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Executive summary

This thesis studies the internal control environments of larger Danish companies. The study is based

on the theories of the 2013 COSO Internal Control - Integrated Framework (“the COSO Frame-work”)

about why it is important to have a strong internal control environment. With this knowledge in

mind, the thesis studies whether larger Danish companies have strong internal control environments.

Finally, the thesis looks into the elements of the COSO Framework contributing towards a strong

internal control environment, including the advantages of observing a framework.

In Denmark, the companies preparing financial statements in accordance with accounting class D are

required to disclose their risk management and internal control in the annual report. However, this

does not imply that other accounting classes are not to some extent regulated through legislation.

The law requires that the board of directors establishes the necessary internal control in a company.

On the other hand, the law does not require that Danish companies observe a framework. In spite of

this, an increased focus has been on internal control in recent years.

98 state authorised public accountants participated as respondents in the study, which was carried

out by using an electronic questionnaire. The respondents have estimated the number of Danish

companies complying with the COSO Framework in percentages. Moreover, the respondents have

provided empirical data as to the elements included in the COSO Framework in order to create a

strong internal control environment.

The study shows that the number of larger Danish companies complying with the COSO Framework is

increasing in harmony with the size of the company. The bigger the company the more companies

comply with the COSO Framework. The study proves that 50-60% on average of the largest Danish

companies preparing financial statements in accordance with accounting class D or IFRS comply with

the COSO Framework. For larger Danish companies preparing financial statements in accordance

with accounting class C, the number of companies complying with the COSO Framework is 30% on

average.

The respondents evaluate that the companies would benefit greatly from observing a formalised

framework such as the COSO Framework to create more transparency. The compliance may

contribute towards a better set-up and systematics by which the companies would focus on value-

adding processes as well as elimination of counterproductive processes. To bring internal control into

focus, generally speaking, will have a positive impact on a company. The respondents particularly

also mention the advantages of focusing more on internal risk management which is considered a

huge benefit to the companies – the fact that the companies to a much greater extent would

become better at forecasting matters that may affect them negatively.

The benefits to a company of implementing the COSO Framework vary from company to company.

Consequently, it cannot be generalised whether an implementation always would be of great benefit

to a company.
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1 Interne kontrolmiljøer

Kapitel 1 – Indledning

I løbet af de seneste 10 år har der været stigende fokus på selskabers interne kontrolmiljøer. Dette er

sket som følge af en række besvigelsesrelaterede erhvervsskandaler, der har ført til, at det er blevet

lovpligtigt for børsnoterede selskaber i USA at følge en begrebsramme. I Danmark har der ligeledes

været en række erhvervsskandaler, som har resulteret i, at der ligesom i USA også er kommet

stramninger for børsnoterede selskaber. Indirekte har danske børsnoterede selskaber fået pålagt

krav om at følge en begrebsramme gennem årsregnskabsloven. Heri er der kommet en tilføjelse til

klasse D selskaber om at skulle oplyse om selskabets risikostyring og interne kontrolmiljø via

årsrapporten. Faktisk skal alle større danske selskaber have det fornødne og tilstrækkelige interne

kontrolmiljø, hvilket bestyrelsen har ansvaret for, jf. selskabsloven. Men hvor mange større danske

selskaber følger egentlig en faktisk formaliseret begrebsramme? For 20 år siden gik fem amerikanske

organisationer sammen og lavede en begrebsramme, der var så omfangsrig, at den skulle kunne

bruges på alle selskaber – fra helt små til store børsnoterede selskaber.

Men hvordan bruger danske selskaber en begrebsramme, som er udfærdiget til at kunne rumme de

største globale koncerner i verden, når de fleste større danske selskaber er få procentdele af de store

koncerner? Og hvorfor skal man overhovedet have et internt kontrolmiljø som dansk selskab?

Set i lyset heraf vurderes det interessant at udarbejde en undersøgelse af danske selskabers interne

kontrolmiljø samt, hvordan COSOs begrebsramme kan bidrage til stærkere interne kontrolmiljøer i

danske selskaber. På den baggrund er følgende problemformulering opstillet:

1.1 Problemformulering

Hvorfor er det vigtigt for et dansk selskab at have et internt kontrolmiljø, og hvordan kan COSOs

begrebsramme bidrage til et stærkere internt kontrolmiljø?

Til besvarelsen af problemformuleringen er det fundet nødvendigt at formulere følgende

underspørgsmål:

1. Hvordan defineres et internt kontrolmiljø?

2. Hvorfor er det vigtigt med et stærkt internt kontrolmiljø?

3. Har større danske selskaber, inddelt i regnskabsklasser, et stærkt internt kontrolmiljø set fra

revisorers synspunkt?

4. Hvilke elementer i COSOs begrebsramme bidrager til at skabe et stærkere internt kontrolmiljø?
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Spørgsmål 1 og 2 vil blive besvaret ved en redegørende gennemgang af teorierne i COSO 2013

Internal Control — Integrated Framework i kapitel 2. Spørgsmål 3 og 4 vil blive besvaret i en analyse

på baggrund af en empirisk undersøgelse i kapitel 3 og 4.

1.2 Afgrænsning

Det er i denne afhandling valgt at foretage en række afgrænsende beslutninger. Dette sker som følge

af, at afhandlingen har kvantitative begrænsninger, hvilket i naturligt omfang vil påvirke, hvorvidt

analysen kan strække sig. Som følge af de kvantitative begrænsninger i afhandlingen vil gængse

begreber fra studieretningen cand.merc.aud. ikke blive gennemgået i dybden for alle de benyttede

begreber, hvorfor det forudsættes, at læseren af denne afhandling har en vis indsigt i studiet og dets

teoribase. Ydermere foretages der en afgrænsning for at gøre analysen mere skarp med fokus på

ovenstående problemstilling og dermed ikke de mange øvrige problemstillinger, som kan ligge inden

for samme emne. Hermed en gennemgang af emneafgrænsningerne:

COSOs begrebsramme behandler de tre følgende objekter: drift, rapportering og compliance1. I

denne afhandling har jeg valgt at undersøge interne kontrolmiljøer i forhold til rapportering, hvorfor

objekterne drift og compliance ikke medtages i afhandlingen. Imidlertid vil drift og compliance indgå i

afhandlingens teoriafsnit, da COSOs begrebsramme er en model, der består af alle tre objekter.

