revisors uafhængighed kan 

bringes i fare. Det skal ses i sammenhæng med, at revisor skal fungere som offentlighedens 

tillidsrepræsentant jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 1, stk. 1. og derfor skal opretholde 

uafhængigheden overfor klienten. 

 

3.3 Revisionsaftalen 

Forud for revisionens påbegyndelse, skal der være indgået revisionsaftale. Revisionsstandard 210 

vedrører indholdet af revisors revisionsaftale med klienten, herunder hvad aftalen skal indeholde og 

hvornår aftalen skal indgås. Det er fastlagt i standarden, at de aftalte vilkår for revisionsopgaven 

skal dokumenteres i et revisionsaftalebrev, i revisionsprotokollatet eller på andre passende måder. 

 

Revisionsstandard 210 foreskriver, at revisor inden en opgave påbegyndes fremsender et aftalebrev, 

da det både er i klientens og revisors interesse, at der ikke opstår misforståelser i relation til den 

stillede opgave.  

 

Det væsentlige i aftalebrevet, udover bekræftelsen af opgaven og omfanget af revisionen er, at 

ledelsens ansvar for regnskabet er omtalt og at det fastlægger at revisor har ubegrænset adgang til 

dokumentation og information. Endvidere skal der redegøres for revisors ansvar, ligesom det skal 

afklares, at der altid vil være en risiko for at selv væsentlig fejlinformation forbliver uopdaget 

(iboende risiko). 

 

Endvidere fastsætter revisionsstandard 210, at revisor ved tilbagevendende revision, kan beslutte sig 

for ikke at fremsende nyt aftalebrev hvert eneste år. Der er dog en række situationer, hvori det vil 

være passende at fremsende et nyt aftalebrev, f.eks. ved ændring i direktionen, bestyrelse eller 

ejerforhold, eller andre ændringer der vil medføre behov for, at revisionsaftalen præciseres eller 

ændres som følge af det nye grundlag for samarbejdet. Først når revisionsaftalen er på plads, kan 

planlægningen af revisionen begynde. 
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3.4 Revisionsprocessen 

I December 2004 trådte revisionsstandarderne i kraft, der indeholdt den ”nye” revisionsproces. De 

centrale standarder i revisionsprocessen er; 

• RS 315 – Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risiciene for 

væsentlig fejlinformation 

• RS330 - Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici 

• RS 500 - Revisionsbevis 

 

Revisionsprocessen er endnu mere risiko- og kontrolbaseret end tidligere og stiller krav om, at 

revisor opnår et endnu dybere kendskab til virksomheden, dens branche og til virksomhedens 

interne kontroller21.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Den nye revisionsproces. Egen tilvirkning. 

 

Revisionsprocessen anses i dag, som en mere dynamisk proces. Overordnet består 

revisionsprocessen af 3 elementer; risikovurderingshandlinger (315), test af kontroller (330) og 

                                                 
21 http://www.frr.dk/upload/fagligt/vearktojskasse/ny_revisionsproces_slideshow.pdf 
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substanshandlinger (330), som er rettet mod en forståelse af virksomheden og dens omgivelser. 

Formålet er, at kunne foretage en risikovurdering og på baggrund af denne, at identificere hvilke 

yderligere revisionshandlinger der er nødvendige for, at opnå tilstrækkelige revisionsbeviser til en 

begrundet overbevisning. Risikovurderingshandlinger omfatter blandt andet forespørgsler, 

analytiske handlinger og observation og formålet er, at revisor opnår information om virksomheden 

således at revisionsrisikoen minimeres. Revisionsprocessen er iterativ22 23, hvilket vil sige at 

revisionen ikke er en statisk proces, som kan udføres fra start til slut, men en proces hvor det 

løbende kan være nødvendigt at stoppe op og kigge tilbage for, at tilegne sig den nødvendige 

information.  

 

3.4.1 Planlægning af revision af regnskaber 

Revisionsstandard 300 omhandler planlægningen af revisionen. Ud fra denne standard, kan revisor 

danne sig et udgangspunkt for, hvordan en revision skal planlægges og standarden kan betragtes, 

som minimumskrav til planlægning af revisionen. Det generelle krav der stilles til revisor i 

forbindelse med revisionsplanlægningen er, at den skal udarbejdes så opgaven udføres effektivt, 

overensstemmende med revisionsstandard 200. 

 

Det allerførste skridt i planlægning af revision, er en drøftelse med ledelsen om hvordan 

samarbejdet skal forløbe, hvilke forventninger de har til revisionen samt den tidsmæssige placering 

af revisionen. Herunder skal det samtidig afgøres om revisor lever op til kravet om uafhængighed, 

da der ellers ikke er muligt at indlede et samarbejde jf. Revisorlovens § 24, stk. 3. Opgavens 

indhold skal dernæst fastlægges, således at begge parter har et grundlag for, at indgå et samarbejde.  

 

3.4.2 Valg af revisionsstrategi 

Det overordnede der skal planlægges, er valg af revisionsstrategi og udarbejdelse af en 

revisionsplan. Eftersom at indholdet af en revision, er forskellig fra klient til klient og samtidig er 

forskellig fra år til år hos den samme klient, er det vigtigt at revisionsstrategien vælges ud fra den 

                                                 
22 Iterativ er ifølge fremmedordbogen; ”et verbum der betegner en gentagelse”. 
23 Davidsen, Christina Maria: ”Intern kontrol i revisionsprocessen”. Side 50. 
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enkelte klient og periode, så revisor opnår en aktuel strategi for hver enkelt revision. Valg af 

revisionsstrategi, skal derfor træffes ud fra indholdet af revisionen, herunder hvilke mål der skal 

søges opfyldt med revisionen og samtidig skal vigtige forhold tages i betragtning ved valg af 

revisionsstrategi. I forbindelse med valg af revisionsstrategi, skal revisor tage stilling til og vurdere 

klientens interne kontroller. Hvis det vurderes, at de interne kontroller fungerer, vil revisionen som 

udgangspunkt blive udført som systemrevision, hvorimod der ved svage eller slet ingen kontroller 

må foretages en høj grad af substansrevision. Det er derfor vigtigt at revisor allerede i 

planlægningsfasen har kendskab til klientens kontrolmiljø, så den bedste revisionsstrategi kan 

vælges. Derudover skal revisor overveje risikoen for besvigelser og fejl, så der tages højde for 

eventuelle svage punkter, i valget af revisionsstrategi.  

 

Forudsætningen for at vælge den rette revisionsstrategi er, at revisor har kendskab til klientens 

virksomhed. Det er derfor nødvendigt, særligt ved førstegangsrevision, at der foretages 

undersøgelser og interview forud for revisionens påbegyndelse.  

 

Dernæst kan revisionsplanen udvikles. ”Revisor skal udarbejde en revisionsplan for revisionen, 

med henblik på at reducere revisionsrisikoen til at acceptabelt lavt niveau”24. Revisionsplanen 

omfatter arten af revision, samt den tidsmæssige placering og en uddelegering af opgaver og ansvar 

til teamets medarbejdere25. Revisionsplanen skal indeholde information, som er tilstrækkeligt 

grundlag til, at vurdere revisionsrisikoen dvs. risikoen for fejl og mangler som revisionsstandard 

315 beskriver mere detaljeret. De to standarder kan derfor anvendes sideløbende, da RS 300 udgør 

grundlaget for at RS 315 kan anvendes. Eller med andre ord, er revisionsplanen grundlaget for, at 

der kan foretages en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. RS 300 skal også fastlægge 

yderligere revisionshandlinger og disse skal ses i sammenhæng med RS 330, som handler om 

revisors reaktion på vurderede risici. RS 300 foreskriver at både revisionsstrategien og 

revisionsplanen opdateres og ændres løbende, hvis det er ”påkrævet”, det vil sige hvis det medfører 

en fordel, som enten kan være af økonomisk karakter eller en anden. RS 300 foreskriver også, at 

revisor løbende skal opdatere revisionsplanen og foretage ændringer, hvis det er relevant. 

 

RS 300 stiller krav til dokumentation af såvel revisionsstrategien, revisionsplanen og eventuelle 

ændringer under forløbet. På denne måde sikres det, at der er et dokumenteret grundlag, at arbejde 
                                                 
24 FSR: ”Revisorhåndbogen”, RS 300, punkt 13. 
25 RS 220 er en mere detaljeret gennemgang af instruktion og tilsyn af medlemmerne. 
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ud fra. Det kan især være hensigtsmæssigt når revisionen udføres i et team, fordi alle medarbejderne 

i teamet skriftligt er blevet gjort klar, hvilken revisionsstrategi de skal arbejde ud fra og at de 

samtidig har en fælles plan for revisionen. 

 

Derudover er det nødvendigt, at revisor kommunikere med ledelsen under planlægningen, for at 

undgå forsinkelser under udførelsen af revisionen og for at sikre at den information og de systemer 

som revisor skal have adgang til, er til rådighed på de tidspunkter som er indlagt i revisionsplanen.  

 

3.4.3 Revisors forståelse af virksomheden og risikoen for fejlinformation  

Der stilles som følge af revisionsstandardernes implementering større krav end tidligere, til revisors 

beskrivelse af klientens kontrolmiljø og til risikovurderingshandlinger i planlægningsfasen jf. afsnit 

3.4. En evaluering af virksomhedens kontroller, er en del af revisors risikovurderingshandlinger, der 

skal udføres i alle revisioner.  

 

Revisor skal blandt andet få en forståelse af arten af den reviderede virksomhed og branche. I den 

forbindelse skal revisor tage stilling til, hvilken lovgivning virksomheden er underlagt og andre 

eksterne faktorer, som kan have indflydelse på virksomheden. Virksomhedens mål og strategier bør 

også overvejes, ved planlægning af revisionen samt hertil knyttede forretningsrisici.  

 

Eksternt 

• Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer herunder den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. 

 

Internt 

• Virksomhedens art 

• Mål og strategier og tilknyttede forretningsrisici 

• Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer 

• Intern kontrol 

 

Baseret på tidligere år, vil der ofte allerede i planlægningsfasen blive foretaget en regnskabsanalyse, 

som er med til at danne grundlag for revisionsplanen. Den interne kontrol i virksomheden skal 
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indledningsvis vurderes, således at revisionsplanen tager hensyn til områder, hvor de interne 

kontroller er svage eller helt mangler. Vurderingen af de interne kontroller, skal danne grundlag for 

en vurdering af risikoen for, at der opstår fejlinformation på baggrund af kvaliteten i de interne 

kontroller. 

 

Det centrale i RS 315 er, at revisor skal indsamle information om virksomheden, som kan danne 

grundlag for at vurdere risikoen for ”væsentlig” fejlinformation. Det er altså ikke defineret hvad 

der nøjagtigt kan opfattes som fejlinformation, men at det skal vurderes ud fra et 

væsentlighedskriterium. 

 

De overordnede punkter i RS 315 er opstillet nedenfor: 

 

1. Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden og dens omgivelser 

2. Forståelse af virksomhedens interne kontrol 

3. Vurdering af risici for fejlinformation 

4. Kommunikation med øverste ledelse og daglig ledelse 

5. Dokumentation 

 

Det første punkt dækker over, at revisor skal opnå en forståelse af virksomheden som sætter 

ham/hende i stand til opdage væsentlig fejlinformation. Der skelnes ikke mellem besvigelser og fejl. 

Ved indsamling af den nødvendige viden om virksomheden er der tre overordnede 

risikovurderingshandlinger, som revisor skal foretage;  

 

1. forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden,  

2. analytiske handlinger,  

3. observation og undersøgelse.   

 

Bilag 1 til revisionsstandard 315 uddyber hvilke handlinger, revisor kan foretage for, at opnå 

kendskab til virksomheden.  
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Afsnit 2 i RS 315 handler om at opnå en forståelse af virksomhedens interne kontroller. For at få 

en forståelse af virksomhedens interne kontrol skal revisor altid opnå en forståelse af følgende 

områder vedrørende den interne kontrol: 

 

Elementer i intern kontrol26 

a) kontrolmiljøet 

b) virksomhedens risikovurderingsproces 

c) informationssystemet, herunder det tilknyttede forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelse og kommunikation 

d) kontrolaktiviteter samt 

e) overvågning af kontroller 

 

Der stilles i øvrigt krav om, at de metoder der bruges til at vurdere risikoen for fejlinformation 

dokumenteres. 

 

Det tredje afsnit i standarden handler om vurdering af risici for fejlinformation. Revisor skal 

foretage forskellige revisionshandlinger med henblik på, at vurdere risikoen for fejlinformation. Det 

kunne eksempelvis være systemtests, stikprøver af interne afstemninger, efterprøvelse af 

transaktioner, målinger i forhold til tidligere år og i forhold til branchetal osv. Denne del af 

standarden skal også ses i sammenhæng med RS 500 (Revisionsbevis) som kræver, at der anvendes 

detaljerede revisionsmål, som baggrund for at vurdere risikoen for fejlinformation. 

 

Fjerde afsnit i standarden vedrører kommunikation med den øverste ledelse og den daglig ledelse 

om virksomhedens interne kontrol. Her stilles der krav til revisor, om at han/hun hurtigst muligt 

orienterer ledelsen om eventuelle svigt i de interne kontroller, eller problemer i forbindelse med 

implementeringen af disse. RS 315.14 stiller samtidig krav om, at medlemmerne i teamet skal 

overveje, hvor stor en risiko der er for fejlinformation i regnskabet på baggrund af 

risikovurderingen. 

 

                                                 
26 Revisorhåndbogen. RS 315, bilag 2. 
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I afsnit fem understreges vigtigheden af at revisor opnår dokumentation for de udførte 

revisionshandlinger vedrørende den interne kontrol, således at der den vurdering af de interne 

kontrollers funktionalitet bygger på et veldokumenteret grundlag. 

 

3.4.4 Risikovurdering 

Ved risikovurderingen skelnes mellem risiko på regnskabsniveau og risici på revisionsmålsniveau. 

Risikovurderingen omfatter en vurdering af risikoen for, at der kan forekomme væsentlige fejl i 

regnskabet (den iboende risiko) samt en relatering af den iboende risiko til regnskabsposter og 

revisionsmål. Derudover vurderer revisor kontroller der formindsker risikoen for, at fejl ikke 

forhindres eller rettes af den interne kontrol (kontrolrisikoen). Desuden vurderer revisor risikoen 

for at en fejl ikke opdages (opdagelsesrisikoen). 

Gennemgangen af brugersystemer og interne kontroller (systemtest), skal i første omgang munde ud 

i en vurdering af, hvorvidt det er muligt og effektivt at bygge revisionen på de interne kontroller. 

Det er ikke længere nok med substansrevision, begrebet er udvidet til at omfatte flere test af 

kontroller end tidligere, som en konsekvens af den nye revisionsrisikomodel. Der er større fokus på 

risikofaktorer og besvigelser og alt i alt indebærer en revision udført efter revisionsrisikomodellen, 

en mere omfattende revision. Denne mere omfattende revision, vil naturligvis betyde en forhøjelse 

af revisionshonorar i mange tilfælde. 

Når revisor har vurderet, at det er forsvarligt at benytte de generelle it-kontroller og at det er muligt 

og effektivt, at bygge på de interne kontroller, skal revisor foretage en systemkontroltest. Formålet 

er at vurdere, hvorvidt de interne nøglekontroller i brugersystemet rent faktisk fungerer korrekt, dvs. 

at de fejl der opstår, opfanges og rettes. Revisor skal endvidere undersøge dokumentationen for den 

foretagne databehandling og de programmerede og manuelle kontroller.  

Hvis systemkontroltesten viser, at man ikke kan bygge på de interne kontroller, da de ikke fungerer, 

eller ikke har fungeret i hele perioden, kan substansrevisionen ikke reduceres. Dette medfører, at 

revisor bliver nødt til, at ændre den oprindelige revisionsstrategi (der var baseret på de interne 

kontroller), således at den nye revisionsstrategi tager højde for den ikke fungerende kontrol. Denne 

vurdering foretages for hver enkelt nøglekontrol for sig. Det er således muligt, at nogle kontroller er 
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tilfredsstillende, hvorfor man kan basere revisionen på dem, mens andre er utilfredsstillende, 

hvorfor man må udføre andre revisionshandlinger for at revidere det, kontrollen skulle have sikret. 