Denne afgrænsning er fundet relevant, da respondenterne vil være statsautoriserede revisorer og

deres vurdering af selskabernes interne kontrolmiljøer.

Da respondenterne er statsautoriserede revisorer, afgrænses der hermed samtidig fra at inddrage

selskabernes syn på egne kontrolmiljøer. Dette sker som følge af revisors objektive syn på selskabets

kontroller samt faglige kendskab til definitionen af et internt kontrolmiljø. Der henvises til den

dybdegående gennemgang af valget af statsautoriserede revisorer som respondenter for

undersøgelsen i afsnit 3.2.2 Respondenter.

Denne afhandling undersøger ikke klasse A-virksomheder, altså personligt ejede virksomheder, men i

stedet udgør den undersøgte population i afhandlingen regnskabsklasse B, C og D. Dog vil

afhandlingens analyseafsnit primært fokusere på regnskabsklasse C og D. Regnskabsklasse C og D er

valgt, fordi jeg – som nævnt i problemformuleringen – ønsker at undersøge ”større danske

selskaber”.

1 Overholdelse af love og reguleringer
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1.3 Afhandlingens struktur

Afhandlingen skal bidrage til at skabe viden omkring emnevalget, gennem en række overordnede

grundelementer, som tilsammen skaber rammen for afhandlingen. Dette anses for muligt, da alle fire

grundelementer for vidensproduktion er medtaget; nemlig problemformulering, teori, empiri og

konklusion2. Rammen er bygget på baggrund af teorier om den klassiske afhandling, fx med

inspiration fra Ib Andersen, Erik Rasmussen m.fl. Dog er det valgt at afvige fra de gængse teoretikere,

hvor det findes nødvendigt for at tilpasse afhandlingen til det konkrete emnevalg samt tilpasning til

brugeren af afhandlingen. Nedenfor ses rammemodellen indeholdende de enkelte elementer:

Figur 1 - Rammemodel for afhandlingen (egenudviklet)

Afhandlingen er ikke lavet som faste skemalagte processer alene, men er i langt højere grad en

dynamisk og iterativ proces. Dette illustreres af cirklen uden om rammemodellen. I de næste afsnit

følger en kort gennemgang af de enkelte delelementer i afhandlingen.

2 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed, s. 23



4Kapitel 1 – Indledning

1.3.1 Problemidentifikation

En stor del af det tidsmæssige arbejde ligger forud for skriveprocessen; nemlig ved identifikationen af

problemstillingen. Processen her startede på hovedfaget Revision 1, hvor jeg som studerende blev

introduceret til COSOs begrebsramme. Sidenhen har jeg som revisor fået indblik i, hvilke

begrebsrammer der anvendes på området, og i hvilket omfang danske selskaber benytter sig af disse

begrebsrammer. Efter afslutning af hoved- og valgfag startede den mere intense del af

problemidentifikationen, hvor undersøgelse af emnet blev indhentet, og der skete en

litteraturgennemgang af teorier, men også af praktiske erfaringer fra danske selskaber. Ydermere

blev revisors krav om at forstå selskabers interne kontrolmiljøer undersøgt gennem standarder og

revision i praksis. Da der ikke fandtes tidligere undersøgelse af specifikt den fundne problemstilling,

blev der foretaget en foreløbig konklusion på problemidentifikationen, nemlig at der fandtes en

problemstilling, som ønskes undersøgt.

1.3.2 Indledning

Her beskrives indledningsvis baggrunden for problemidentifikationen og den naturlige overgang til

opstillingen af den konkrete problemstilling med tilhørende nødvendig afgrænsning. Afgrænsningen

medtager de relevante underområder inden for emnevalget, som ikke vil blive belyst i afhandlingen. I

indledningen etableres rammemodellen for afhandlingen, hvilket illustrerer den dynamiske proces i

udarbejdelsen af undersøgelsen. Derudover diskuteres de enkelte empirielementer i afhandlingen,

som er nødvendige for at kunne besvare afhandlingens problemformulering. Ydermere i

indledningen inddrages også en gennemgang af den nødvendige foretagne kildekritik, som skal være

med til at sikre validitet og reliabilitet i afhandlingen. Indledningen afsluttes med en kort

gennemgang af afhandlingens målgruppe.

1.3.3 Teori

Forud for gennemgangen af teorierne i COSOs begrebsramme vil der indledningsvist i kapitel 2 blive

beskrevet baggrunden for nødvendigheden af en begrebsramme. COSOs begrebsramme vil være

teoribasen for afhandlingen, hvorfor jeg vil diskutere og redegøre for begrebsrammens

grundlæggende opbygning, de fem komponenter, som tilsammen skaber det interne kontrolmiljø,

samt få en forståelse af den opdaterede begrebsramme. Der vil afslutningsvist kigges på

begrebsrammen i relation til mindre selskaber samt ske en særskilt gennemgang af kritikpunkter ved

begrebsrammen og begrebsrammer generelt. Niveauet for den redegørende gennemgang af teorien

er valgt at ske på et mellemdetaljeret niveau. Som det vil blive beskrevet nærmere i afsnit 2.4

Opdateret begrebsramme fra 2013, består af tre detaljeringsniveauer 1) Komponenter, 2) Principper
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og 3) Fokusområder. Gennemgang på niveau 1 Komponenter er fundet for overordnede til at kunne

forstå samspillet i begrebsrammen, ligesom niveau 3 Fokusområder er fundet for detaljeret. Dermed

er teorierne gennemgået på niveau 2 Principper, som giver en detaljeret forståelse af

begrebsrammen og dens samspil mellem komponenterne, men samtidig ikke bliver for teknisk og

detaljeret. Derfor henvises der til selvstudie af fokusområderne i COSOs begrebsramme, såfremt et

dybere kendskab findes nødvendigt. Fokusområderne kan findes i bilag 1 – 6.

1.3.4 Metode

I kapitel 3 vil jeg diskutere samt redegøre for de metodemæssige overvejelser og valg, jeg har truffet

forud for og undervejs i udarbejdelsen af afhandlingen. Mere specifikt vil jeg redegøre for

undersøgelsens population samt, hvilke overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse med udvælgelsen

af respondenter på baggrund af populationen. Overvejelserne går på, hvordan respondenterne

udvælges med henblik på at højne gyldigheden af afhandlingens resultater. Med andre ord, at den

metode, der anvendes i denne afhandling, kan skabe gyldige resultater og dermed skabe både

validitet og reliabilitet. Dernæst vil jeg redegøre for undersøgelsens væsentligste driver; nemlig

spørgeskemaet, som danner grundlag for indsamlingen af empiri. Der vil ske en gennemgang af,

hvordan spørgeskemaet bliver til, og hvorfor der benyttes spørgeskema frem for interview eller

anden dataindsamling. Spørgeskemaet vil herefter blive gennemgået - om baggrunden for

opbygningen samt valget af udformning af de enkelte spørgsmål.