Revisors arbejdspapirer skal bruges som dokumentation for den foretagne gennemgang, og det skal 

fremgå, hvorledes konklusionen er nået. 

It-revisionen vil kun i sjældne tilfælde finde vej til den eksterne erklæring (påtegningen), typisk når 

der er going concern problemer ved it-anvendelsen. Ikke eksisterende eller ikke fungerende 

kontroller eller fejlbehæftede systemer, vil revisor normalt have kompenseret for ved andre 

revisionshandlinger (substansrevision). 

 

3.4.5 Revisors handlinger på vurderede risici 

Ved udformningen af yderligere revisionshandlinger, skal revisor ifølge RS 330 overveje risikoens 

betydning og sandsynligheden for at væsentlig fejlinformation vil opstå. Udgangspunktet for selve 

revisionshandlingen er derfor det samme, men detaljeringsgraden er indsnævret til at omhandle de 

identificerede risikofyldte områder. Arten af revisionshandlingerne får nu en afgørende betydning, 

da revisor skal tage stilling til, hvordan der bedst opnås revisionsbevis. Yderligere 

revisionshandlinger vil ofte være test af kontroller og substanshandlinger som kan hjælpe med at 

frembringe tilstrækkeligt revisionsbevis. 

 

3.4.6 Revisionsbevis 

Revisionsbevis kan ifølge revisionsstandard 500 karakteriseres som, al den information som revisor 

anvender til at nå en konklusion. Det er grundlaget for revisionskonklusionen. Der er otte 

revisionsmål som knytter sig til opnåelsen af revisionsbevis. Nedenfor er de otte revisionsmål vist, 

opdelt på henholdsvis transaktion, balance og præsentation. 
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Revisionsmål på 

transaktionstyper 

Revisionsmål på balanceposter Revisionsmål for præsentation og 

oplysning 

1. forekomst, 1. tilstedeværelse 1. forekomst 

2. fuldstændighed,  2. rettigheder og forpligtelser 2. fuldstændighed 

3. nøjagtighed,  3. fuldstændighed 

 

3. klassifikation og 

forståelighed 

4. periodisering,  4. værdiansættelse 

(balanceposter) 

4. nøjagtighed og 

værdiansættelse 

5. klassifikation 

(transaktioner) 

  

Figur 3.2. Revisionsmål fordelt på transaktionstype, balancepost og præsentation. Kilde Revisorhåndbogen 2008. 

  

Kvaliteten af revisionsbevis skal ifølge standarden være tilstrækkelig og egnet, herved lægges der 

op til en relativ fortolkning. Det kan ikke entydigt siges hvor meget og hvad, der skal til for at opnå 

det endelige bevis. Det er en vurdering, som revisor må foretage fra gang til gang. ”If evidence is 

sufficient, competent, and relevant to the audit objective, then it is persuasive”27. Revisionsbevis 

skal derfor ses i forhold til revisionsmålet og foranledige overbevisning. I praksis vil der dog ofte 

være rutiner, som i et vist omfang bestemmer, hvornår der foreligger tilstrækkeligt revisionsbevis. 

 

Da klienters regnskabsmateriale er af meget forskellig kvalitet, vil der også være forskel på typen 

og omfanget af det bevis der søges opnået. Nogle virksomheder har en grundig bogføring og god 

intern kontrol, som forebygger mod fejl. Andre virksomheder har en lav grad af intern kontrol og en 

mangelfuld bogføring. Ofte vil det være sådan, at en virksomhed som har en mangelfuld bogføring 

og en svag intern kontrol, vil være mere risikobehæftet end en virksomhed, hvor der er en god 

bogføring. Risikovurderingen foretages som før nævnt i planlægningsfasen, hvor kvaliteten af de 

interne kontroller også vurderes. Det vil derfor fremgå af planlægningen hvilke områder af 

revisionen, som er særligt risikobehæftede og der vil ved revision af disse områder, kræves en større 

mængde (tilstrækkelig) og et meget ”sikkert” (egnet) bevis som dokumentation. 

 

Revisionsbevis er mere pålideligt når det kommer fra eksterne og uafhængige kilder samt når det er 

originalt og når det er skriftligt. Hvis informationen kommer fra virksomheden, skal revisor opnå 

bevis for nøjagtigheden og fuldstændigheden. Anden information som mødereferater og eksterne 

bekræftelser, er med til at sikre revisionsbevis. 
                                                 
27 Internal Auditor: ”Audit evidence”. Ratliff, Richard L. August 1998. 

 33



Der er forskellige typer af revisionshandlinger, som revisor anvender til at opnå sit revisionsbevis. 

Udgangspunktet er bogføringsgrundlaget hvor den indre sammenhæng kan testes, derudover kan 

revisor foretage test af kontroller og udføre substanshandlinger. En af de handlinger revisor skal 

udføre for, at opnå revisionsbevis er, at opnå en forståelse af virksomheden, herunder 

virksomhedens interne kontrol. Information om virksomhedens kontrolmiljø (og andre forhold) kan 

udføres ved undersøgelse, observation, forespørgsler, bekræftelse, efterregning og analytiske 

handlinger. 

 

3.5 Delkonklusion 

Formålet med revision af regnskabet er, at sikre at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. Revisor er udover den almindelige lovgivning underlagt ”god revisionsskik”, som 

på samme måde som RS 200 dækker over nogle generelle principper, som revisor skal arbejde ud 

fra når han/hun udfører revision. Forinden revisionen kan påbegyndes, er det en forudsætning, at 

der er indgået revisionsaftale, herunder at revisor er uafhængig i forhold til klienten og opgaven. 

Herefter kan planlægningen begynde og valg af revisionsstrategi kan foretages. En af de væsentlige 

ændringer i den nye revisionsproces efter revisionsstandarderne er, at der stilles større krav til 

revisors forståelse af den enhed som revideres.  

 

Revisionsprocessen er en dynamisk proces, som overordnet består af 3 elementer; 

risikovurderingshandlinger, test af kontroller og substanshandlinger. Risikovurderingen foretages i 

revisionsplanlægningen og formålet er, at identificere risikofyldte og væsentlige områder. Formålet 

med processen er at revisor opnår tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne afgive sin erklæring på 

årsrapporten. 
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4  Intern kontrol 

4.1 Corporate Governance 

På baggrund af en offentlig debat om god selskabsledelse, blev der i 2001 nedsat et udvalg hvis 

arbejde resulterede i en rapport med anbefalinger, som danske virksomheder kan anvende til at opnå 

en god Corporate Governance. 

 

Ifølge Nørby-udvalget defineres Corporate Governance som: 

  
”De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer 

samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af 

selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt benævnt selskabets ”interessenter”). 

Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfund”28. 
 

 

Det centrale i Nørby-udvalget’s definition er mål og samspillet mellem interessenter, herunder 

ledelse og ejere. Definitionen på Corporate Governance skal ses i sammenhæng med de 

anbefalinger, som udvalget er kommet med. Formålet med anbefalingerne er, at få et så godt og 

effektivt samspil i gang mellem interessenterne. Samspillet mellem ledelse og ejere er essentielt og 

som det ses nedenfor, er fokus rettet mod bestyrelsen, aktionærerne og den indbyrdes åbenhed. 

 

Anbefalingerne omfatter følgende syv hovedområder: 

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

3. Åbenhed og gennemsigtighed 

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

5. Bestyrelsens sammensætning 

6. Aflønning af bestyrelse og direktion 

7. Risikostyring 

 

                                                 
28 Nørby-udvalgets rapport. 
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Ad 1 og 2)  

God selskabsledelse indebærer at bestyrelse og direktion gør sig klart, at et samspil mellem ledelse 

og aktionærer er af væsentlig betydning for selskabet. Aktionærerne kan ved udøvelse af deres 

ejerskab og rettigheder medvirke til, at ledelsen varetager aktionærernes interesser bedst muligt og 

sikrer en effektiv udnyttelse af selskabets ressourcer på kort og på lang sigt. 

Der lægges derfor vægt på kommunikationen mellem ledelse og aktionærer, således at ledelsen har 

et ansvar for at informere aktionærerne og at aktionærerne også er aktive i udøvelsen af deres 

ejerskab. Det anbefales, at der i selskabers vedtægter ikke indføres bestemmelser, der indeholder 

stemmeretsdifferentiering og begrænsning af antallet af stemmer. Generalforsamlingen anses også 

for central i forhold til god selskabsledelse og der bliver især lagt vægt på lang varsel og 

fyldestgørende dagsorden vedrørende generalforsamlingen, således at aktionærerne og deres 

repræsentanter kan forberede sig i god tid. Anbefalingen omhandler også overtagelsesforsøg, hvor 

det anbefales at bestyrelsen kommunikerer med aktionærerne inden der handles, for at undgå at 

aktionærerne bliver sat uden for indflydelse. Det kunne eksempelvis være ved kapitalforhøjelser. 

 

Ad 3) 

Åbenhed og gennemsigtighed skal ses både i forhold til præsentation i regnskabet og evt. 

supplerende oplysninger og halvårs/kvartalsregnskaber. Det foreslås at bestyrelsen har en egentlig 

politik omkring kommunikation og åbenhed. Ideen med denne åbenhed og kommunikation er, at 

gøre selskabets aktionærer og øvrige interessenter i stand til løbende, at vurdere og forholde sig til 

selskabet og på denne måde indgå i et konstruktivt samspil med selskabet. I 2008 vandt Carlsberg, 

Børsen’s Årsrapportpris blandt andet med begrundelse i et højt informationsniveau29. 

 

Ad 4)  

Ifølge Nørby-udvalgets rapport består bestyrelsens opgaver og ansvar blandt andet i, at fastlægge 

de overordnede mål, sikre klare retningslinjer for ansvarsfordeling samt at tage sig af planlægning 

og opfølgning og risikostyring. Derudover er det bestyrelsen som vælger direktionen og fastlægger 

direktionens ansættelsesforhold. Disse forhold har delvist været reguleret tidligere i 

aktieselskabsloven og den øvrige selskabslovgivning, men er nu samlet i anbefalinger, som direkte 

kan anvendes som en slags funktionsbeskrivelse til at oprette og vedligeholde et velfungerende 

bestyrelsesorgan. 

                                                 
29 www.carlsberggroup.com 
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Ad 5) 

Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den har en god ledelsesmæssig 

sammensætning og kan fungere som en god sparringspartner for direktionen. Denne 

sammensætning skal løbende overvejes og vigtige faktorer er i denne sammenhæng:  

- valg af bestyrelsesmedlemmer30,  

- antallet,  

- uafhængighed,  

- mødefrekvens,  

- antallet af bestyrelsesposter,  

- valgperioden og  

- evaluering af direktionens og eget arbejde, samt samarbejdet mellem de to parter. 

 

Novozymes er et dansk eksempel på et selskab, som anvender Nørby-udvalgets anbefalinger og har 

på deres hjemmeside beskrevet hvordan selskabet har efterlevet kravene31. Novo Nordisk er også 

blandt de danske virksomheder som følger Nørby-udvalgets anbefalinger. Novo Nordisk har flere år 

i træk vundet Børsens pris; ”årets ikke-finansielle regnskabspris”32. 

 

Jf. Aktieselskabsloven § 51 stk. 2 skal flertallet af bestyrelsen være ikke-direktører og direktøren 

kan ikke være formand for bestyrelsen jf. ASL § 56 stk. 1. Til forskel fra i USA kan direktøren altså 

i Danmark godt være medlem af bestyrelsen.  

 

Ad 6) 

Dette punkt vedrører anbefalinger til aflønning af bestyrelse og direktion, herunder hvordan 

incitamentsprogrammer, fratrædelsesaftaler og den generelle åbenhed med fordel kan skrues 

sammen. Hensigten er at skabe et rimeligt forhold mellem det arbejde og ansvar som 

bestyrelsen er pålagt og aflønning og at dette samtidig ikke er en skjult dagsorden i forhold til 

aktionærer og øvrige interessenter. På denne måde opnås der større sikkerhed for, at målsætning for 

ledelsen og aktionærerne, grundlæggende har samme udgangspunkt. Således at hvis et 

                                                 
30 ASL § 49. Et aktieselskab skal have en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer. § 51 Stk. 2. Flertallet af 
bestyrelsens medlemmer skal bestå af personer, der ikke er direktører i selskabet. 
31http://www.novozymes.com/da/MainStructure/AboutUs/Corporate+governance/The+Nrby+Report/Composition+of+t
he+board.htm 
32 Børsen: ”Regnskabspriser 2007”, fredag den 5. oktober 2007. 
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bestyrelsesmedlems aflønning afhænger af værdiskabelsen i virksomheden, hvilket det ofte vil gøre, 

at det forhold så også er kendt for aktionærerne. 

 

Ad 7) 

Bestyrelsen har ansvaret for, at der etableres gode systemer til styring af risici. Det anbefales at der 

mindst en gang årligt, foretages en evaluering af selskabets risikostyringspolitik. Samtidig 

opfordres der til, at bestyrelsen samarbejder med den eksterne revision omkring risikostyring. 

Formålet med risikostyringen er, blandt andet at identificere kritiske succesfaktorer, analyser 

muligheder og udfordringer i forhold til målopfyldelse og sammenholde det med risiko. Det er 

vigtigt, at risikovurdering hele tiden holdes op imod virksomhedens behov. Derudover vedrører 

risikostyring også forhold som skader, arbejdssikkerhed, miljø, kontraktindgåelse mm.. 

 

Intern kontrol starter på bestyrelsesniveau og det er derfor afgørende, at der er en overordnet 

procedure at følge. En ting er lovgivningen som er meget uddybende vedrørende selskabsstruktur, 

men for at få et optimalt internt kontrol system til at forplante sig i virksomheden, er det i mange 

tilfælde nødvendigt med en egentlig procedurebeskrivelse af, hvordan de bestemmelser der er 

reguleret ved lov, udføres i praksis. Nørby-udvalgets anbefalinger kan udmærket anvendes til 

implementering af en god selskabsledelse. Det skal dog understreges, at anbefalinger ikke altid 

møder samme respekt som egentlig lovgivning, idet der i anbefalinger ligger en valgfrihed. 

 
 

4.2 Formålet med intern kontrol 

Hensigten med den interne kontrol er, at skabe foranstaltninger i forretningsgangene, som kan 

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

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

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

Procedurerne er følgende: bemyndigelse, kontrol af regnskabsmateriale, beskyttelse af aktiver og 

oplysninger, gennemgang af regnskabsafstemninger, kontrol af underliggende transaktioners 

lovlighed og formelle rigtighed. Som eksempel kan nævnes bemyndigelser til medarbejdere 

vedrørende godkendelse af udgifter ved underskrifter på bilag. En effektiv kontrol er i høj grad 
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afhængig af en effektiv arbejdsdeling, det vil ofte være gældende, når der er en person der udfører 

en aktivitet og en anden person der kontrollerer denne aktivitet. 

Et internt kontrolsystem omfatter endvidere kontrolmiljøet og de instrumenter, forretningsgange, 

metoder og systemer, som virksomheden har indført. Der er mange formål med interne kontroller 

og nedenfor er opstillet nogle af de årsager og behov som er motiverende for mange virksomheder. 

• virksomhedens mål opfyldes i overensstemmelse med principperne for økonomi, produktivitet 

og effektivitet 

• lovgivning, ledelsesdirektiver og øvrig regulering følges 

• aktiver og oplysninger beskyttes, 

• besvigelser og fejl forebygges og afsløres 

• regnskaberne er af god kvalitet, og at der rettidigt udarbejdes pålidelige regnskaber og 

ledelsesinformationer. 

Intern kontrol er nødvendigt for, at sikre en virksomheds aktiver, pålideligheden af registreringer 

samt at sikre at dispositioner foretages i overensstemmelse med fastsatte regler.  

Ved at indbygge it kontroller opnår man en automatisk kontrol i systemet, som herefter skal efterses 

og kontrolleres, men hvor selve udførelsen af kontrollen er blevet automatiseret. Derved reduceres 

risikoen for fejl i de interne kontroller, da it systemer som hovedregel er mere pålidelige og 

behandler data mere ensartet og effektivt end menneskelige procedure. 

 

4.3 Ledelsens ansvar for intern kontrol 

I følge Årsregnskabsloven er det ledelsens ansvar, at udarbejde en årsrapport i overensstemmelse 

med regnskabslovgivningen og regnskabsbestemmelserne i selskabets vedtægter. Ledelsen har 

således ansvar for, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, 

finansielle stilling samt resultat. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at bogføringen tilrettelægges 

og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik samt, at regnskabsmaterialet opbevares på 

betryggende vis. 
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Derudover er det ledelsens ansvar, at procedurer og interne kontrolforanstaltninger er etableret (jf. 

Asl § 54)33, således at der sikres fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner 

grundlag for bogføringen. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med 

henblik på, at forebygge og opdage eventuelle besvigelser, i form af misbrug af selskabets aktiver 

og bevidste fejlinformationer til brug for regnskabsaflæggelsen, 

 

Ledelsen har også ansvaret for, at sikre at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i 

forhold til dets aktiviteter. Selskabets ledelse er forpligtet til at informere revisor om begivenheder, 

som kan have betydning for revisionen af årsrapporten, ligeledes skal ledelsen give tilladelse til, at 

der foretages de undersøgelser, som revisor finder nødvendige. Ledelsen skal derudover sikre, at 

revisor får den information og assistance, som revisor finder nødvendig for at kunne opfylde sine 

forpligtelser. 

 

Et led i den interne kontrol er virksomheders udarbejdelse af regnskabsinstruks, der fastlægger 

forretningsgangene for regnskabsførelsen, herunder funktionsadskillelse, eksempelvis mellem kasse 

og bogholderi samt godkendelse og registrering af bilag. Det vil ofte forstærke en rutine, hvis den er 

nedskrevet på papir. Også ansvarsfølelsen vil øges når en rutine er nedskrevet i en manual eller 

lignende, frem for en mundtlig instruks. Et af de væsentlige elementer i intern kontrol, er derfor at 

sikre, at de kontrolopgaver der skal udføres, er klare for den/de personer der skal udføre denne og at 

de eksisterer i skriftlig form. Ved at have forretningsgangene nedskrevet giver det også mulighed 

for nemt, at tilpasse og tilføje yderligere procedure i forbindelse med udførelsen af intern kontrol. 

De nedskrevne forretningsgange giver også revisor mulighed for, at give en meget konkret og 

præcis rådgivning om eventuelle manglende eller overflødige procedure.  

 

Begrebet ”accountability” (ansvarsplacering) som blandt andet David Flint omtaler, er meget 

centralt i relation til intern kontrol. Accountability begrænser sig ikke kun til et enkelt område i 

regnskabet/virksomheden, men er mere et generelt begreb, som gælder på flere niveauer. Det er 

meget sammenhængende med intern kontrol, som også er en mere generel retningslinje, som 

                                                 
33 Aktieselskabsloven § 54 Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i 
forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold 
tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at 
formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 
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varierer fra virksomhed til virksomhed. Dertil kommer begrebet god revisionsskik, som er et 

overordnet begreb og som også er gældende ved revisionen af de interne kontroller. Det kan dog 

adskilles ved at ”accountability” nok er mere relateret til den eller dem, der udfører den interne 

kontrol og god revisionsskik er relateret til den som udfører kontrol af den interne kontrol altså 

revisor.34 

I Danmark er der ikke decideret krav om, at ledelsen erklærer sig særskilt om effektiviteten af de 

interne kontroller, men i ledelsens regnskabserklæring skriver ledelsen under på, at de interne 

kontroller er etableret og vedligeholdt. Det ville være en god ide med lovkrav om en egentlig 

ledelsesvurdering af de interne kontroller, da det placerer et ansvar for de anførte oplysninger. 

 

4.4 COSO-standarden for intern kontrol 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations) er en fælles begrebsramme for intern kontrol, som 

udspringer af ”The Treadway Commision’s” rapport fra 1987. COSO opstod på baggrund af en 

diskussion om, at der manglede en fælles begrebsramme for intern kontrol og modellen er en 

opfølgning på denne diskussion. COSO-modellen er herefter blevet integreret i 

revisionsstandarderne. 

 

Der findes mange definitioner af intern kontrol blandt andet i den engelske Turnbull og i CoCo 

rapporten fra Canada. Fælles for disse definitioner er at intern kontrol er en proces. Det er et meget 

vidt begreb, som i praksis dækker over mange forhold i en virksomhed, både i forhold til de 

forskellige niveauer af virksomheden, men også i forhold til de enkelte aktiviteter. 

 

”Den (interne kontrol) rækker ud over procedurer og omfatter også elementer som eksempelvis 

virksomhedskultur, systemer, strukturer, politikker og opgaver”35 

 
 

                                                 
34 http://www.rigsrevisionen.dk/composite-558.htm 
35 Revision & regnskabsvæsen: ”Samspillet mellem risikostyring og interne kontroller”. Nr. 6, juni 2006, side 43. 
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Ifølge COSO-frameworket fra 1992 defineres intern kontrol som: 

 

”En proces påvirket af bestyrelsen, ledelsen og øvrigt personale som er designet til at skabe 

rimelig sikkerhed, angående virksomhedens opnåelse af mål inden for følgende kategorier; 

 

• Effektivitet og ydeevne i driften 

• Pålideligheden af finansiel rapportering 

• Overholdelse af love og reguleringer”36 

 

Definitionen bygger på fire nøglekoncepter som er; proces, mennesker, rimelig sikkerhed og mål for 

intern kontrol. De fire koncepter indgår i en virksomheds interne kontrolsystem og understreger at 

intern kontrol er mere end manualer og regler. En god intern kontrol kræver, at der er nogle 

velfungerende kontrolprocedure og at virksomhedens ”kontrolpolitik” er klar hos ledelsen såvel 

som den enkelte medarbejder. Det gælder hele vejen ned i gennem organisationen og kræver i 

øvrigt, at medarbejderne er positivt indstillet på denne kontrolpolitik. Det er dog altid et 

ledelsesansvar og det er derfor også ledelsen der skal være i fokus ved en analyse af de interne 

kontrollers effektivitet. Medarbejderne har en indflydelse, men ansvaret påhviler ledelsen. 

”COSO’s concept of internal control assigns roles and responsibilities to everyone in the 

organization, including directors as key drivers of the control process.”37 

 

Nedenfor ses COSO-modellen for intern kontrol, hvor kategorierne for målopfyldelse er placeret i 

toppen. 

 

                                                 
36 COSO’s framework 1992. Egen oversættelse. 
37 Internal Auditor: ”Tone at the Top”. March 1998. 
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Figur 4.1 COSO-modellen for intern kontrol (1992). Kilde: Internal Control – Integrated Framework. 

 

Det interne kontrolsystem består af fem komponenter, som er indbyrdes relateret som vist i 

modellen. De fem komponenter er listet i punkter nedenfor: 

  

1. Kontrolmiljøet 

2. Risikovurdering 

3. Kontrolaktiviteter 

4. Information og kommunikation 

5. Overvågning 

 

Ad 1) Kontrolmiljøet 

Kontrolmiljøet er den del af virksomhedskulturen, som påvirker medarbejderens indstilling til den 

interne kontrol. Det er et bredt begreb og det er derfor ikke muligt, at opstille en ”rigtig” måde at 

implementere og vedligeholde intern kontrol. Det der fungerer i en virksomhed vil ikke 

nødvendigvis fungere i en anden virksomhed. Faktorer som ledelsens adfærd, personalepolitik, 

ansvarsfordeling, kommunikation og etiske værdier udgør nogle af de vigtige grundsten i 

kontrolmiljøets opbygning. ”The control environment contains informal, and often intangible, soft 

controls, such as ethics, integrity, management philosophy, and commitment to competence, as well 

 43



as more formal controls like organizational structure and assignment of roles and 

responsibilities.”38 

 

Ad 2) Risikovurdering 

Risikovurdering handler om, at identificere og analysere potentielle risici for virksomheden. En 

hensigtsmæssig risikovurdering foretages på flere niveauer og aktiviteter, således at der hele tiden 

er en klar forståelse af målet. Det er derfor en forudsætning, at der et mål, før der kan foretages 

risikovurdering. Opdelingen af mål på niveauer og aktiviteter, som vist i bjælkerne til højre på 

COSO-modellen, afhænger af virksomhedens størrelse. 

 

Ad 3) Kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteter har direkte sammenhæng til risikovurderingen, da det er en opfølgning og 

forebyggelse af at de identificerede risici opstår. Aktiviterne er alle de kontrolpolitikker- og 

procedurer, som understøtter ledelsen i at opnå virksomhedens mål. Eksempler på kontrolaktiviteter 

er godkendelser, autorisationer, løbende afstemninger, reviews, sammenligninger, 

funktionsadskillelse og kontrol af aktivernes sikkerhed. 

 

Ad 4) Information og kommunikation 

Indsamling af relevant information og den videre formidling heraf, udgør en af komponenterne i 

den interne kontrol. Information og kommunikation er vigtig, for enhver virksomhed i et videns 

samfund og derfor er det af stor betydning, at der i virksomheden er en fælles og indarbejdet 

forståelse og vilje til, at bearbejde og formidle viden på en god og effektiv måde.  

 

Ad 5) Overvågning 

Overvågning er en meget vigtig komponent i det interne kontrolsystem. Overvågning skal foregå 

efter en plan og skal omfatte alle niveauer og aktiviteter. Den relaterer sig meget til 

kontrolaktiviteterne der, som nævnt i ad) 3 er de foranstaltninger, der er iværksat på baggrund af 

risikovurderingen. I forhold til bestyrelsen kan det være problematisk med en egentlig overvågning 

af aktiviteterne, da der kan stilles spørgsmålstegn ved hvem der skal kontrollere disse aktiviteter. 

Imidlertid lægger modellen op til at overvågningen foregår på alle niveauer og det må derfor være 

op til bestyrelsen, at sørge for at foretage overvågning internt på bestyrelsesniveau. 

                                                 
38 Internal auditor: ”Understanding internal controls”, side 1. Oct. 2003. 
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På baggrund af de mange erhvervsskandaler, opstod der et behov for nogle mere standardiserede 

krav til risikopolitikker i virksomheder og det blev derfor besluttet, at der skulle stilles nogle flere 

krav til virksomheders interne kontroller og risikovurdering. I 2001 anmodede COSO 

PriceWaterhouseCoopers om at udvikle en ERM-ramme, som kunne anvendes af 

virksomhedsledere. Arbejdet resulterede i en ny COSO-stadard for ERM (Enterprise Risk 

Management - effektiv risikostyring) som udkom i 2004. Forskellen i den nye COSO-standard i 

forhold til den tidligere COSO-standard for intern kontrol (1992) var, at der i 2004 modellen var 

integreret et risikostyringselement. Integrationen af risikostyring resulterede i, at den nye COSO-

standard var mere strategisk orienteret. COSO-standarden fra 2004 kan derfor i højere grad, 

anvendes af ledelsen som et decideret styringsværktøj i forhold til virksomhedens mål og strategi, 

hvor den tidligere COSO-standard mere er en standard for interne forretningsrutiner. 

 

4.5 Risikostyring i forhold til interne kontroller/ERM 

Risikostyring har altid været en del af en virksomheds økonomiske styring, men gennem de sidste 

20-30 år er der kommet utrolig meget fokus på risikostyring i virksomheder. Dette må anses for, at 

være en konsekvens af både erhvervsskandaler og de muligheder som en effektiv styring af risici, 

betyder for virksomheder i form af økonomisk gevinst, konkurrencefordele mm. Samtidig er 

adgangen til at anvende finansielle instrumenter til hedging også blevet lettere tilgængelige for 

virksomhederne. Internettet har i den sammenhæng haft en stor betydning, både med henblik på al 

den information, som nemt kan søges og af hensyn til de muligheder der findes for elektronisk at 

gennemføre mange dispositioner. 

 

Der er mange fordele for virksomheder ved at bruge ressourcer på risikostyring. Sammenholdt med 

interne kontrolsystemer giver risikostyring en virksomhed mulighed for, hele tiden at være på 

forkant med konjunkturer og forandringer i virksomhedens nærmiljø. I den udvidede COSO-model 

er risikostyring en af komponenterne i intern kontrol. 

 

Samtidig med at der er kommet øget fokus på risikostyring og intern kontrol, er der også udviklet 

nye revisionsmetoder, som gør det muligt for revisor at konkludere på virksomhedens risikopolitik. 

Dels kræves det jf. RS 300 at revisor foretager en vurdering af virksomhedens interne kontroller og 

dels kan ledelsesberetningen indeholde information om de interne kontroller og den for 
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virksomheden valgte risikostyringspolitik, som revisor også skal erklære om jf. revisorloven (ikke 

længere krav for B-virksomheder).  

 

Enterprise risk management er en proces, hvor en virksomhed styrer og tilpasser sin 

risikostyringspolitik. Denne proces går ud på, at virksomheden identificerer risici og tilrettelægger 

risikostyring baseret på risikovillighed. Formålet er, at optimere forretningsstrategien og opnå en 

mere effektiv opfyldelse af de fastlagte mål.  

 

Den ene dimension som disse kontrolaktiviteter skal ses i forhold til er organisationsenheden; 

koncern, forretningsenhed, datterselskab eller division. Den anden dimension i modellen beskriver 

på hvilke niveau kontrolaktiviteterne skal implementeres. Operationelt, strategisk, rapportering eller 

compliance-nivaeau. For at forankre risikostyring i hele virksomheden, er det hensigtsmæssigt at 

der findes standarder for risikostyring på såvel strategisk som operationelt niveau og at resultaterne 

heraf også bliver medtaget i rapportering. Ved at rapportere resultaterne skabes der samtidig et 

målegrundlag og dermed også et udgangspunkt for forbedring. 

 

Der er mange fordele ved risikostyring, men der er også nogle ulemper som er opstillet nedenfor i 

skemaet.  

 

Fordele Ulemper 

• undgå overraskelser og reducere tab • risikovurdering er ikke 100 % garanti 

• Målrettet risikostyring i forhold til 

forretningsenheder og konkurrenter 

• markeder og omverdenen er i konstant 

forandring 

• Forbedret kvalitet i rapportering • ressourcer/meromkostninger 

• Klare roller og ansvar • tidskrævende 

• Bedre ressourceudnyttelse og i form af 

mindre behov for opfølgning og rettelser 

tilbage i tiden. 

 

• Bedre efterlevelse af lovgivning  

• omkostningsbesparelser.  

4.2 Fordele og ulemper ved risikostyring. Egen tilvirkning 
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At sikre en politik for risikostyring er bestyrelsens ansvar. Det er hensigten med COSO-standarden 

fra 2004, at den kan danne grundlag for at indføre en risikostyringspolitik. 

 

4.6 Implementering af intern kontrol 

Da COSO ikke er konkret i forhold til den enkelte virksomhed, kræver det at ledelsen afsætter tid 

og øvrige ressourcer til, at tilpasse COSO til deres virksomhed, eksempelvis ved at nedsætte et 

internt udvalg eller alternativt at hyre et rådgivningsfirma til at løfte opgaven. Modellen giver 

brugeren nogle rammer at arbejde indenfor, men opstiller ikke konkrete retningslinjer for hvilke 

handlinger der skal udføres for, at opnå en effektiv intern kontrol. Der skal derfor udarbejdes en 

standard for hver virksomhed, som vil anvende COSO. 