1.3.5 Analyse

I kapitel 4 vil jeg foretage en analyse af den indhentede empiri omkring, hvorvidt danske selskaber

har stærke interne kontrolmiljøer. Dernæst analyseres der på, hvordan danske selskaber i højere

grad kan benytte COSOs begrebsramme til at skabe et stærkere internt kontrolmiljø gennem kobling

af analysen og teorien. Dette skal danne grundlaget for at kunne få en forståelse for, i hvilket omfang

begrebsrammen egner sig til danske selskaber.

1.3.6 Konklusion

På baggrund af delkonklusionerne gennem afhandlingens teorigennemgang, undersøgelse og

analysearbejde laves en sammenfatning på problemstillingen gennem en eller flere løsninger på

problemformuleringen. Afslutningsvis vil jeg præsentere en række perspektiveringsmuligheder, som

afstedkommer i afhandlingens forløb, samt sætte afhandlingens resultater i en samfundsmæssig

kontekst.
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1.4 Empiri

Afhandlingen vil inddrage forskellige empirier både fra primær og sekundær; kvantitative som

kvalitative. Empiri skal danne grundlag for konklusionen, hvorfor det nøje er overvejet, hvilke

datakilder der benyttes. Den væsentligste empiri i afhandlingen er indsamlet ved hjælp af en

spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er valgt som undersøgelsesmetode, fordi

undersøgelsen skal laves på baggrund af mange respondenter og dermed være af repræsentativ

karakter3. Denne empiri vil udgøre primærdata, fordi denne spørgeskemaundersøgelse vil blive

foretaget til denne undersøgelses formål. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder spørgsmål af både

kvalitativ og kvantitativ karakter4. Forskellen mellem de kvalitative og kvantitative spørgsmål er, at de

kvalitative spørgsmål giver mulighed for et åbent svar, hvorimod spørgsmål uden denne mulighed

kan tælles og er dermed af kvantitativ karakter5. Anvendelsen af både kvantitative og kvalitative

spørgsmål er valgt, fordi de forskellige metoder vil kunne erstatte hinanden, hvor de hver især er

bedst6. Der kan fx være svagheder forbundet med en ren kvantitativ undersøgelse, hvorfor

undersøgelsen her støttes af kvalitative indspark i spørgeskemaet, hvor dette er fundet nødvendigt

for at højne undersøgelsen. Ulempen ved at anvende et spørgeskema er, at respondenten

begrænses til svarmulighederne. Ved de spørgsmål, hvor der gives mulighed for åbent svar, lægges

der yderligere en potentiel begrænsning ved, at skriftlig kommunikation frem for mundtlig

kommunikation i højere grad kan misforstås. Ved mundtlig kommunikation kan en potentiel

misforståelse formindskes ved at stille et eller flere opfølgende spørgsmål7.

Ud over primærdata er der i afhandlingen også brugt sekundære datakilder8. Disse data er dermed

ikke skabt til afhandlingens formål, men er indsamlet af andre personer - fx love og regler for

henholdsvis selskaber og revisorer, hvilke er sekundære kvalitative data. Den væsentligste

sekundære data er COSOs begrebsramme9. Af sekundære data anvendes ydermere artikler,

tidsskrifter og tidligere foretagne undersøgelser.

De væsentligste artikler, tidsskrifter, standarder m.v. er fundet i Karnov Group og underliggende

databaser, der kan tilgås via CBS’ hjemmeside. Her er primært søgt på dansk ved søgning af data.

3 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 160

4 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 138

5 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 25

6 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 149

7 Litteraturliste 5.4 - Samfundsvidenskabelige metoder s. 91

8 Litteraturliste 5.4 - Samfundsvidenskabelige metoder s. 72

9 Litteraturliste 6.4 - www.coso.org
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Ud over Karnov Group er også brugt databasen Ebscohost. Denne database er god til at kortlægge,

hvilke underdatabaser der kan ligge inde med information om det valgte emne, da denne database

søger på tværs af flere databaser. Ebscohost søger bl.a. i databaserne Business Source Complete,

Communication and Mass Media Complete og SocINDEX. Det er forsøgt at søge på dansk, uden at

dette gav held. Dog ved søgning på engelsk kom der artikler om COSOs begrebsramme, som er brugt

i afhandlingen. Ydermere er det fysiske bibliotek benyttet på Solbjerg Plads til at finde bøger og

tidsskrifter om emnet samt om metode. Endelig er også bøger fra cand.merc.aud.-studiet benyttet.

Der henvises til litteraturlisten for overblik over den benyttede litteratur. Validitet og reliabilitet er

sikret dels ved at søge på ord i databaserne, som kan kobles og har en direkte sammenhæng til

problemformuleringen, og dels ved, at de benyttede databaser er anerkendte, og at disse søger

bredt. Sidst men ikke mindst er de fundne data gennemgået kritisk, inden disse er benyttet i

afhandlingen.

1.5 Kildekritik

Der er gennem afhandlingen løbende sket en vurdering af den relevante kildekritik. Den primære

empiri, som er størstedelen af empirien i afhandlingen, kommer fra respondenter, der alle er erfarne

statsautoriserede revisorer. Dog kan det ikke undgås, at der er forskel på revisorernes erfaring

generelt, men i særlig grad i forhold til deres erfaring med COSOs begrebsramme. Såfremt

respondenterne ikke har det tilstrækkelige kendskab til COSOs begrebsramme, kan det ej heller

konkluderes, om de er i stand til at besvare spørgsmålene med det resultat, at empirien skal kunne

bruges. Risikoen for dette er forsøgt minimeret ved at medtage spørgsmål om, hvorvidt de kender til

begrebsrammen samt, hvorvidt respondenterne har arbejdet med denne i praksis. Ydermere er der

medtaget spørgsmål omkring, hvilke regnskabsklasser respondenterne arbejder med i praksis for at

kortlægge, om det er respondenter med kendskab til større selskaber, som denne afhandling

beskæftiger sig med, eller om respondenterne primært arbejder med mindre selskaber.