 

Nedenfor er opstillet retningslinjer for implementering af COSO’s begrebsramme for intern kontrol: 

 

1) Risikovurdering skal foretages.  

2) Risikoprofil skal fastlægges. 

3) Ledelsen skal afsætte tid og ressourcer til planlægning af implementeringen af COSO. 

4) Der skal udarbejdes en overordnet plan hvor det skriftligt redegøres for hvilke procedurer 

der skal følges. 

5) Der skal afsættes en tidsmæssig ramme for udarbejdelse, implementering og evaluering. 

6) Det skal fastlægges på hvilke områder der fokuseres, således at der efterfølgende kan 

foretages målinger på om den interne kontrol er implementeret og om den virker. 

7) Der skal løbende foretages evaluering eksempelvis kvartalsvis for at sikre at planen 

overholdes. 

 

Formålet med COSO er at få modellen implementeret på en måde, hvor den underbygger 

forretningsstrategien og hjælper til at holde fokus på virksomhedens mål. 

 

4.7 SOX 404 

Sarbanes-Oxley Act blev vedtaget af den Amerikanske Kongres i 2002. Formålet med loven var at 

sikre kapitalmarkedernes tillid til selskabernes finansielle rapportering. Således omfatter loven alle 
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selskaber, som er noteret på børserne i USA. Regelsættet gælder også for danske selskaber der er 

børsnoteret i USA og for danske selskaber i en koncern, hvor moderselskabet er børsnoteret i USA. 

  

Kravene til nøjagtighed og troværdighed i informationer fra de børsnoterede selskaber i USA er 

blevet skærpet meget. Sektion 404 omhandler blandt andet, hvordan bestyrelse og direktion samt 

revisorer, skal vurdere og kvalitetssikre virksomheders finansielle rapportering og de systemer, der 

ligger til grund for denne rapportering. Der stilles herunder krav om, at ledelsen kommer med en 

årlig vurdering af og offentlig erklæring om effektiviteten af de etablerede interne kontroller39. 

SOX 404 et fremskridt i forsøget på at øge pålideligheden i årsrapporter og implementeringen heraf 

giver dermed større gennemskuelighed for virksomhedens interessenter. 

                                                

  

For de amerikanske selskaber, skulle reglerne følges fra 2004, hvorimod ikke amerikanske 

selskaber som er børsnoteret i USA havde til og med år 2005 før implementeringen skulle være 

fuldført. Det er på samme måde som i Danmark ledelsens ansvar, at skulle designe og implementere 

et system i virksomheden, der pålideligt kan evaluere de interne kontroller over den finansielle 

rapportering i virksomheden.   

 

Det centrale element i SOX 404 er, ledelsens erklæring i forhold til investorerne og offentligheden. 

Det er her, at ledelsens vurdering af de interne kontroller fremkommer ved en konklusion hvorvidt 

virksomhedens interne kontroller over den finansielle rapportering er effektiv eller ineffektiv. 

Ledelsen skal fremkomme med en vurdering der skal: 

 

”...state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal 

control structure and procedures for financial reporting. 

Contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the effectiveness 

of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting40”  

  

Udviklingen i USA er interessant at følge, da inspirationen herfra fortsat vil påvirke 

regnskabsreguleringen i Danmark og EU. Eksperter mener desuden, at mange danske virksomheder 

med tiden vil benytte det omfattende regelsæt, idet investorerne vil se på, hvorvidt det bliver 

benyttet eller ej.  
 

39 Wilkins, Scott C.: ”Sustaining SOX 404, a project management approach”. Management Accounting Quarterly. 
40 Sarbanes-Oxley Act, sektion 404. 
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En væsentlig parameter i relation til interne kontroller er at sikre, at de fornødne 

funktionsadskillelser i virksomheden og i virksomhedens systemer eksisterer, dvs. begrænsning af 

medarbejderens muligheder for at begå svig. En oplagt mulighed for svig opstår f.eks. ved, at 

samme medarbejder har adgang til både, at bogføre kreditorfakturaer og gennemføre betalinger af 

disse. 

 

Også virksomheder, som ikke er noteret på den amerikanske børs, kan opnå større troværdighed og 

øget stakeholder value ved at etablere og efterleve de standarder, som kommer til udtryk i SOX 404, 

der omhandler interne kontroller. 

 

Mange virksomheder vælger at sætte fokus på interne kontroller. Årsagerne er at optimering af 

interne kontroller er med til, at forbedre processerne i de enkelte virksomheder og derved minimerer 

risikoen for, at bevidste eller ubevidste fejl forekommer eller aldrig opdages. Et tiltag i SOX 404 er, 

at der kræves en officiel ledelsesvurdering af de interne kontroller over de finansielle 

rapporteringer, i forlængelse af offentliggørelsen af virksomhedens årsrapport.  

 

En fordel for virksomheden ved implementeringen af SOX 404 er, at de mere fokuserede og 

veludviklede interne kontroller medfører, at ledelsen har mulighed for at optimere processer på stort 

set alle niveauer i den enkelte virksomheds afdelinger og datterselskaber. Herved forøges 

sandsynligheden for at opdage og imødegå eventuelle fejl. 

 

Hvis virksomheden skulle opdage en væsentlig svaghed i de interne kontroller af den finansielle 

rapportering, skal ledelsen i samarbejde med den uafhængige revisor evaluere denne. Ledelsen skal 

bekendtgøre dette i vurderingen og dermed erklære den interne kontrol for ineffektiv. Ledelsen må i 

detaljer kommentere problemet og be- eller afkræfte eventuelle usikkerheder i regnskabet. Derfor er 

det nødvendigt, at ledelsen får indarbejdet et effektivt system, som løbende kan opsamle og vurdere 

oplysninger til brug for ledelsen. Med et etableret og fungerende system har ledelsen mulighed for, 

at opdage og reagere på eventuelle svagheder og fejl. Hvis der forefindes en svaghed i de interne 

kontroller er det ikke nødvendigvis sikkert, at det medfører en fejl i årsrapporten, dette forhold skal 

dog stadig bekendtgøres i forbindelse med årsrapporten.  
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SOX 404 er meget omfattende og omkostningsfuldt at få implementeret i en virksomhed, da det 

kræver implementering på alle niveauer af virksomheden.  

 

De generelle formål med SOX 404 kan genkendes i de europæiske lovgivninger og anbefalinger til 

årsrapporter fra offentlige myndigheder, jf. eksempelvis Turnbull-vejledningen i Storbritannien og 

Erklæringsbekendtgørelsen i Danmark. Turnbull foreskriver en generel vurdering af alle typer af 

kontroller og en overordnet beskrivelse af interne kontrolsystem i virksomhederne skal fremgå af 

årsrapporten. I EU-regi foreskrives der en beskrivelse af det interne kontrolsystem i virksomhederne 

med hensyn til direktiverne, men ligesom i Danmark, er der fokus på de interne kontroller med 

henblik på den finansielle rapportering og pålideligheden af denne. Dette er direkte indbygget i 

SOX 404, og denne adskiller sig fra de europæiske standarder ved at kræve deciderede 

ledelses- og revisorerklæringer om effektiviteten af den interne kontrol. I Danmark skal de 

interne kontroller ligeledes gennemgås og vurderes årligt, men uden at ledelsen skal komme med en 

erklæring i forbindelse med årsrapporten.   

  

4.8 Revisionskomité 

Ideen med en revisionskomité er amerikansk. Selskaber noteret på de amerikanske børser har i dag 

krav om revisionskomitéer (som følge af Sarbanes-Oxley loven) og det breder sig langsomt, til 

resten af verden. I 2007 blev det et krav for børsnoterede selskaber i EU at etablere en 

revisionskomité. 

En revisionskomité er ofte sparringspartner for revisionen. Dvs. at komitéen bl.a. tager stilling til 

den overordnede revisionsstrategi, godkender revisions- og rådgivningsopgaver samt 

revisionshonorarer. Derudover optræder revisionskomitéer ofte som en funktion, der behandler og 

undersøger eventuelle interne eller eksterne anmeldelser af uregelmæssigheder og mulige 

besvigelser.  

 

I Danmark blev der med implementeringen af 8. direktiv, vedtaget krav om revisionskomitéer i 

børsnoterede selskaber41. Arbejdet med at få etableret en revisionskomité kræver, at denne proces 

forberedes omhyggeligt. Hermed er der også en masse udfordringerne for virksomheden og den 

                                                 
41 Business.dk: ”Revisionskomitéer på vej ind i danske bestyrelser”. 16. november 2007. 
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nyetablerede revisionskomité, som fremover skal samarbejde om et fælles mål. Forberedelserne til 

en revisionskomité indebærer blandt andet, en vurdering af dens opgaver og samspil med ledelse og 

bestyrelse, samt både intern og ekstern revision. 

En revisionskomité er alene forbeholdt større virksomheder, da det vil være for voldsomt og 

omkostningstungt for mindre virksomheder.  

 

4.9 Delkonklusion 

Nørby-udvalget kom i 2001 med et sæt anbefalinger til god selskabsledelse. Corporate Governance 

rapporten fokuserede især på samspillet mellem ledelse og ejere, som er essentielt i relation til 

intern kontrol. Kommunikation og åbenhed er centralt i anbefalingerne, da der ofte kan være 

interessekonflikter i mellem interessenterne. Det er derfor nødvendigt, at de har en klar og fælles 

opfattelse af spillereglerne. Samtidig fremhæves det i anbefalingerne, at det er bestyrelsen som har 

ansvaret for risikostyring. 

 

Intern kontrol er et bredt begreb, som spænder fra meget konkrete tiltag som eksempelvis 

nedskrevne forretningsgange til de mere uhåndgribelige, som eksempelvis en virksomheds 

kulturnormer. Hensigten med interne kontroller er, at forebygge og opdage fejl i tide. 

Det er ledelsen ansvar at implementere og vedligeholde den interne kontrol. I dag er COSO-

modellen den mest anvendte standard for intern kontrol. Den kan anvendes uanset størrelse af 

virksomhed og i og med den er integreret i revisionsstandarderne, er den relevant for samtlige 

enheder, som er underlagt revision. I 2004 udkom der en ny udgave af COSO-standarden. Denne 

udgave adskilte sig fra COSO 1992 ved at inddrage et risikostyringselement. Af samme årsag blev 

den nye model anset for at være et mere strategisk værktøj til at styre virksomhedens strategi og mål 

efter, hvor den tidligere COSO standard for intern kontrol mere kan anses for, at være en standard 

for interne forretningsrutiner. 

 

For børsnoterede virksomheder er SOX 404 om intern kontrol blevet et lovkrav. Sektion 404 

adskiller sig fra den danske lovgivning ved, at kræve en særskilt vurdering fra ledelsen, om 

effektiviteten af de interne kontroller. Sarbanes Oxley loven har også medført krav om nedsættelse 

af revisionskomité i børsnoterede selskaber. 
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5 Revision og rapportering om intern kontrol 

5.1 Den praktiske revision og revision af interne kontroller 

Det er revisors ansvar at undersøge, om den af ledelsen aflagte årsrapport opfylder kravene til 

regnskabsaflæggelse i lovgivningen og selskabets vedtægter. 

 

Formålet med revisionen er at undersøge, om den af ledelsen aflagte årsrapport opfylder 

bestemmelserne i lovgivningen og selskabets vedtægter, herunder om årsrapporten giver et 

”retvisende billede” af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Grundlaget 

for planlægningen og udførelsen af revisionen er informationer om selskabets virksomhed, herunder 

organisation og kontrolmiljø. Indsamlingen af informationer vil primært ske ved drøftelse med 

ledelse og regnskabsmedarbejdere. På dette grundlag planlægges og udføres revisionen samt 

revisors rapportering med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Herved sikres, at 

revisionen udføres så effektivt som muligt og med hovedvægt på de poster i årsrapporten samt de 

dele af bogføringssystemerne, hvor risikoen for fejl eller mangler er størst. 

 

Ofte vil gode interne kontroller være kendetegnet ved at der er et godt kontrolmiljø og en 

kontrolbevidst ledelse. Herunder en klar organisationsplan og ansvarsfordeling samt 

forretningsgangsbeskrivelser og funktionsadskillelse på væsentlige områder. Programmerede 

kontroller, overvågning af udførelsen af kontrol og dygtige og engagerede medarbejdere er også 

indikatorer for et godt kontrolmiljø. 

 

Revisor skal under hensyntagen til væsentlighed og risiko, gennemgå og vurdere de af ledelsen 

tilrettelagte bogføringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved 

regnskabsaflæggelsen. Hvis revisor finder mangler vedrørende den interne kontrol, skal ledelsen 

informeres herom. Manglende funktionsadskillelse er en besvigelsesrisikofaktor, da det giver 

mulighed for at misbruge aktiver. Revisor bør derfor ved en konstatering af manglende 

funktionsadskillelse, overveje om den manglende funktionsadskillelse, indikerer risici for 

fejlinformation i regnskabet. 
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Det er ligeledes revisors opgave at undersøge, om bestyrelsen har udarbejdet og efterlever 

forretningsorden (ikke krav i ApS), protokoller og referater samt at revisionsprotokollen er blevet 

læst og underskrevet af bestyrelsen/ledelsen. 

 

Revisors arbejde udføres primært efter regnskabsårets afslutning med udgangspunkt i balancen pr. 

statustidspunktet. Såfremt gennemførelsen af revisionen giver anledning til bemærkninger eller 

forslag til forbedringer af forretningsgange, vil revisor informere ledelsen herom i 

revisionsprotokollatet eller i et ”management letter”. Som et led i revisionsarbejdet anvender revisor 

oplysninger fra ledelsen. Til bekræftelse af de afgivne informationer indhenter revisor en 

regnskabserklæring fra ledelsen. 

 

Når revisionen er afsluttet afgiver revisor en revisionspåtegning. Da en revisionspåtegning også er  

beregnet til brug for andre interessegrupper end anpartshaverne/aktionærerne, vil revisor ved 

vurderingen af indholdet og præsentationen af årsrapporten være forpligtet til, at tage hensyn hertil. 

 

5.2 Revisors gennemgang af generelle it kontroller 

Hvis it anvendelsen på økonomistyringssystemer, indledningsvis er vurderet som mindre væsentlig 

og den givne virksomhed udelukkende anvender standard programmer, hvor tab af data som følge 

af beskadigelser på it-udstyret ikke har en afgørende betydning for at kunne aflægge et regnskab, er 

revisionshandlingerne omkring it-anvendelsen reduceret til en gennemgang af de generelle it-

kontroller. Generelle it-kontroller er de foranstaltninger, en virksomhed anvender for at data, 

systemer og drift er tilstrækkeligt sikret efter virksomhedens forhold. 

 

Arten og omfanget af det arbejde revisor skal udføre ved gennemgangen af it-kontrollerne er 

beskrevet nedenfor: 

 

1. Undersøge hvem der udvikler og vedligeholder virksomhedens programmer. Herunder skal det 

undersøges, om det er en ekstern leverandør eller en medarbejder, som arbejder med virksomhedens 

it. 
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2. Undersøge dokumentation af systemerne. Herunder skal det undersøges om dokumentationen er 

standardiseret og om den ajourføres løbende. Ved dokumentation forstås driftsinstruktioner, 

brugervejledninger, systembeskrivelser, databasebeskrivelser, logs samt programdokumentation. 

 

3. Undersøge hvem der har adgang til de enkelte systemer med passwords og brugerrettigheder. 

Herunder skal det undersøges, hvem der tildeler brugerrettigheder, hvor ofte bliver disse opdateret, 

og hvor hurtigt tidligere ansatte slettes. Derudover skal det undersøges, hvor backup opbevares 

fysisk (eks. i brandsikkert pengeskab) og hvor lang tid tilbage det opbevares. 