Den sekundære kvalitative data, COSOs begrebsramme, er påvirket af holdningerne fra de personer,

som forfatter begrebsrammen. Da begrebsrammen er den væsentligste medspiller i definitionen af

et internt kontrolmiljø, vurderes der ikke at være behov for yderligere kildekritik af forfatternes

holdninger, da begrebsrammen globalt set er med til at definere intern kontrol. Der henvises dog til

afsnit 2.4.3 Kritik af COSOs begrebsramme.

Ved brug af øvrige sekundære data som bøger og artikler er der for hvert enkelt data vurderet

validitet og reliabilitet. Som eksempel er alle forfatteres baggrund forsøgt afdækket ved at forstå, om
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der kunne opstå risiko for, at dataene ikke kunne bruges. Navnligt ved artikler har dette i enkelte

tilfælde givet sig udslag ved, at artiklen ikke er medtaget i afhandlingen. Der henvises i øvrigt til afsnit

3.4 Metodekritik.

1.6 Målgruppe

Afhandlingen har til formål at skabe viden, der vil kunne bidrage til en forståelse af danske selskabers

interne kontrolmiljøer, som de anvendes i dag. Denne viden vurderes som relevant og interessant,

fordi det vil give revisorer et indblik i, hvorvidt revisorer generelt synes, at danske selskaber har

stærke interne kontrolmiljøer, herunder om revisorer i højere grad kan planlægge revisioner med en

kontrolstrategi. Ydermere er det formålet med afhandlingen at undersøge revisorers syn på COSOs

begrebsramme i relation til danske selskaber. Revisorer kan således bruge afhandlingen til at få en

dybere forståelse af de fem komponenter i begrebsrammen, da ISA 315 inddrager samme fem

komponenter; dog på et lavere detaljeringsniveau end COSO.

Afhandlingen vurderes imidlertid ikke kun som relevant for revisorer, men i langt højere grad

relevant for selskaberne selv. I en undersøgelse udarbejdet af revisionsvirksomheden PwC i 201310

blev selskaber spurgt om følgende: ”Hvorfor er der ikke flere danske virksomheder (private som

offentlige), der anvender COSO?”. Hertil svarede 27 %, at de ikke vidste, hvordan de skulle komme i

gang og tilmed, hvor de skulle starte. Derfor skal denne afhandling give et overblik over, hvilke

elementer der kan bidrage til et stærkere internt kontrolmiljø, herunder hvordan disse

implementeres.

Undersøgelsen vil være omdrejningspunktet for afhandlingen på den videregående uddannelse

cand.merc.aud., hvorfor det forudsættes, at læseren har et kendskab til hovedfagene på dette

studium; nemlig revision og regnskab.

Inden metoden for undersøgelsen gennemgås i kapitel 3, vil teorien omkring undersøgelsen blive

diskuteret i næste kapitel, hvorefter metoden for undersøgelsen og undersøgelsen selv følger i de

efterfølgende kapitler.

10 Litteraturliste 6.3 - www.pwc.dk.



9 Interne kontrolmiljøer

Kapitel 2 – Internt kontrolmiljø set gennem COSOs begrebsramme

I løbet af det sidste årti har selskaber oplevet øget kompleksitet i form af større

omstillingsnødvendighed for at kunne følge med markederne. Øget globalisering har skabt nye krav

til selskabernes evne til at kunne levere til nye markeder, hvor efterspørgslen er. Den øgede

globalisering kan i høj grad tilskrives den løbende udvikling, som er sket inden for

informationsteknologien. Dette kræver stor omstillingsvillighed fra selskabernes side for at kunne

følge udviklingen, herunder efterspørgslen. Med denne omstillingsvillighed følger øget kompleksitet

for selskaber, fx ved eksponering i nye lande, eksponering ved nye produkter etc.

Men hvilke udfordringer skaber øget kompleksitet for et selskab? Er det, at selskabets omkostninger

øges eller, at selskabets værdier bliver mindre synlige? Uanset svaret herpå, er det et faktum, at det

er vigtigt, at selskaber håndterer den kompleksitet, som kommer ved en løbende udvikling. Selskaber

kan forsøge at imødekomme den stigende kompleksitet ved at have et effektivt internt kontrolmiljø.

Et effektivt internt kontrolmiljø øger gennemsigtigheden i en organisation og kan være med til at

nedsætte kompleksiteten og dermed minimere fejltagelser.

Flere forskellige interesseorganisationer har udviklet en række begrebsrammer, som har til formål at

hjælpe selskaber med at håndtere den øgede kompleksitet. Begrebsrammerne bygger på principper

gennem delkomponenter til at styrke processerne i en organisation. Blandt disse begrebsrammer er

det den såkaldte COSOs begrebsramme, der har stor indflydelse på den opfattelse, som vi har i dag af

interne kontrolmiljøer.

2.1 COSOs baggrund

COSO står for “Committee of Sponsoring Organizations” og blev stiftet i 1985 af følgende fem

organisationer11:

- American Accounting Association (AAA)

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

- Financial Executives International (FEI)

- Institute of Management Accountants (IMA)

- Institute of Internal Auditors (IIA)

11 Litteraturliste 6.4 - www.coso.org
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Disse fem organisationer, som har været medstiftere af COSO, har alle interesse i selskabers måde at

drive deres forretninger på.

COSOs mål er at bidrage til at skabe et fungerende lederskab gennem udarbejdelse af guides og

rammer for at kunne skabe et stærkt internt kontrolmiljø. Det interne kontrolmiljø skal bl.a. bidrage

til øget performance samt formindske risici relateret til besvigelser12. COSO har valgt at arbejde med

interne kontrolmiljøer især for at kunne minimere risikoen for besvigelser, fordi der i USA (og den

øvrige globale verden) har været en lang række sager, hvor der blev begået besvigelser enten i form

af regnskabsmanipulation, misbrug af aktiver eller noget tredje13.

2.2 Begrebsramme fra 1992

COSO blev stiftet af de fem førnævnte organisationer for at supportere andre organisationer – store

som små – hvis fokus var at nedbringe risikoen for tilsigtede og utilsigtede fejl. Således skulle COSO

være i stand til at tilgodese og være behjælpelig over for mange forskellige interesser, og netop

derfor blev begrebsrammen skabt tilbage i 1992.