 

4. Undersøge hvor server mv. befinder sig fysisk, da dette har betydning ved brand, vandskade, 

strømafbrydelse eller hærværk. Eksempelvis om den står på gulvet, så den vil blive fysisk ødelagt 

ved oversvømmelser mv. Hvis virksomheden har specielt kostbart udstyr, skal det undersøges 

hvorvidt dette er forsikret. 

 

Da mange virksomheder mere end nogensinde før, er afhængige af deres it-systemer, er det af stor 

betydning at systemerne opdateres og vedligeholdes. Det er et led i den interne kontrol og revisor er 

derfor forpligtet til at tage højde for dette i sin revision. Der vil dog altid være en indbygget 

kontrolrisiko. 

 

Kontrolrisiko defineres som: 

”Risikoen for, at en fejlinformation ikke bliver forebygget eller opdaget og rettet rettidigt af 

virksomhedens interne kontroller”.  

 

Et eksempelvis på en fejl som følge af kontrolrisiko kunne være priser på råvarelister. Her er det 

ofte produktionen som har kendskab til prisen, men økonomiafdelingen som bistår revisor og det er 

derfor ikke sikkert at produktionen er opmærksom på fejl i eksempelvis beregningen af lagerværdi. 

 

5.2.1 Substans/systemrevision  

Planlægningen af revisionsstrategien omfatter en vurdering af hvilke kontroller, revisor vil basere 

sit arbejde på, og en plan for test af disse kontroller (systemrevision). Desuden indeholder 
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planlægningen en vurdering af hvilke områder, der skal underkastes substansrevision og hvilke 

metoder, der kan benyttes til dette. 

 

Udførsel af revisionen deles i substansrevision og systemrevision. Ofte vil det være en kombination, 

hvor systemrevisionen gennemføres med det formål, at kunne reducere substansrevisionens omfang. 

Systemrevision benyttes til at sikre, at der er interne kontroller, der fungerer effektivt og har gjort 

det i hele regnskabsperioden. Substansrevision benyttes til at kontrollere, at de foretagne 

transaktioner er fortaget korrekt. I økonomistyringssystemer vil revisor således vurdere hvilke 

manuelle og programmerede kontroller, det vil være hensigtsmæssigt at basere revisionen på. Hvis 

en efterfølgende test af disse kontroller viser, at de fungerer effektivt og har gjort det i hele 

perioden, bevirker det, at den efterfølgende substansrevision kan reduceres. 

Substansrevision er en revisionsmetode, der anvendes for at opnå en begrundet overbevisning om 

rigtigheden af en konkret postering eller regnskabspost. Substansrevision anvendes bl.a. under den 

løbende revision til at underbygge og verificere resultaterne fra systemrevisionen. Når 

systemrevisionen viser at de interne kontroller er mangelfulde, eller når det ikke økonomisk kan 

betale sig at bygge på kontroltest af de interne kontroller. Endvidere anvendes substansrevision i 

forbindelse med systemrevisionen til revision af fuldstændighed. Substansrevisionen foretages med 

udgangspunkt i de enkelte transaktioner og disses overførsel til det endelige regnskab 

(transaktionsrevision). Hvis revisionen viser, at der er sandsynlighed for væsentlige fejl i 

regnskabet, kan substansrevisionen udvides og/eller omdefineres, så den kan danne grundlag for en 

begrundet overbevisning, der be- eller afkræfter den opståede formodning. Substansrevision 

omfatter også analyser, hvor revisor beregner et forventet beløb, som kan sammenholdes med en 

faktisk regnskabspost. Viser denne sammenholdelse overensstemmelse, kan det accepteres som 

revisionsbevis. Når revisor foretager forventningsanalyser med henblik på substansrevision, skal der 

blandt andet på forhånd fastsættes et acceptabelt sikkerhedsniveau for accept af analysen. 

Regnskabsanalytisk revision er en del af substansrevisionen.42 

 

 

                                                 
42 http://www.rigsrevisionen.dk/composite-634.htm 
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5.2.2 Stikprøveudtagelse og andre udvælgelsesmetoder 

Antallet af stikprøver ud fra hvert revisionsområde fastsættes af revisor, ud fra den foretagne 

vurdering af væsentlighed og risiko. På denne måde optimeres stikprøveudvælgelsen til, at 

koncentrere sig om væsentlige og risikofyldte områder. Revisionsstandard 530 giver retningslinjer 

for brugen af stikprøver og andre metoder for udvælgelse af enheder til brug for revisors 

revisionsbevis. Ved tilrettelæggelsen af arbejdshandlinger skal revisor fastsætte passende metoder 

til hvorledes, enhederne i stikprøveudvælgelsen skal foretages, således at revisor kan sikre sit 

revisionsbevis. Revisionsbeviset opnås typisk ved en passende kombination af test og 

kontrolhandlinger, som dermed hjælper revisor med at opfylde revisionsmålene.  

 

Stikprøveudvælgelse medfører udvælgelse af arbejdshandlinger på en mindre procentdel end 100 % 

af enhederne i den samlede population, der kan bestå af en gruppe transaktioner eller en samlepost 

der indgår i en regnskabspost, således at alle enheder eller transaktioner har en mulighed for at blive 

udvalgt. Dette medfører, at revisor er i stand til at drage en konklusion om den samlede population.  

 

Effektiviteten af revisionen kan forbedres, hvis man stratificerer populationen ved at inddele denne i 

delpopulationer med ensartede karakteristika. Formålet med stratifikation er, at reducere variansen 

inden for det enkelte stratum, hvorved stikprøvestørrelsen kan reduceres, uden en modsvarende 

forøgelse af stikprøverisikoen. Ved stratifikation er det vigtigt, at der sker en klar definition af de 

enkelte strata, således at hver enkelt enhed kun kan henhøre under et stratum.  

    

Stikprøverisiko opstår på grund af de udvalgte stikprøver, kan være væsentlig anderledes end den 

konklusion man var kommet frem til, såfremt hele den samlede populationen var underkastet 

samme arbejdsbehandling som de enkelte stikprøver. Dermed er der en risiko for at revisors 

konklusion vil være forkert, da han konkluderer på hele populationen på baggrund af en udvalgt 

delpopulation. Årsagen hertil er, at det udvalgte interval ikke nødvendigvis vil afspejle en normal 

population. 

 

På baggrund af revisors forståelse af regnskabssystemet og det interne kontrolsystem identificerer 

revisor karakteristika eller egenskaber der indikerer, at der udføres en kontrol, ligesom 

afvigelsesmuligheder, der kunne betyde mangelfuld funktionalitet identificeres: Tilstedeværelsen 

eller fraværelsen af disse egenskaber kan derefter testes af revisor.  

 56



Stikprøveudvælgelse er normalt hensigtsmæssigt, når udførelsen af en kontrol efterlader bevis for, 

at den fungerer, eksempelvis signerede bilag fra den områdeansvarlige, således at revisor kan 

kontrollere at procedurerne fungerer. 

 

5.3 Revisionsprotokollatet  

RS 265 regulerer forholdene omkring kommunikation mellem revisor og den øverste ledelse. 

Kommunikationen med den daglige ledelse kan ikke tilsidesættes for revisionsprotokollen. Den 

daglige ledelse kan som regel bedst kan bidrage med detaljeret information om virksomheden, til 

brug for revisionen. Kommunikation med ledelsen kan principielt opdeles i: 

 

1. Kommunikation omkring aftalegrundlaget for den enkelte opgave 

2. Kommunikation i bestræbelserne på at erhverve tilstrækkeligt revisionsbevis 

3. Kommunikation om resultaterne af det udførte arbejde 

 

Pligten til at indføre oplysninger i revisionsprotokollen kan ikke erstattes af andre meddelelser jf. 

Revisorlovens § 20, stk. 4. Det overordnede krav til kommunikationen til den øverste ledelse, som 

skal omhandle: ”Art og omfang af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå”. 

Nedenfor er listet de krav, der stilles til omfanget af oplysninger i revisionsprotokollen ifølge 

revisorloven:  

 

• Oplysning om hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet heraf. 

• Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, 

regnskabsvæsen eller intern kontrol. 

• Oplysning om indgåede aftaler om udførelse af detailleret kontrol eller om afgivelse af 

rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance. 

• Oplysninger om forhold, der må forventes at være nødvendige for modtagerens eller 

hvervgiverens stillingtagen til regnskabet. 

• Omtale af revisionen i et eventuelt koncernregnskab. 

• Oplysning om at revisor opfylder habilitetsbestemmelserne (uafhængighed). 

• Oplysning om hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er 

anmodet om. 
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I de tilfælde hvor revisors gennemgang af regnskabet giver anledning til kommentarer vedrørende 

den interne kontrol i selskabet, skal disse forhold anføres i et af følgende revisionsprotokollater 

afhængig af arten af revisionen. 

 

• Protokollat i årets løb 

• Protokollat til årsrapporten 

 

Hvis revisor finder det nødvendigt kan han/hun i øvrigt udarbejde en særskilt erklæring om den 

interne kontrol. 

 

Revisionsprotokollatet tillægges ofte i praksis ikke den store betydning, og det vil som regel være 

regnskabet der har størst interesse hos aktionærer, bestyrelsesmedlemmer og øvrige interessenter. 

Ikke desto mindre er det i revisionsprotokollatet, at det vil stå hvis der er problemer med den interne 

kontrol også uden, at det har givet anledning til en supplerende oplysning eller et forbehold i 

regnskabet. Hvis der over flere gange er omtalt intern kontrol problemer i selskabets protokol, bør 

der derfor ringe en alarmklokke hos bestyrelsen. Er det de samme mangler som tidligere er omtalt? 

Er det forhold der kunne være undgået ved rettidig omhu? Efter min mening bør bestyrelsen i et 

selskab tillægge protokollen stor betydning, da det er her revisors vurdering af de interne kontroller 

er beskrevet. I mange selskaber vil det være sådan, at ledelsen ved hvilke tiltag der skal foretages, 

men at mangel på ressourcer og tidspres i øvrigt, er nogle af årsagerne til, at den interne kontrol 

ikke bliver gennemført tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan det skyldes at direktionen ikke har 

tilstrækkelige kompetencer og som en konsekvens heraf, kan det være nødvendigt med en ny 

direktion. Problemstillingen kan imidlertid også være, at bestyrelsen ikke prioriterer den interne 

kontrol. I det tilfælde kan der være tale om en forsømmelse af et bestyrelsesansvar, som ikke tjener 

virksomheden på længere sigt og kan true virksomhedens eksistensgrundlag. 
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5.4 Revisionspåtegningen og erklæringer 

Revisor er ”offentlighedens tillidsrepræsentant”43, når revisor afgiver erklæringer og rapporter, der 

kræves i henhold til lovgivningen. I alle disse tilfælde skal revisor overholde 

Erklæringsbekendtgørelsen.  

 

En revisionspåtegning på et regnskab, er revisors erklæring om den udførte revision. Mange brugere 

af revisors erklæringer tror fejlagtigt, at revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringer 

indebærer en fuldstændig gennemgang af det bagvedliggende materiale. Revisor baserer sine 

erklæringer på udførelsen af undersøgelser, som giver revisor en begrundet overbevisning om, at 

virksomheden har levet op til de regler, som er fastsat. Medmindre andet er fastsat af klienten eller 

modtageren af erklæringen, opnås den begrundende overbevisning ved hjælp af strukturerede 

stikprøveundersøgelser af det relevante materiale. Eksempelvis bogføringsprocedurerne og de 

interne kontrolsystemer. Undersøgelserne følger af god revisionsskik, jf. § 16, stk. 1. i revisorloven. 

Det er vigtigt at revisor i sin erklæring, beskriver det udførte arbejde i et entydigt og let forståeligt 

sprog. 

 

Som anført i revisionsstandard 200, er målet med revision af en årsrapport, at sætte revisor i stand 

til, at udtale sig om, hvorvidt den udarbejdede årsrapport er i overensstemmelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. Revisors påtegning skal indeholde en klar udtalelse om revisors 

endelige konklusion på regnskabet.     

 

RS 700 omhandler situationer hvori revisor er i stand til, at afgive en konklusion uden forbehold og 

hvor ingen modifikationer af revisionspåtegningen er nødvendige44. Revisors konklusion på et 

regnskab udtrykker, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede og er i overensstemmelse med 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor skal endvidere vurdere de dragne 

konklusioner, fra det opnåede revisionsbevis som grundlag for, at udforme en konklusion om 

regnskabet. RS 701 vedrører modifikationer af den uafhængige revisors påtegning. 

 

                                                 
43 Jf. Revisorlovens § 16, stk. 1 samt Erklæringsbekendtgørelsen § 1, stk. 1. 
44 Et eksempel på en revisionspåtegning efter revisionsstandarderne er vedlagt som bilag 4. 
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I den nye Revisorlov pr. 1/7 200845 stilles der krav om, at revisor skal udtale sig om hvorvidt 

gennemlæsning af ledelsesberetningen har givet anledning til bemærkninger. Sammenholdt med de 

forøgede krav, der er kommet til revisors forståelse af virksomheden, som følge af den ændrede 

revisionsproces, er det blot endnu en understregning af en global tendens til, at de interne kontroller 

tillægges større og større betydning.  

 

Den nye revisorlov stiller også krav om, at der i tilfælde hvor det er nødvendigt med supplerende 

oplysninger, skelnes mellem 1) supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og 2) 

supplerende oplysninger vedrørende andre forhold.  

 

Dermed er der nu en mulighed for, at revisor eksempelvis, kan påtale en virksomheds interne 

kontroller i regnskabet under supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. Tidligere var 

revisors udtalelse om dårlige eller manglende interne kontroller forbeholdt protokollen medmindre 

det ligefrem var årsagen til, at et regnskab ikke var retvisende og derfor var med i påtegningen som 

et forbehold. 

 

5.5 Delkonklusion 

Revisor er ansvarlig for at undersøge om den aflagte årsrapport er i overensstemmelse med 

lovgivningen og selskabets vedtægter, herunder om den udviser et ”retvisende billede”.  

 

I planlægningsfasen foretager revisor en risikovurdering og valg af revisionsstrategi. På baggrund af 

risikovurderingen fastsættes antallet af stikprøver ud fra hvert revisionsområde, således at der ved 

stikprøveudvælgelsen fokuseres mest på de væsentlige og risikofyldte områder. 

Stikprøveudvælgelse medfører arbejdshandlinger på mindre end 100 % og der vil derfor altid være 

en iboende risiko for at fejl ikke opdages. For det meste vil valget af revisionsstrategi være en 

kombination af system og substansrevision, men hvor der er svage systemkontroller vil det være 

nødvendigt med omfattende substansrevision for at sikre revisionsbeviset. Stikprøveudvælgelse er 

især brugbar der hvor udførelsen af en bestemt kontrol viser sig på bilaget, som eksempelvis ved 

godkendelsesprocedure. Ved revisors gennemgang af de generelle it-kontroller fokuseres der på 

hvorvidt en virksomheds data og systemer overordnet er sikret. 
                                                 
45 EU’s 8. direktiv er implementeret i den nye revisorlov. 
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Problemer med den interne kontrol kommunikeres via revisionsprotokollatet eller i et management 

letter til bestyrelsen. Gentagen rapportering vedrørende den interne kontrol bør tages særligt 

alvorligt, da det kan være et udtryk for mangel på prioritering eller kompetencer til at udføre en 

tilstrækkelig kontrol. 

 

Den nye revisorlov stiller krav om at revisor skal udtale sig om hvorvidt ledelsesberetningen har 

givet anledning til bemærkninger, således at revisor positivt udtaler sig herom. Samtidig skelner den 

nye lov mellem supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og supplerende 

oplysninger vedrørende andre forhold. Hermed er der åbnet op for, at medtage en supplerende 

oplysning omkring virksomhedens interne kontrol, som tidligere var forbeholdt 

revisionsprotokollatet. 
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6 Undersøgelse om intern kontrol  

 

På baggrund af den teoretiske gennemgang af emnet intern kontrol, vil kapitel 6 tage udgangspunkt 

i en spørgeskemaundersøgelse om interne kontroller i danske virksomheder. Da det er en 

undersøgelse af mere generel karakter, skal det indledningsvis bemærkes, at forudsætningerne for at 

besvare spørgeskemaerne, for de er de adspurgte virksomheder og revisorer, også er forskellige. 