Begrebsrammen blev ikke præsenteret direkte som en model mod besvigelser, men det var ønsket

fra de stiftende organisationer, at det primært var besvigelser, som begrebsrammen skulle

modvirke14. Fordi der var uenighed omkring, hvad en intern kontrol er, valgte COSO at fremlægge

deres definition på et internt kontrolmiljø. Denne skulle være tilstrækkelig præcis til at kunne være

en definition, men samtidig være så bred, at den opfyldte interne kontroller på henholdsvis drift,

rapportering og compliance-niveau. COSOs definition af et internt kontrolmiljø vil blive diskuteret i

afsnit 2.4.

Begrebsrammen fra 1992 er sidenhen blevet opdateret. Det skyldes, at selskaber netop skal være i

stand til at benytte sig af begrebsrammen og anvende den som en guide til, hvordan man får et

stærkt internt kontrolmiljø. Begrebsrammen fra 1992 stemmer ikke overens med nutidens

tendenser. Her er særligt forretningsmodeller udviklet over tid som følge af selskabers eksterne og

interne forhold. Nedenfor er gennemgået et udpluk af de væsentligste ændrede områder op

igennem årene. Af eksterne forhold har været:

12 Litteraturliste 6.4 - www.coso.org

13 Litteraturliste 4.2 - Frequently Asked Questions i svar til spørgsmål 1

14 Litteraturliste 4.2 - Frequently Asked Questions i svar til spørgsmål 1
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Ændret lovgivning

Når love blev ændret, eller nye kom til, tog disse ikke nødvendigvis højde for, hvordan selskaber

skulle efterleve dem, men tog alene højde for at skulle imødegå behov i takt med, at de opstod. Som

resultat af mere komplekse selskaber måtte love følge, og dermed kunne love også i langt højere

grad findes mere komplekse - dette hovedsagelig for at kunne tage højde for deviationen af selskaber

og deres sammensætninger.

Ændret efterspørgsel

Selskabers formål er at skabe værdi for deres kunder og derigennem selv skabe værdi. Derfor, når

kunders behov ændres, skal selskaberne være omstillingsparate til at kunne levere det forventede til

kunderne. De selskaber, som klarer sig bedst, er dem, der hurtigst tilpasser sig den ændrede

efterspørgsel hos kunderne, og efterspørgslen ændres bl.a. gennem stadigt stigende globalisering.

Øget fokus på tilgængelighed

Den ændrede efterspørgsel kan bl.a. ses ved, at man som selskab har fået flere konkurrenter gennem

fx øget tilgængelighed via informationsteknologien. Kunder kan (og vil) tilgå varer fra andre

virksomheder på den anden side af jorden. Det skal dog ikke ses som en ulempe med øget

tilgængelighed, da denne tilgængelighed er værdiskabende i sig selv gennem øget efterspørgsel,

bedre dialog med kunden osv.

De ændringer, som vi har været udsat for, siden begrebsrammen trådte i kraft i 1992, har imidlertid

ikke kun været eksterne, men også en række interne forhold har været med til at øge kompleksiteten

for selskaber. Nedenfor ses et udpluk af de væsentligste interne forhold, som har ændret sig i løbet

af årene:

Større afhængighed af IT-systemer

Udviklingen af informationsteknologi har betydet helt nye muligheder for samfundets udvikling.

Dette ses naturligvis også ved selskabers udvikling og brugen af IT-systemer i forbindelse med

produktudvikling, projektstyring, markedsføring, finans, kommunikation m.m. Systemerne i sig selv

må anses for at være værdiskabende, men antallet af systemer øger samtidig kompleksiteten.

Ønske om øget effektivitet

Stigende fokus på lønsomhed er især en udfordring, når en krise har taget sit indtog. Skal der skabes

lønsomhed, er det essentielt, at selskaber er effektive i deres gøren og laden. Her er IT-systemer

altafgørende for målingen af navnlig store virksomheder.
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Ændret arbejdstagerkultur

Arbejdstager er ikke længere altid en fast ressource, som er værdiskabende for selskabet mellem kl.

8-16. En medarbejder ønsker i højere grad fleksibilitet i arbejdet gennem varierende arbejdsopgaver,

arbejdssteder og tidspunkter. Disse tre forhold stiller større krav til styring af ressourcer og

tilgængelighed gennem PC, mobil og dertilhørende netværks-/serverløsninger til

hjemmearbejdspladser.

Dette er alle forhold, som selskaber skal tilpasse sig. Præcis denne tilpasning gør, at en opdatering af

begrebsrammen fra 1992 var nødvendig, dels ved at gøre den mere detaljeorienteret, men også i

højere grad dels ved at tilpasse begrebsrammen til nutidens tendenser.

At begrebsrammen ikke var afstemt med nutidens tendenser, kunne man se i årene omkring 2000.

Selskabsstrukturer blev mere og mere komplekse, uden at det interne kontrolmiljø nødvendigvis

fulgte med. Dette førte til en række sager i starten af 2000, hvor besvigelser kom frem. Selvom der

havde været fuld ekstern revision af disse selskaber, havde revisorerne ikke kunnet gennemskue de

tilsigtede fejl pga. den komplekse struktur i selskaberne. Af opsigtsvækkende sager står Enron-sagen

stadig som en af de større i dag. Her blev der foretaget kontinuerlige besvigelser gennem

regnskabsmanipulation af flere grene af koncernen15. Særligt betydningsfulde besvigelser i IT-

virksomheder begyndte at dukke op, hvilket også havde med kompleksiteten af selskaberne at gøre.

Efter større sager havde set dagens lys, blev offentlighedens tillid til selskaberne forværret, hvilket

var tydeligt at se i undersøgelser foretaget i samme periode:

- ”81 % af de ansvarlige for investorers penge samt analytikere mener, at ledelser vægter deres

egne interesser tungere end aktionærernes.”16

- ”71 % af investorer mener, at regnskabsmanipulation er omsiggribende.”17

- ”70 % af ledelsesbesvigelser udført fra 1987 til 1999 involverer den administrerende direktør.”18

- ”82 % af investorer mener, at tungere love bør indføres.”19

Som et øjeblikkeligt modsvar til erhvervsskandalerne - nemlig en svækket tillid til selskaberne og

deres ledelser - blev The Sarbanes-Oxley Act (SOX) indført.

15 Litteraturliste 5.2 - Executive’s Guide to COSO Internal Controls s. 7

16 Undersøgelse foretaget af Broadgate Consultants i marts 2002

17 Undersøgelse foretaget af Main Street Investors i juli 2002

18 Undersøgelse foretaget af The Wall Street Journal i juli 2002

19 Undersøgelse foretaget af Harris Poll i juli 2002
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2.3 The Sarbanes-Oxley Act of 2002

Lovens underoverskrift er følgende (citat):

”An Act to protect investors by improving the accuracy and reliability of

corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes.”20

Ud fra ovenstående citat ses det, at formålet med SOX er at skabe større tryghed for investorer.

Loven indeholder 11 titler omhandlende ledelsesansvar, revisionsansvar, strafansvar etc. Blandt disse

11 titler er følgende titel: ”Ledelsens vurdering af de interne kontroller”, som stiller krav til, at

ledelsen skal foretage en årlig evaluering af selskabets interne kontrolmiljø. Såfremt der findes

svagheder i de interne kontroller, skal dette nævnes. I bilag 1 ses de vigtigste fokusområder ved

implementeringen af SOX.

I lovens titelafsnit 1 får offentligheden en ny organisation, som først og fremmest skal varetage

investorernes interesser; nemlig The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)21. PCAOB

skal udstede revisionsstandarder, som skal følges af de eksterne revisorer på revisionen af

børsnoterede selskaber. Heraf indfører PCAOB standard nr. 5, der indeholder krav om test af

selskabernes interne kontroller. Altså test af nogle af de samme kontroller, som ledelsen selv årligt

skal evaluere. PCAOB får med SOX, beføjelser til at udstede bøder til revisorerne, når standarderne

ikke følges.

Med denne lov blev det et krav for børsnoterede selskaber at følge en begrebsramme for interne

kontrolmiljøer. De fleste børsnoterede selskaber i USA har den dag i dag valgt begrebsrammen

udviklet af COSO.

2.4 Opdateret begrebsramme fra 2013

Mere end 20 år efter COSO introducerede den første begrebsramme kom der i maj 2013 en

opdateret begrebsramme, som bygger på grundstenene i COSOs begrebsramme fra 1992.

Definitionen af en kontrol samt de fem komponenter er medtaget fra versionen fra 1992. Trods disse

væsentlige grundelementers bibeholdelse er den opdaterede begrebsramme blevet mere

operationel for selskaber. Dette skyldes, at de fem komponenter i den opdaterede version fra 2013

nu følger en række principper. Opdateringen af COSOs begrebsramme har gjort det mere

20 Litteraturliste 2.2 - The Sarbanes-Oxley Act forsiden

21 Litteraturliste 2.2 - The Sarbanes-Oxley Act titelafsnit nr. 1
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håndgribeligt og lavpraktisk for selskaber, da begrebsrammen fra 2013 er mere detaljeret end den

tidligere begrebsramme. Således er begrebsrammen nu delt op i først de oprindelige fem

komponenter, der udgøres af 17 principper, som derefter er underopdelt i 87 fokusområder.

Figur 2 – Opdatering af begrebsrammen (egenudviklet)

I COSOs begrebsramme fra 1992 forelå en definition på intern kontrol. Denne definition lyder

således:

”Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,

management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance

regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and

compliance.”22

Definitionen er med til at skabe en fælles forståelse for, hvordan et internt kontrolmiljø relaterer sig

til de enkelte mål, som selskaber opstiller. For at få en forståelse af definitionen finder jeg det

imidlertid nødvendigt at gennemgå definitionens væsentligste elementer.

 A process

”A process” refererer til en række handlinger, som tilsammen er værdiskabende for det interne

kontrolmiljø. Processerne skal ikke udelukkende anses for at være faste, men skal i højere grad ses

som dynamiske processer, der kan ændres. Disse processer drives gennem selskabets politikker og

forretningsgange, som er udstukket af selskabets ledelse. Politikker og forretningsgange kan drives,

selvom disse ikke er nedskrevet, men blot er gennemsyret fra ledelsen og ud i organisationen. Der er

22 Litteraturliste 5.3 - COSO 2013 Internal Control – Integrated Framework s. 1



15 Interne kontrolmiljøer

dog en lang række fordele ved, at politikker og forretningsgange er nedskrevet. Risikoen øges for, at

forretningsgangene ikke følges og efterleves, når de ikke er nedskrevet. Ydermere kan de nedskrevne

politikker og forretningsgange nedbringe forskellige fortolkninger af forretningsgangene gennem

forskellige menneskers syn herpå

 Effected by … people

Processer er drevet af selskabets bestyrelse, ledelsen samt andet personale gennem deres tanker,

handlinger og dialog. Det er personerne, som sætter målsætningerne for selskabet, hvorfor det også

er dem, der danner rammerne for at nå disse ved etablering af komponenter. Gennem personers

interaktion skabes værdien af processer, da personer på forskellige ledelsesniveauer kan udfordre og

evaluere hinandens performance målt på opfyldelsen af de enkelte målsætninger. Senere i dette

kapitel vil kritik af begrebsrammen blive behandlet. Det vil blive gennemgået, at når man har med

mennesker at gøre, kan et kontrolmiljø ikke blive stærkere end det, som personerne gør det til, jf.

afsnit 2.4.3. Dette er dog samtidig styrken ved mennesker; nemlig den forskellighed de hver især

kommer med i forhold til deres baggrund, forudsætninger og viden generelt, som kan være med til at

styrke innovation og produktivitet. Det, som kan være med til at øge værdien i mennesker, er klare

rollefordelinger, herunder ansvarsområder for enkelte målsætninger.

 Provide reasonable assurance

Ordet “reasonable” bruges i definitionen. Dette ord bruges, da det ikke er hensigten med COSOs

begrebsramme eller andre begrebsrammer, at alle risici afdækkes for alle mål. Risici skal afdækkes

for hvert identificeret mål i det omfang, det af ledelsen er vurderet nødvendigt. Fx ved målet

rapportering kan et tilstrækkeligt niveau være, at der ikke rapporteres (internt som eksternt) om

forhold, som ikke er eksisterende. Revisor bruger begrebet væsentlighed som et pejlemærke for, om

en funden fejl vil ændre regnskabslæserens opfattelse af regnskabet. På samme måde kan ledelsen

have fastlagt et niveau for, hvad der kan accepteres af fejl ved en rapportering. Her kan der sagtens

være forskel i forskellige forretningsområder i virksomheden, fx hvis virksomheden har specifikke

produkter til det offentlige, som typisk er omfattet af særlig bevågenhed.