Hensigten med undersøgelsen er, at få en opfattelse af virksomhedslederes og revisorers holdninger 

til intern kontrol og ikke egentlige facit.  

 

I de følgende afsnit gives der en karakteristik af de adspurgte personer samt et resumé af 

undersøgelsen.  

 

6.1 Karakteristik af svarpersonerne på virksomhedssiden 

For at få en fornemmelse af de deltagende personers karakteristika, handlede de sidste spørgsmål i 

undersøgelsen om køn, alder, stilling og antal ansatte. På baggrund af en opsamling af 

besvarelserne46 kan det konkluderes, at de fleste af svarpersonerne på virksomhedssiden er mænd, 

hvoraf størstedelen er mellem 36 og 60 år. De fleste af svarpersonerne er enten administrerende 

direktører eller økonomidirektører i firmaer på mellem 21 og 100 ansatte. Ansættelsesperioden for 

de adspurgte er hovedsageligt mellem 1 og 10 år. 

 

6.2 Resumé af spørgeskemaundersøgelse hos virksomhederne 

Indledningsvis blev deltagerne spurgt om en generel vurdering af de interne kontroller i 

virksomheden. De fleste af de adspurgte synes, at deres interne kontroller var gode eller 

middelmådige. Der var ikke nogen som syntes, at deres interne kontroller var meget dårlige eller 

rigtig gode.  

 

                                                 
46 Opsamlingerne på spørgeskemaundersøgelserne, er vedlagt som bilag 5 og 6. 
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Dernæst blev de spurgt om hvorvidt de synes at menneskelige procedurer og/eller it-kontroller er 

bedst til at forebygge fejl i de interne kontroller. Størstedelen svarede at de synes menneskelige 

procedure er bedst til at forebygge fejl, men det blev også pointeret at en kombination af gode it-

kontroller og menneskelige kontroller er mest optimal. 

 

Det tredje spørgsmål handlede om, hvilke svagheder deltagerne opfattede som de største svagheder 

i den interne kontrol i deres virksomhed. Blandt de største svagheder ved den interne kontrol blev 

blandt andet nævnt følgende;  

 

• manglende tid,  

• manglende ressourcer (herunder personale),  

• mangel på kontrolprocedure (mundtlige og skriftlige) og  

• mangel på forankring i virksomheden  

 

Også faktorer som personaleudskiftning og menneskelige fejl blev anset for at være af betydning for 

et velfungerende kontrolmiljø.  

 

Det næste spørgsmål handlede om hvilke typer af fejl de adspurgte oftest oplevede. Blandt de 

mulige svar var 1) bevidste fejl (besvigelser), 2) menneskelige fejl eller 3) systemfejl. Her var de 

adspurgte enige om, at menneskelige fejl er den type af fejl, som der forekommer oftest. Kun en har 

svaret systemfejl og ingen har svaret bevidste fejl (besvigelser). 

 

I spørgsmål fem blev deltagerne anmodet om, at komme med deres mening om hvad der er 

effektive kontroller. Som effektive interne kontroller blev blandt andet nævnt; tidsbestemte 

afstemninger og opfølgninger, herunder månedsrapportering og audits. Også faste procedure og 

funktionsadskillelse blev nævnt mange gange. Derudover blev en klar ansvarsdeling blandt ansatte 

også anset som en effektiv intern kontrol. 

 

Dernæst blev der spurgt til, hvor meget tid de adspurgte virksomheder mente, at de bruger på 

udvikling, opdatering og vedligeholdelse af de interne kontroller om ugen. Hertil svarede 

størstedelen at de bruger mellem nul og fem timer om ugen. 
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Det næste spørgsmål vedrørte rapportering af svagheder og mangler i de interne kontroller. Den 

mest anvendte rapporteringsform blandt de adspurgte var skriftlig rapportering og via møder. 

 

I det ottende spørgsmål blev deltagerne bedt om at vurdere risikoen for svigt i de interne kontroller. 

Den generelle opfattelse var, at risikoen for svigt i de interne kontroller er forholdsvis lav.  

 

Derefter blev der spurgt til, hvilke typer af kontroller der anvendes mest i virksomheden. De 

kontroltyper der blev nævnt mest var; godkendelsesprocedure og opfølgning, overvågning af 

systemer og rutiner og fysiske kontroller.  

 

Til sidst blev deltagerne spurgt om, i hvor høj grad der udføres overvågning af de interne kontroller. 

Til dette spørgsmål har de fleste svaret under middel. 

 

Efter at have fået et resumé af deltagerne på virksomhedssiden, skal vi nu gennemgå, hvad 

revisorernes holdning var til virksomhedernes interne kontroller. 

 

6.3 Karakteristika om revisorerne 

Langt de fleste adspurgte er mænd med en alder mellem 36 og 60 år, størstedelen har været i 

revisionsbranchen i 16-25 år og er statsautoriseret eller ledende revisor. Af uddannelse er de fleste 

også statsautoriseret revisor, registreret revisor eller cand.merc.aud. De fleste af de adspurgte er 

ansat i revisionsfirmaer på mellem 21-100 ansatte. 

 

6.4 Resumé af spørgeskemaundersøgelse hos revisorer 

På samme måde som ovenfor, er der sammendraget nogle af de generelle holdninger, som 

revisorerne havde til intern kontrol i virksomhederne. 

 

I det første spørgsmål blev revisorerne spurgt om deres generelle vurdering af, virksomheders 

implementering af interne kontroller. Hertil svarede størstedelen af de adspurgte, at virksomheders 

interne kontroller var middelmådige. 
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Det næste spørgsmål gik på, hvordan revisorerne opnår information om virksomheders interne 

kontroller. Ud af de svarmuligheder der var til dette spørgsmål, var de mest hyppige svar; 

forespørgsler, møder med chef/regnskabsansvarlig og besøg i virksomheden. De andre 

svarmuligheder var svar som; tidligere indhentet materiale, gennemgang af nedskrevne 

forretningsgange, test af systemer og opkobling. Det vil sige, at den foretrukne måde at opnå 

information om virksomhedens kontrolmiljø, i følge svarpersonerne er gennem interviews med 

klienten. 

 

Det samme, gjorde sig gældende i det næste spørgsmål, hvor revisorerne blev spurgt om, hvad de 

mente der vægtede mest ved gennemgang af kontrolsystemer. Den ene svarmulighed var 

nedskrevne forretningsgange og den anden var interviews med medarbejdere. Også her svarede 

langt de fleste, at interviews med medarbejdere var det som vægtede mest.  

 

Spørgsmålet herefter handlede om, hvor der efter revisorernes opfattelse, oftest var svagheder og 

fejl ved den interne kontrol. Her blev der svaret, at de oftest oplevede svagheder i små 

organisationer og at de typer af fejl som de stødte på oftest, var menneskelige fejl. Bevidste fejl og 

systemfejl hører altså til blandt sjældenhederne. 

 

Revisorerne blev også bedt om, at komme med holdninger til, hvad de opfattede som effektive 

interne kontroller og her blev nævnt følgende; effektiv arbejdsdeling, skriftlige kontrolprocedure, 

programmerede kontroller, funktionsadskillelse, ledelseskontrol, afstemningsrutiner og nedskrevne 

forretningsgange. 

 

De fleste syntes de bliver modtaget godt af klienten ved gennemgang af de interne kontroller. I 

forhold til hvor meget tid revisorerne ved revision bruger på at gennemgå de interne kontroller 

svarer de fleste mellem 0-10 %. Dem der svarer højest er oppe på mellem 25-50 %. 

 

Dernæst blev revisorerne spurgt om, hvordan de rapporterer svagheder eller mangler i de interne 

kontroller. Her svarer de fleste gennem revisionsprotokollatet og gennem samtale med direktionen. 

Der er få der vælger ”management letter” og vejledning af kundens medarbejdere, så for det meste 

er det altså gennem revisionsprotokollen og gennem dialog med ledelsen. 
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Der blev også spurgt til hvor tit revisorerne synes at de stødte på fejl i systemkontroller, hertil 

svarede de fleste mellem 0-10 %, så der er altså ikke systemfejl der er de dominerende, hvilket er i 

overensstemmelse med spørgsmål fire. 

 

Med hensyn til hvilke typer af kontrolaktiviteter som revisorerne mener at klienterne anvender 

mest, var det efter de flestes opfattelse attestations- og godkendelsesprocedure samt afstemninger. 

Revisorerne blev spurgt om hvor meget opfølgning og overvågning deres klienter udfører og hertil 

har de fleste svaret middel opfølgning. 

 

Den dokumentation som revisorerne sigter imod for at opnå deres revisionsbevis var primært 

repræsentative test, afstemninger samt grundet overbevisning. 

 

6.5 Sammenholdelse af revisorers og virksomhedslederes svar på undersøgelsen 

Efter at have set på svarene for henholdsvis revisorer og virksomhedsledere, ser vi nu på hvilke 

områder, de to parter er enige og på hvilke områder der er gab i mellem dem. 

 

I forhold til ”virksomhederne” var det meget generelt, at de ikke syntes deres nuværende interne 

kontrolsystem var tilstrækkeligt og mange mente, at især manglende kontrolprocedure var en af 

årsagerne. Det samme gjorde sig gældende for revisorerne, som heller ikke mente at der var 

tilstrækkelig intern kontrol i virksomhederne. Af årsager til den manglende kontrol, var tid og 

ressourcer for mange af de adspurgte, en af de største årsager til, at der ikke var et velfungerende 

kontrolsystem. Samtidig havde mange af de medvirkende et stort ønske om, at få etableret eller 

forbedret deres kontrolsystem. 

 

Skriftlige godkendelsesprocedurer og nedskrevne forretningsgange, er i følge revisorerne nogle af 

de mest effektive interne kontroller. Hos revisorerne var der også bred enighed om, at 

funktionsadskillelse og attestationsprocedure er gode foranstaltninger til, at opnå en effektiv intern 

kontrol. Derudover er ansvarsplacering også et af de svar, som er gået igen i mange af 

besvarelserne.  Et af de svar som gik igen i de fleste af spørgeskemaerne var, at nogle af de mest 

effektive interne kontroller er funktionsadskillelse og fysiske kontroller. Som rapporterede typiske 

svagheder var mangel på ressourcer og tid til at evaluere og følge op på det interne kontrolsystem. 
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6.6 SWOT analyse  

Som en opsamling på undersøgelsen opridses nedenfor de styrker, svagheder muligheder og trusler 

ved intern kontrol, som blev observeret i besvarelserne af spørgeskemaerne. 

 

Styrker 

• funktionsadskillelse generelt 

• faste afstemningsrutiner 

• tydelig ansvarsplacering i organisationen 

• regelmæssige audits 

• nedskrevne forretningsgange 

• menneskelige rutiner 

• gode edb-systemer, herunder stærke 

indbyggede kontroller 

• fysiske kontroller 

• opfølgning og evaluering 

 

Svagheder 

• menneskelige procedurer 

• for lidt eller dårlig opfølgning på 

igangsatte kontrolaktiviteterne 

• hyppig personaleudskiftning 

• manglende intern kontrol generelt 

• manglende prioritering af interne 

kontroller 

• for få ressourcer til udvikling og 

vedligeholdelse af systemer 

Muligheder 

• bedre målopfyldelse 

• højere kvalitet i rapportering 

• omkostningsbesparelser 

• omfordeling af ressourcer 

• mindske forekomsten af fejl og 

besvigelser 

• bedre fortjeneste 

 

 

 

Trusler 

• besvigelser  

• overraskelser 

• fejlagtig måling og rapportering 

• nedsat motivation hos medarbejderne 

• økonomiske tab  

 

 

 

 

 

6.1 SWOT-analyse omkring intern kontrol i danske virksomheder. 
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Som det ses i skemaet ovenfor er styrkerne i et godt internt kontrolsystem, især præget af at der er 

en vis struktur omkring organisationen. Dels i form af ”klare linier” i forhold til 

funktionsadskillelse, herunder ansvarsplacering og dels i form af standardiserede procedure, som 

nedskrevne forretningsgange, afstemningsprocedure og regelmæssig rapportering og evaluering. 

Gode it-systemer og fysiske kontroller er også blandt styrkerne i et godt internt kontrolmiljø. Det er 

altså ifølge undersøgelsen de mere håndgribelige kontroltyper, som er med til at danne rammerne 

om et godt kontrolmiljø. 

 

Under svagheder ved den interne kontrol, er det selvindlysende at mangel på kontrol, manglende 

prioritering heraf og for få ressourcer ikke er gavnlige for et kontrolmiljø. Samtidig kan faktorer 

som personaleudskiftning, mangel på synlig ledelse og manglende opfølgning på igangsatte 

kontrolaktiviteter påvirke kontrolmiljøet i negativ retning. Jf. tidligere gennemgang af COSO-

modellen, er det vigtigt at de kontrolpolitikker som virksomheden har vedtaget kommunikeres ud til 

alle niveauer af virksomheden, så det er klart for den enkelte medarbejder. Et dansk eksempel på et 

meget reguleret kontrolmiljø er A. P. Møller Mærsk, hvor der er meget fastlagte kontrolpolitikker 

på alle niveauer og aktiviteter i virksomheden. Ofte kendetegnes et stærkt kontrolmiljø ved, at der 

allerede ved første møde med virksomheden, opnås en fornemmelse af hvilke grundlæggende 

principper virksomheden ledes efter og hvilke kontroltyper der anvendes.  

 

Mulighederne ved et godt internt kontrolmiljø er blandt andet, en højere grad af målopfyldelse og 

afledt heraf en bedre fortjeneste. Omkostningsbesparelser og minimering af fejl og besvigelser er 

også nogle af de gevinster, som et godt internt kontrolsystem kan bidrage med. Ofte kan svagheder i 

de interne kontroller betyde, at den ønskede information bliver forsinket og det kan, afhængig af 

omfanget, resultere i tab eller øgede omkostninger for virksomheden. 

    

Truslerne til det interne kontrolsystem er blandt de mere direkte, fejlagtige målinger og økonomiske 

tab som i første omgang vil vise sig. På længere sigt vil trusler som nedsat motivation hos 

medarbejderne også kunne opstå. Det vil være selvforstærkende hvis de interne kontroller er svage 

og medarbejderne samtidig mister motivationen i og med at medarbejderne, er med til at udføre de 

kontrolprocedurer, som skal sikre et godt kontrolmiljø. 
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Et godt kontrolmiljø bør altså i første omgang være præget af mere formelle kontroltyper, som er 

med til at danne ”rammerne” om kontrolmiljøet. Herunder kræver det, at der er de rette værktøjer i 

forhold til virksomhedens formelle it-systemer og de rette medarbejdere. Endvidere kræver det, at 

der er nogle overordnede politikker og at disse kommunikeres klart ud til alle niveauer af 

virksomheden. Et godt kontrolmiljø har samtidig karakter af mere bløde værdier som 

virksomhedskultur, åben indstilling til ledelsens tiltag samt menneskelige rutiner. Det er nemlig 

ikke nok, alene at have systematiserede kontroller. Det vil i langt de fleste tilfælde være nødvendigt 

med en overvågning af disse kontroller for, at sikre at de virker efter hensigten.  

 

Balancen mellem de formaliserede og de mere uhåndgribelige kontrolforanstaltninger er essentiel i 

vurderingen af det interne kontrolsystem. Det genspejler sig i, at revisor i planlægningen af 

revisionen tager stilling til, i hvor høj grad revisionen kan udføres ved system revision og i hvor høj 

grad der bør foretages substansrevision jf. afsnit 3.4.2.  