Kvantitative vurderinger af forretningsområder spiller typisk ind, og det kan fx være få store

projekter eller mange små projekter, som tilsammen giver en stor kvantitativ volumen. Kvalitative

overvejelser kan være, hvorvidt kompleksiteten af en kontrakt er høj eller lav. Fx kan man forestille
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sig at have et ”standardprodukt” med en ”standardkontrakt”. Da denne type salg kan være mere

rutinepræget end andre kontrakter, kan risikoen for, at selskabet ikke når sit mål for disse kontrakter,

være nedsat sammenholdt med de mere komplekse kontrakter. Total sikring, dvs. at alle risici er

afdækket, er teoretisk, da det vil være for tungt et apparat at rulle ud, og værdiskabelsen heraf vil

ikke stå mål hermed.

Definitionen af intern kontrol er uændret fra 1992 og ses også brugt i andre sammenhænge. Fx er

definitionen af intern kontrol i ISA 315 identisk med COSOs definition. Den danske oversættelse lyder

således:

”Den proces, der udformes, implementeres og vedligeholdes af den øverste ledelse,

den daglige ledelse og andet personale for at give høj grad af sikkerhed for, at

virksomheden når sine mål med hensyn til pålidelighed i regnskabsaflæggelsen,

effektivitet og økonomisk hensigtsmæssighed i driften og overholdelse af gældende lov

og øvrig regulering”23.

2.4.1 De enkelte komponenter

Begrebsrammen er bygget op som en tredimensionel

beskrivelse af et selskabs interne kontrolmiljø ved hjælp af en

Rubiks terning. Terningen har den fordel, at den kan indeholde

den ekstra dimension, der behøves for at kunne beskrive

dybden af et internt kontrolmiljø. Hele grundtanken med

opdelingen i dimensioner er at adskille, hvornår man bevæger

sig på de enkelte mål, i hvilken komponent, og at dette kan ske

på de forskellige niveauer af organisationens struktur.

Mål

Mål er dem, som ønskes opnået gennem et internt

kontrolmiljø. De overordnede mål er drift, rapportering og

compliance, og disse målsætninger er relevante for alle

selskaber. Driften skaber værdien af et selskab. Selskabet har

en eller anden form for rapportering (internt som eksternt,

23 Litteraturliste 3.1 - ISA 315 afsnit 4 Definitioner

Figur 3 – COSOs Rubiks terning fra COSO Internal Control –
Integrated Framework

Figur 4 – Opdeling i Rubiks terningen (Egenudviklet)
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finansiel som ikke-finansiel) til brug for måling, styring eller compliance. Compliance i sig selv er

overholdelse af relevante lovgivninger. Brugere af begrebsrammen lægger sig fast på deres egne

specifikke målsætninger, og disse målsætninger vil variere fra selskab til selskab. Nogle specifikke

målsætninger kunne være:

- Vækst i salget på 5 %

- Rapportering til ejerne af selskabet

- Overholdelse af selskabsloven og årsregnskabsloven

Typisk vil disse mål blive fastlagt i forbindelse med selskabets strategi, vision og mission. For

forståelsen af COSOs begrebsramme er det vigtigt at gøre sig bekendt med, at beslutningen om

strategi, vision og mission ikke er en del af begrebsrammen for interne kontroller. Dette er en proces,

som ligger forud for arbejdet med interne kontroller. Når selskaber har fastlagt deres strategi, vision

og mission, kan der derefter identificeres specifikke mål til fastlæggelse af det interne kontrolmiljø24.

Struktur

Terningen skal forstås på den måde, at dybden af et selskabs struktur kan beskrives ved hjælp af

terningen. Det er blot et spørgsmål om antallet af enheder i denne dimension. Dimensionen

begrænses alene af selskabets opbygning i funktioner, afdelinger, koncernstruktur etc. Ved

implementering skal selskabet kortlægge det samlede omfang af selskabets struktur for at kunne

tilrettelægge det tilstrækkelige kontrolmiljø.

Komponenter

Ved de fem komponenter ligger de enkelte aktiviteter, som danner grundlag for det interne

kontrolmiljø. Det er fx i denne dimension, at politikker og forretningsgange designes på baggrund af

målene. Det er således også her implementeringen og selve udførelsen af kontrollens effektivitet

foretages.

En direkte sammenhæng skal ses mellem de tre dimensioner mål, struktur og komponenter, hvilket

udmønter sig i, at hele organisationen skal have fastlagt mål. Disse mål skal afdækkes i passende

omfang af komponenterne. Dog skal det påpeges, at der skal ske en individuel vurdering af hver

enkel sammenhæng. Fx kunne der fastsættes mål forsalgsafdelingens (struktur) performance af nye

tilgange af kunder (drift). Dermed skal der ikke ske en vurdering af samtlige mulige

24 Litteraturliste 1.1 - COSO 2013 Internal Control – Integrated Framework s. 25
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sammensætninger. Arbejdet med komponenterne starter ikke før, at målene er endelige. Sagt på en

anden måde går man ikke i gang med at etablere kontroller, når målsætningerne ikke er fastlagt.

I de efterfølgende afsnit gives en dybere beskrivelse af de enkelte komponenter for at kortlægge

mere præcist, hvilke områder der skal behandles ved implementeringen af COSOs begrebsramme.

Begrebsrammen kommer ikke med specifikke kontroller, som skal implementeres og efterleves, for

at man følger COSO. Det er i højere grad en vurdering af, hvorvidt de fastlagte målsætninger

afdækkes i passende omfang. Dermed skal man ind og vurdere for hver enkelt komponent.

2.4.1.1 Kontrolmiljøet

Kontrolmiljøet som komponent skal ses som basen for hele

kontrolmiljøet. Denne komponent danner rammerne for det

interne kontrolmiljø og er dermed gennemgribende for hele det

interne kontrolmiljø. COSO har for denne komponent

udarbejdet fem principper, der danner rammerne for det

stærke interne kontrolmiljø. Disse gennemgås nedenfor:

1. Organisationen udviser engagement i udøvelse af integritet og etiske værdier

Som basis for det interne kontrolmiljø skal det i en organisation sikres, at der er fuld integritet, og at

etiske værdier efterleves. Bestyrelsen og ledelsen skal gå forrest i dette arbejde ved at sætte scenen

som rollemodeller. Troværdighed, faglig kunnen og rettidig omhu kan være redskaber, som skal

kunne håndteres af den øverste ledelse i selskabet. Formaliseringen af dette kan ske gennem

medarbejderhåndbøger og selskabspolitikker. Ved ansættelse af nye medarbejder kunne disse

uddeles for at sikre, at alle medarbejdere havde tilgang til disse. Ydermere ligger der også et større

engagement hos nye medarbejdere, hvilket ville højne muligheden for, at medarbejderen rent faktisk

læste disse. Der kunne alternativt laves en årlig undersøgelse af medarbejdernes kendskab til

henholdsvis medarbejderhåndbøger, selskabspolitikker og øvrige skrivelser gennem

spørgeskemaundersøgelser. Såfremt selskabet benytter underleverandører, skal det også overvejes,

om det findes nødvendigt, at disse også skal læse håndbøgerne og politikkerne for at kunne bidrage

til den ”ordentlige” kultur.