 

6.7 Hvad kræver det at implementere og vedligeholde en god intern kontrol? 

Som tidligere beskrevet er intern kontrol foranstaltninger, som det påhviler ledelsen, at sikre er til 

stede og velfungerende. Formålet er, at sikre at de data og det det informationsflow, som der er i en 

virksomhed, samt at sikre pålideligheden af disse data. 

 

”For an organiztion to truly have a strong system of internal control, there also must be in place 

effective controls in the operations, compliance, and financial areas. Policies and procedures 

should be understood and followed.”47 

 

For at kunne vurdere om der er en effektiv intern kontrol, er der behov for at kunne foretage 

målinger af den interne kontrol. Hertil findes forskellige redskaber. Alt efter virksomhedens 

størrelse, bør der vælges hvilke redskaber der skal anvendes hertil, således at fokus er ensartet i 

virksomheden. 

 

                                                 
47 Internal auditor: ”Putting COSO’s Theory into Practice”, Nov. 2005. 
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Nedenfor vises nogle af de typer af redskaber der kan anvendes for intern kontrol. Redskaberne i 

diagrammet er inddelt efter hvilke metoder der er hensigtsmæssige i forhold til virksomhedens 

størrelse, men kan selvfølgelig bruges overlappende afhængig af virksomhedens behov. 

 

 

 

 
            Store virksomheder  
  

• Intern revisionsafdeling  
• Afstemning og rapportering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Eksempler på intern kontrol set i forhold til virksomhedens størrelse. 
 
 
 
Som vist i diagrammet er der forskel på, hvilke typer af interne kontroller som er hensigtsmæssige i 

forhold til virksomhedens størrelse. Eksempelvis er intern revision noget som kun meget store 

organisationer har ressourcer til og omvendt så er ugentlige møder som kontrolforanstaltning mest 

effektiv i mindre virksomheder. Det er dog dermed ikke sagt at ugentlige møder ikke kan være 

effektive i større virksomheder, men at de for at de kan tjene et kontrolformål i større virksomheder 

oftest skal suppleres med andre interne kontroller. 

 

Det skal også besluttes hvor behovet for den interne kontrol er, om det er generelt i virksomheden 

eller om det er specielt i salgsafdelingen, økonomiafdelingen etc. 

  Mellemstore virksomheder 
 

• Skemaer og andre skriftlige 
procedure 

        Små virksomheder 
 

• Ugentlige 
møder 

• Løbende kontrol 
af rutiner 

• Belønning og 
incitamentsordninger 
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Samtidig skal der fastlægges nogle mål for, hvad det er den interne kontrol skal bidrage med. Er det 

i form af bedre mulighed for planlægning/budgettering, eller er det for at skabe effektivitet i de 

daglige rutiner? Hvor ofte skal der følges op på virkningen af de interne kontroller og hvem skal 

evaluere om de interne kontroller virker efter hensigten. En mulighed er, at anvende nedskrevne 

forretningsgange og tilføje procedurebeskrivelser og ansvarlige personer i forhold til den interne 

kontrol. Det er ledelsens der har ansvaret for den interne kontrol, men for at få det integreret i 

virksomheden, er det nødvendigt at inddrage medarbejderne. I meget store virksomheder er det 

hensigtsmæssigt med en intern revisionsafdeling, mens der i mellemstore virksomheder alternativt 

kan udvælges en gruppe af medarbejdere, som er med til at udvikle og følge op på de interne 

kontroller. Uanset størrelsen af virksomheden er det vigtigt at implementeringen af intern kontrol 

skilles ud som en selvstændig opgave med selvstændige mål, arbejdshandlinger og egne 

personansvarlige og at der afsættes tid og øvrige ressourcer til opgaven. Det kræver altså tid og 

ressourcer at have en effektiv intern kontrol og det er derfor vigtigt at virksomheden indledningsvis 

overvejer, hvad det er som den ønsker at få ud af implementeringen/forbedringen af de interne 

kontroller. 

 

6.8 Delkonklusion 

På baggrund af undersøgelsen om intern kontrol i danske virksomheder var der enighed mellem 

virksomhedsledere og revisorer om at de nuværende interne kontroller er middelmådige. Blandt 

revisorerne ansås interviews og besøg i virksomheden som nogle af de mest effektive måder at opnå 

kendskab til klientens kontrolmiljø. Med hensyn til hvad der anses som effektive kontrolprocedurer 

var der også enighed blandt ledere og revisorer om at ansvarsplacering og effektiv arbejdsdeling, 

regelmæssige afstemninger og godkendelsesprocedure er gode kontrolforanstaltninger. 

 

Mulighederne ved at have en god intern kontrol, er blandt andet, at sikre en højere grad af 

målopfyldelse samt en minimering af fejl og omkostninger. Der var generelt et ønske fra 

virksomhedernes side om, at opnå en forbedret intern kontrol, men manglende tid og øvrige 

ressourcer ansås for at være årsagen til den manglende kontrol. 

 

Bedømmelsen af hvilke kontrolprocedurer der er mest optimale i forhold til virksomheden, 

afhænger af størrelsen på virksomheden samt en konkret vurdering af, hvilke mål der søges opfyldt 

 71



med den interne kontrol og dermed hvilke forretningsområder der skal fokuseres på. For nogle 

virksomheder vil faste møder, forretningsprocedure og rutiner være tilstrækkeligt til at opretholde 

en god intern kontrol, hvor det for andre virksomheder kan være nødvendigt med deciderede 

afdelinger til at planlægge og følge op på den interne kontrol. 
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7 Konklusion 

 
Reguleringen af intern kontrol i dag, bygger på revisionskoncepter som går mange år tilbage. Disse 

koncepter, er af teoretikere som blandt andre; Mautz og Sharaf, David Flint, Pratt and Van Peursem 

og Tom Lee, løbende blevet udviklet og suppleret. En fællesnævner ved de forskellige teoretikeres 

synspunkter er, behovet for at have en konceptuel ramme indenfor revisionsområdet.  

 

Corperate Governance debatten udsprang af et stigende omfang af skandaler i erhvervslivet både i 

USA, UK og Danmark, som man mente kunne være undgået i nogle tilfælde, hvis der havde været 

nogle bedre standarder for intern kontrol. I flere lande blev der iværksat en opstramning af 

reguleringen, i et forsøg på, at forebygge mod yderligere erhvervsskandaler. I Canada og UK, var 

det ”Turnbull” og ”The Combinded Code”, som handlede om god Corporate Governance i 

selskaber. Herhjemme, var det Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse, som indeholdt 

anbefalinger, der skulle vejlede danske selskaber i, hvordan en god ledelsesstruktur og et godt 

samspil med aktionærerne, kunne gennemføres.  

 

Sarbanes-Oxley loven trådte i 2005 i kraft, for virksomheder noteret på en amerikansk børs. 

Regelsættet indeholdt blandt andet et krav om, at ledelsen skulle afgive en erklæring om 

funktionaliteten af de interne kontroller (SOX 404). Herved blev der i overensstemmelse med, 

tendensen til en opstramning af den interne kontrol i selskaber, placeret et yderligere ansvar for de 

oplysninger, som en ledelse kommer med i årsrapporten. Også kravet om nedsættelse af en 

revisionskomité i børsnoterede selskaber, er en konsekvens af Sarbanes-Oxley loven. 

 

Intern kontrol har i mange år været omtalt i teorien, men der manglede en fælles begrebsramme for 

intern kontrol hos virksomhederne og revisorerne. Der blev derfor nedsat et udvalg bestående af 

både revisorer og erhvervsfolk, hvis formål var, at udvikle en begrebsramme for intern kontrol. 

Resultatet heraf var COSO-modellen, som i dag er en anerkendt standard for intern kontrol. I 2004 

blev de tidligere revisionsvejledninger udskiftet med nye revisionsstandarder, baseret på IFAC´s 

internationale standarder. Revisionsstandarderne integrerede COSO og som en konsekvens heraf, 

skete der en fornyelse af revisionsprocessen. Tidligere var denne meget faseopdelt, men med 

standardernes ikrafttræden, ændrede revisionsprocessen sig til at være mere procesorienteret. 

Grundstenene i den nye revisionsproces var RS 315, RS330 og RS500. Tilsammen danner disse 
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standarder fundamentet for revisionsprocessen i dag. En af de væsentlige ændringer består i, 

revisors forståelse af den reviderede virksomhed, som skal danne grundlag for en risikovurdering. 

Informationsindsamling begynder allerede i planlægningsfasen, hvor revisor på baggrund af en 

beskrivelse af klientens kontrolmiljø, foretager et valg af revisionsstrategi. Risikovurderingens 

formål er, at identificere risikofyldte og væsentlige områder, for herved at gøre revisionen effektiv. 

Revisionsprocessens formål er, at revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne 

afgive sin erklæring på årsrapporten. 

 

Virksomhedens ledelse har ansvaret for den interne kontrol og det er derfor nødvendigt, at ledelsen 

prioriterer denne opgave for at skabe og opretholde et tilfredsstillende kontrolmiljø. Nogle af de 

udfordringer ledelsen møder når der sættes fokus på de interne kontroller, er i første omgang at 

udforme nogle klare kontrolpolitikker i overensstemmelse med virksomhedens mål og derefter at 

sørge for at kommunikere disse ud til hele virksomheden og motivere medarbejderne til at følge 

dem. Formålet med intern kontrol er, at forebygge og opdage fejl i tide således, at der skabes et 

pålideligt grundlag for rapporteringen. Intern kontrol udgøres af både de formelle rammer i en 

virksomhed, i form af nedskrevne kontrolpolitikker og procedurer, samt af de mere uhåndgribelige 

procedurer indeholdt i virksomhedens kulturnormer. 

 

Formålet med revision er, at afgøre om regnskabet, er udarbejdet i overensstemmelse med en 

relevant regnskabsmæssig begrebsramme samt, at sikre at regnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. Revisor er udover lovgivningen, underlagt etiske regler, uafhængighed og god 

revisionsskik, som understøtter, at revisor ved udførelse af revision, agerer som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”. 

 

Svagheder ved den interne kontrol rapporteres gennem revisions protokollatet eller via et 

management letter. I den nye Revisorlov pr. 1/7-2008, skelnes der mellem supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. Det giver 

mulighed for, at revisor rapporterer en svaghed i de interne kontroller direkte i regnskabet, ved en 

supplerende oplysning vedrørende andre forhold, hvor det tidligere var forbeholdt 

revisionsprotokollen. 
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På baggrund af undersøgelsen, er det blevet klarlagt, at der i mange virksomheder er et ønske om at 

forbedre og vedligeholde de interne kontroller. Begrænsningerne i den nuværende interne kontrol, 

anses blandt andet for, at være en konsekvens af manglende tid og øvrige ressourcer. Der er i høj 

grad enighed mellem virksomhedsledere og revisorer om, hvad der er effektive kontrolprocedurer, 

men udførelsen og overvågningen heraf, kan for mange være svære, at afsætte tid til i en hverdag 

med mange krav og opgaver. I lyset af både den nationale og internationale fokus på emnet, vil det 

være uundgåeligt for en virksomhed, ikke at prioritere den interne kontrol og der vil sandsynligvis 

være en tendens til, at en forbedring af de interne kontroller, kommer mere og mere på dagsordenen 

i flere virksomheder. 
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8 Intern kontrol i fremtiden 

Med stadig flere krav til virksomheders evne til, at klare sig i kampen mod en stigende konkurrence, 

er det i dag endnu mere vigtigt end tidligere, at virksomheder har en effektiv risikostyring og en god 

intern kontrol.  

 

Tendensen de seneste år, har været en øget fokus på selskabsledelsen og dennes evne til, at komme 

med pålidelige rapporteringer. På baggrund af internationaliseringen og komplekse 

selskabsstrukturer, vil der i stigende grad, være behov for formaliserede interne kontroller i 

virksomhederne. På den ene side, er der lovgivningens krav og på den anden side, er der investorers 

og offentlighedens krav, til en velfungerende intern kontrol.  

 

Da en svag intern kontrol kan være tegn på nedgang eller problemer for en virksomhed, vil der 

formentlig i de næste mange år, være en tæt sammenhæng mellem en virksomheds evne til, at 

opretholde en god intern kontrol og den tillid som investorer og andre har til virksomheden. Det er 

før set, hvordan nyheder om interne svagheder/problemer kan påvirke kursen på aktien og med den 

meget store fokus der er kommet på intern kontrol, vil dette forhold kun være forstærkende. 

Offentligheden får i større og større grad indblik i virksomhederne og dermed også en mulighed for 

at ”kigge med” i dagligdagen hos mange virksomheder. 

 

Lovgivningens skærpede krav, vil forsat være medvirkende til, at virksomhederne prioritere og 

forbedrer den interne kontrol. Dette vil afspejles i selskabernes rapportering, hvor der i højere grad 

end i dag vil blive lagt vægt på den ikke-finansielle rapportering. 

 

Der vil uomtvisteligt også i fremtiden komme erhvervsskandaler, da en god intern kontrol 

naturligvis, ikke altid kan forebygge og opdage alle tilsigtede besvigelser, men de strammere regler 

må anses for, at være et ”skridt på vejen” i at minimere besvigelser. Samtidig vil der øjensynligt 

herske en forstærket forventning fra aktionærer og offentlighedens side, om at besvigelser i højere 

grad end tidligere, kan forebygges og opdages. Dette, skal ses i relation til den opstramning af 

lovgivningen der har været på området, samt en forventning til, at de interne kontroller i 

virksomhederne hele tiden udvikles og forbedres. Herunder, at it-systemerne hele tiden bliver 

udviklet. 
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9 Executive summary 

Based on an increasing amount of business scandals through the past years such as Enron and 

WorldCom, there has been an extended focus on Corporate Governance and Internal Controls. This 

tendency has affected the international and national legislation. Theorists such as David Flint, 

Mautz & Sharaf and Pratt and Van Peursem, has developed concepts for auditing during the last 

many years which are still of relevance today. These concepts are developed and complemented 

along with the development in Business world. In 2001 “The Nørby Committee” published some 

recommendations that focused on the relationship between leaders and shareholders. It was an 

elective regulation and therefore it is categorised as soft law, which is also part of the regulation 

today. 

 

The audit standards (Revisionsstandarderne) today are built on a framework different from the 

earlier guidance. The COSO-standard for internal control is integrated in the standards and has as a 

consequence affected the audit process. COSO was made based on the Treadway Commisions 

Report, because of a need for a common framework for internal control.  

 

Today the audit process includes the auditors understanding of the company’s control environment 

and is starting from a risk assessment in the planning of an audit. Basically the audit process relates 

to three activities: risk assessments actions, test of controls and substantial actions. 

 

Internal control includes formal control policies as well as intangible policies such as the culture of 

a company. The intention by having a good internal control system is to prevent and discover fraud 

and errors in time. The management of the company are responsible for the implementation and 

maintenance of the internal control.  

 

In the United States, the Sarbanes-Oxley Act was part of the new regulation of internal controls. 

Especially SOX 404 brought a new perspective to the leadership of a company by requiring a 

separate statement about the effectiveness of the internal controls for companies registered on the 

stock exchange. 
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The auditor is responsible of investigating if the account is in agreement with the legislation and the 

regulations of a company. An audit is based on spot checks and therefore an audit can never be a 

100% guarantee. 

 

In case of essential observed irregularities to the function of the internal control system, the auditor 

usually reports the issue to the board through the ledger or in a separate management letter. The 

new law of audit in Denmark (Revisorloven) splits the additional information into: information 

regarding the account and information regarding other conditions. Thereby there is an opportunity 

to include a comment about lacking or non functioning internal controls in the account. Hereby it 

can be communicated to the shareholders also and not only the board (through the ledger). 

 

Based on the examination of internal control in Danish companies, it is clear that not all companies 

today think that they have a good internal control. For many there is a desire to improve the existing 

controls and many see lack of time and resources as a cause to the lacking control. Both company 

leaders and auditors agree that accountability, approval procedures, balancing and division of work 

are effective control procedures. So far it is mainly the larger companies that have adopted the 

resent regulations such as COSO and “The Nørby Committee’s recommendations”, but it is likely 

to think that also medium and smaller companies will adapt to the regulation in the future.  
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Bilag 1. Spørgeskema til virksomhedsledere.

Spørgeskema undersøgelse omkring 
"Vurdering af interne virksomhedskontroller"

1. Hvorledes vurderer du virksomhedens interne kontroller generelt?

Sæt et kryds: Rigtige gode Gode Middel

Under middel Svage Meget dårlige

2. Hvad vurderer du som bedst til at forebygge fejl i virksomhedens interne kontroller?

EDB-kontroller

Menneskelige procedurer

Andre:

3. Hvad opfatter du som de største svagheder ved jeres interne kontrolsystem?

Anfør venligst:

4. Hvilke typer af fejl i de interne kontroller støder du oftest på?

Sæt et kryds: Bevidste fejl

Menneskelige fejl

Systemfejl

Andre:

1



5. Hvad opfatter du som effektive interne kontroller?

Anfør venligst:

6. Hvor meget tid bruger I på at udvikle, opdatere og vedligeholde de interne kontroller?

Anfør venligst ca. ugenlige timer

7. Hvorledes rapporterer I svagheder og mangler i de interne kontroller?

Anfør venligst:

8. Hvor højt vurderer du risici for svigt i de interne kontroller?

Sæt et kryds: Hvor 1. er lavest -  6 højest

1

2

3

4

5

6

9. Hvilke typer af kontroller anvender I mest?

Opfølgning og godkendelse ved møder

Overvågning af systemer og rutiner

Fysiske kontroller

Præstationkontroller

Funktionsadskillelse

Andre:

2



10. I hvor høj grad udfører i overvågning af de interne kontroller? 

Sæt et kryds: Hvor 1. er lavest -  6 højest

1

2

3

4

5

6

11. Hvilket køn er du?

Sæt et kryds: Mand

Kvinde

12. Hvad er din alder?

Sæt et kryds: 20-25 26-30 31-35

36-40 41-45 46-50

51-60 Over 60

13. Hvad er din stillingsbetegnelse?

Anfør, venligst

14. Hvor mange år har du været ansat i din nuværende stilling?

Skriv antal år:

3



15. Antal ansatte i firmaet?

Sæt et kryds: Under 5 5-10 11-20

21-50 51-100 100-200

Over 200

Såfremt du har uddybende kommentarer må du meget gerne anføre dem her:

4



Bilag 2. Spørgeskema til revisorer.

Spørgeskema undersøgelse omkring 
"Vurdering af interne virksomhedskontroller"

1. Hvorledes vurderer du virksomhedernes interne kontroller generelt? (Implementeringen)

Sæt et kryds: Rigtige gode Gode Middel

Under middel Svage Meget dårlige

Andre kommentarerer
og vurderinger:

2. Hvordan opnår du information om virksomheders interne kontrolsystemer? 

Sæt gerne flere krydser
Forespørgsler

Tidligere indhentet materiale

Gennemgang nedskrevne forretningsgange

Tests af systemer i virksomheden

Møder med chef og/eller regnskabsansvarlig

Besøg i virksomheden

Opkobling til klientens systemer

Andre:

5



3. Hvad vurderer du at der vægter mest ved gennemgang af virksomheders interne kontrolsystemer?

Sæt et kryds: Nedskrevne forretningsgange

Interviews medarbejdere

4. Hvor støder du oftest på svagheder ved intern kontrol?

Sæt kryds/er: Store organisationer

Små organisationer

Egenskaber ved medarbejdere (datadisiplin)

Ved høj overvågning af medarbejdere

Ved lav overvågning af medarbejdere

Indbyggede naturlige systemkontroller

5. Hvilke typer af fejl i de interne kontroller støder du oftest på?

Sæt kryds/er: Bevidste fejl

Menneskelige fejl

Systemfejl

Fejl i implementeringen

Manglende intern kontrol generelt

Manglende opfølgning på implementeringen

Andre:

6. Hvad opfatter du som effektive interne kontroller?

Anfør venligst:
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7. Hvordan bliver du modtaget af klienten ved gennemgang af de interne kontroller?

Rigtig godt

Godt

Middel godt

Under middel

Dårligt

Rigtig dårligt

8. Hvor meget tid af en revision bruger du i gennemsnit på at gennemgå de interne kontroller?

0-10%

10-25%

25-50%

50-75%

75%+

9. Hvorledes rapporterer du svagheder og mangler i de interne kontroller?

Samtale med direktionen

Letter of management

Revisionsprotokollatet

Vejledning af kundens medarbejdere

Andre, Anfør venligst:

10. Hvor tit støder du på fejl i de interne kontroller? (Systemet)

Angiv venligst procentvis:

0-10%

10-25%

25-50%

50-75%

75%+
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11. Hvilke typer af kontrolaktiviteter anvender kunderne mest efter din opfattelse?

Anfør venligst:

Sæt et kryds: Hvor 1. er ingen opfølgning -  6 er meget opfølgning

1

2

3

4

5

6

13. Hvilke typer af dokumentation sigter du mod at for at opnå dit revisionsbevis
 (ved gennemgang af de interne kontroller)?

Anfør venligst:

14. Hvilket køn er du?

Sæt et kryds: Mand

Kvinde

15. Hvad er din alder?

Sæt et kryds: 20-25 26-30 31-35

36-40 41-45 46-50

51-60 Over 60

12. I hvor høj grad synes du at dine klienter overvåger og følger op på de interne kontroller efter 
implementering af nye kontrolforanstaltninger? 

8



16. Hvor mange år har du været i revisionsbranchen?

Skriv antal år:

17. Hvad er din stilling i revisionsbranchen?

Sæt et kryds: Statsautoriseret revisor

Ledende revisor

Revisormedarbejder

Andet

18. Hvilken uddannelse har du?

Der må godt sættes kryds i flere felter

Sæt et kryds: Statsaut. HD Merkonom

Registreret HA

Cand merc. aud HH

Andet

19. Antal ansatte i revisionsfirmaet?

Sæt et kryds: Under 5 5-10 11-20

21-50 51-100 100-200

Over 200

Såfremt du har uddybende kommentarer må du meget gerne anføre dem her:
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Bilag 3. Mautz og Sharaf’s otte postulater. Kilde: Mautz, R. K. and Sharaf, Hussein A.: ”The 
philosophy of auditing”. 
 
Tentative Postulates of Auditing: 
 

1. Financial statements and financial data are verifiable. 

2. There is no necessary conflict of interest between the auditor and the management of the 

enterprise under audit. 

3. The financial statements and other information submitted for verification are free from 

collusive and other unusual irregularities. 

4. The existence of a satisfactory system of internal control eliminates the probability of 

irregularities. 

5. Consistent application of generally accepted principles of accounting results in the fair 

presentation of financial position and the results of operations. 

6. In the absence of clear evidence to the contrary, what has held true in the past for the 

enterprise under examination will hold true in the future. 

7. When examining financial data for the purpose of expressing an independent opinion 

thereon, the auditor acts exclusively in the capacity of an auditor. 

8. The professional status of the independent auditor imposes commensurate professionals 

obligations. 
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Bilag 4. Eksempel på revisionspåtegning efter revisionsstandarderne. Kilde FSR: 
”Revisorhåndbogen 2008”. 
 
2. Eksempel for selskab i klasse B 
Den uafhængige revisors påtegning 
 
Til aktionærerne i selskab B A/S 
Vi har revideret årsrapporten for Selskab B A/S for regnskabsåret 1. januar-31.december 2006, omfattende 
ledelsespåtegning, (ledelsesberetning) anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, (egenkapitalopgørelse), 
(pengestrømsopgørelse) og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 
relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på baggrund af vor revision. _Vi har udførte vor revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation. 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger der er anført i årsrapporten. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i 
årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller der er, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende 
billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det 
formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelse anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.  
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2006 smat at resultatet af selskabets aktiviteter (og pengestrømme) for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
X-by, dato 
X-Firma 
 
NN 
Statsautoriseret revisor 
 
 
 



Bilag 5. Opsamling spørgeskemaundersøgelse virksomhedsledere.

Virksomheder, 15 adspurgte

1. Hvorledes vurderer du virksomhedens interne kontroller generelt?

Rigtig gode
Gode 5
Middel 6
Under middel 3
Svage 1
Meget dårlige

2. Hvad vurderer du som bedst til at forebygge fejl i virksomhedens interne kontroller?

EDB kontroller 5
Menneskelige procedure 13

Andre:
Afstemninger på tværs af systemer. Tillid.
Kombination af IT-kontroller og menneskelige kontroller.

3. Hvad opfatter du som de største svagheder ved jeres interne kontrolsystem?

For få ansatte.
Personaleudskiftning.
At den interne kontrol er udeladt.
Manglende forankring og ressourcepres.
Manglende tid til kontrol.
Manglende omtanke.
Menneskelige faktorer, personafhængighed.
At det er kollegaer som kontrollere hinanden.
For få kontrolprocedure.
Frygt for at fejl bliver opdaget og sidestillet med dumhed/sjusk.

4. Hvilke typer af fejl i de interne kontroller støder du oftest på?

Bevidste fejl
Menneskelige fejl 14
Systemfejl 1

5. Hvad opfatter du som effektive interne kontroller?

Afstemninger og opfølgninger på månedsbasis.
Modtagekontrol, egenkontrol og sammenholdelse af følgesedler og faktura.
Faste procedurer og funktionsadskillelse.
Audits og stikprøver.
Formaliserede milepæle og flere ansvarlige.
Dynamiske systemer.
Aftaler om reviewprocedurer.
Styring og rapportering.
Kommunikation omkring fejl og håndtering heraf.
Klar ansvarsdeling.
Erfaring i økonomiafdeling.

6. Hvor meget tid bruger i på at udvikle, opdatere og vedligeholde de interne kontroller?

0-5 timer 12
6-10 timer 2
11-15 timer
mere end 15 timer 1
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7. Hvorledes rapporterer I svagheder og mangler i de interne kontroller?

Rapport fra revisionen - til bestyrelse.
Mundtligt til direktør. Skriftligt til edbkonsulent ved systemfejl.
Skriftligt.
Skriftligt og via møder.
Via intranet og skemaer.
Opfølgning.
Via afvigelsesrapporter.

8. Hvor højt vurdere du risici for svigt i de interne kontroller? (1 er lavest)

1 1
2 6
3 5
4 2
5
6

9. Hvilke typer af kontroller anvender I mest?

Opfølgning og godkendelse ved møder 5
Overvågning af systemer og rutiner 9
Fysiske kontroller 7
Præstationskontroller 1
Funktionsadskillelse 3
Andre godkendelsessystem

10. I hvor høj grad udfører i overvågning af de interne kontroller? (1 er lavest)

1 1
2 5
3 5
4 2
5
6 1

11. Hvilket køn er du?

Mand 12
Kvinde 3

12. Hvad er din alder?

20-25
26-30
31-35 1
36-40 3
41-45 3
46-50 1
51-60 5
Over 60 2

13. Hvad er din stillingsbetegnelse?

Administrerende direktør 7
Økonomidirektør 3
Ejer 1
Andet 4
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14. Hvor mange år har du været ansat i din nuværende stilling?

1-5 år 4
6-10 år 4
10-15 år 2
15-20 år 2
20-30 år 2
mere end 30 år 1

15. Antal ansatte i firmaet?

Under 5
5-10 0
11-20 0
21-50 4
51-100 5
100-200 4
Over 200 2
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Bilag 6. Opsamling spørgeskemaundersøgelse revisorer.

Revisorer, 15 adspurgte

1. Hvorledes vurderer du virksomhedernes interne kontroller generelt? (Implementeringen)

Rigtig gode
Gode 2
Middel 8
Under middel 2
Svage 2
Meget dårlige 1

2. Hvordan opnår du information om virksomhedernes interne kontroller?

Forespørgsler 15
Tidligere indhentet materiale 4
Gennemgang nedskrevne forretningsgange 4
Tests af systemer i virksomheden 8
Møder med chef og/eller regnskabsansvarlig 9
Besøg i virksomheden 12
Opkobling til klientens systemer 1

3. Hvad vurderer du at der vægter mest ved gennemgang af virksomheders interne kontrolsystemer?

Nedskrevne forretningsgange 3
Interviews medarbjedere 13

4. Hvor støder du oftest på svagheder ved intern kontrol?

Store organisationer
Små organisationer 14
Egenskaber ved medarbejdere (datadisiplin) 5
Ved høj overvågning af medarbejdere
Ved lav overvågning af medarbejdere 5
Indbyggede naturlige kontrolsystemer

5. Hvilke typer af fejl i de interne kontroller støder du oftest på?

Bevidste fejl
Menneskelige fejl 14
Systemfejl 1
Fejl i implementeringen 3
Manglende intern kontrol generelt 8
Manglende opfølgning på implementeringen 4

6. Hvad opfatter du som effektive interne kontroller?

Effektiv arbejdsdeling.
Kontroller som reducere den iboende risiko.
Skriftlige godkendelsesprocedure.
Programmerede kontroller.
Person adskillelse, ledelseskontrol, afstemningsrutiner.
Indbyggede kontroller.
Nedskrevne forretningsgange.
Funktionsadskillelse og afstemninger.

7. Hvordan bliver du modtaget af klienten ved gennemgang af de interne kontroller?

Rigtig godt 1
Godt 11
Middel 2
Under middel 1
Dårligt
Rigtig dårligt
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8. Hvor meget tid af en revision bruger du i gennemsnit på at gennemgå de interne kontroller?

0-10 % 8
10-25% 3
25-50% 4
50-75%
75%+

9. Hvorledes rapporterer du svagheder og mangler i de interne kontroller?

Samtale med direktionen 7
Letter of management 4
Revisionsprotokollatet 10
Vejledning af kundens medarbejdere 3

10. Hvor tit støder du på fejl i de interne kontroller? (Systemet)

0-10% 8
10-25% 3
25-50% 3
50-75% 1
75%+

11. Hvilke typer af kontrolaktiviteter anvender kunderne mest efter din opfattelse?

Attestation og godkendelsesprocedure.
Afstemninger.
Overvågning af medarbejdere.
Skriftlige godkendelsesprocedure.
Afstemninger og ledelseskontrol.
Systemkontroller og opdagende kontroller.
Funktionsadskillelse.

Hvor 1 er ingen opfølgning - 6 er meget opfølgning
1 1
2 2
3 9
4 2
5 1
6

Nedskrevne procedurebeskrivelser.
Repræsentative test, måling af resultat (fejl i testede data).
Faktuelle beviser.
Gennemgang af dokumenter.
Observation af udførsel af kontroller.
Afstemninger.
Godkendelse og revisionsspor.
Overbevisning.

14. Hvilket køn er du?

Mand 14
Kvinde 1

13. Hvilke typer af dokumentation sigter du mod for at opnå dit revisionsbevis (ved gennemgang 
af de interne kontroller)?

12. I hvor høj grad synes du at dine klienter overvåger og følger op på de interne kontroller efter 
implementering af nye kontrolforanstaltninger?
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15. Hvad er din alder?

20-25
26-30 2
31-35 1
36-40 2
41-45 2
46-50 5
51-60 2
Over 60 1

16. Hvor mange år har du været i revisionsbranchen?

0-5 år
6-10 år 2
11-15 år 1
16-20 år 4
21-25 år 4
26-30 år 1
31-40 år 2
mere end 40 år 1

17. Hvad er din stilling i revisionsbranchen?

Statsautoriseret revisor 4
Ledende revisor 7
Revisormedarbejder 3
Andet 1

18. Hvilken uddannelse har du?

Statsautoriseret 4
Registreret 3
Cand merc aud 7
Merkonom 2
HD 4
HA 1
HH 3

19. Antal ansatte i revisionsfirmaet?

Under 5
5-10 0
11-20 1
21-50 3
51-100 7
100-200 2
Over 200 2
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