Figur 5 - COSOs Rubiks terning fra COSO
Internal Control – Integrated Framework
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2. Bestyrelsen agerer uafhængigt af ledelsen og udøver opsyn med interne kontrollers udvikling og

præstation

Bestyrelsen skal påtage sig det fulde overordnede ansvar for det interne kontrolmiljø. Derfor er det

også vigtigt at overvåge processerne, som ligger bag, for at kunne vurdere, hvorvidt kontrolmiljøet

fungerer efter hensigten eller, om der bør udvikles herpå. Det er dog samtidigt vigtigt, at bestyrelsen

ikke bevæger sig for dybt ned i processerne, da ansvarsfordelingen skal opretholdes, for at

medarbejderne føler et engagement gennem tildelingen af ansvar samtidig med, at bestyrelsen har

overblikket over kontrolmiljøet. Bestyrelsen skal nøje overveje omfanget af det interne kontrolmiljø

gennem til- og fravalg under de enkelte komponenter: kontrolmiljø, risikovurdering,

kontrolaktiviteter, overvågning samt information og kommunikation. For at kunne gøre dette skal

bestyrelsen have et stort indblik i og dermed stor forståelse af selskabets værdikæde, branche og

marked, national- og globaløkonomi, overblik over lovgivningsmæssige krav til selskabet etc.

3. Sammen med bestyrelsen etablerer ledelsen strukturen og rapporteringskanalerne gennem

uddelegering af ansvar og bemyndigelse til at realisere de fastlagte mål

Ledelsen skal fastlægge strukturen for at kunne kortlægge rapporteringskanalerne. Typisk vil

strukturen være sammenfaldende med koncernstrukturen - altså rapporteringskanaler fra de enkelte

datterselskaber. Der kan dog sagtens være selskabsstrukturer, hvor det giver mere mening at følge

de forskellige produkter. Når strukturen er fastlagt, skal der uddelegeres ansvar for de enkelte

kontrollers opfyldelse af mål. Her vil ansvarsfordelingen typisk være:

Bestyrelsen – har det overordnede ansvar for det interne kontrolmiljøs effektivitet gennem

overvågning og udvikling. Ledelsen – har ansvaret for, at processer bliver spredt ud i organisationen,

og at der gives ansvar til de enkelte funktioner. Personalet – får gennem ansvarstildeling fra ledelsen

ansvaret for subprocesser. Det er på dette niveau, at selve processerne udføres, og at målene sikres

opfyldt.

Afslutningsvis skal rapporteringskanalerne findes. Det er vigtigt ved rapporteringskanalerne, at der er

flere lag af forsvar. Fx vil det udførende personale af kontrollerne være første led som forsvar af

kontrollernes effektivitet. Dernæst kan der etableres supporterende personale, som kan assistere og

sparre med det udførende personale i drift af kontrollen. Sidst men ikke mindst kan intern revision

anses for at være endnu et led i forsvaret af kontrollernes effektivitet. Det er særligt vigtigt, at

ledelsen her bruger de enkelte mål for at kunne fastlægge, hvor mange led der skal indsættes som

forsvar. I mindre selskaber kan det være nok med det første led som forsvar, hvorimod større

virksomheder kan ønske flere led. Dette kan (og skal) variere fra kontrolmiljø til kontrolmiljø.
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4. Organisationen udviser engagement til at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente individer

med henblik på at efterleve de identificerede mål

Det er ikke nok, at bestyrelsen har intentionen og den faglige kunnen til at etablere intern kontrol.

Det kræver også i stort omfang, at der haves kompetente medarbejdere, som har ”hands on”, og

som engagerer sig i selskabet og dets mål. Her er det vigtigt, at der fra hele organisationen tiltrækkes,

udvikles og fastholdes medarbejdere, som kan bidrage til at opfylde de fastsatte mål. At tiltrække

medarbejdere med potentiale på alle palettens farver er en svær opgave. Typisk er sådanne

medarbejdere attraktive for de fleste virksomheder, hvorfor der er kamp om de dygtigste. Selskabet

kan derfor forsøge at gøre sig selv attraktiv og markedsføre dette synligt. Dette kan gøres ved at

eksponere sig selv på fx uddannelsesinstitutioner, i netværksgrupper etc. Når medarbejderne er

ansat, er det organisationens opgave at få det fulde potentiale ud af den enkelte medarbejder. Her

menes ikke, at organisationen skal udnytte medarbejderen som en ressource, men i højere grad at få

medarbejderen til selv at se en udvikling i sit eget potentiale. Dette kan gøres gennem fastlæggelse af

mål for den enkelte. Det er vigtigt, at medarbejderne selv er med til at definere målene, sådan at det

ikke kommer til at føles som mål, der bliver trukket ned over hovedet på den enkelte. Målene skal

være målbare, hvorfor det skal være mål, som er mulige at konkludere på, hvorvidt de er opnået eller

ej. Efteruddannelse, tilbagemeldinger fra kollegaer eller effektivitet kunne være målområder, der

bruges som baggrund for fastlæggelse af mål.

5. Organisationen holder individer bevidste om de enkeltes ansvar i relation til interne kontroller

for at kunne nå de fastlagte mål

Når ovenstående mål for den enkelte medarbejder er fastlagt, er det vigtigt, at målene løbende bliver

fulgt op gennem målinger, dialog og tiltag. Dette kunne gøres gennem halvårlige møder mellem

medarbejderen og dennes leder, hvor de enkelte mål drøftes og identificeres, og hvorvidt disse kan

nås opfyldt. Såfremt de ikke kan nås opfyldt, kan det drøftes, om yderligere tiltag kan iværksættes,

for at målene nås. Såfremt det viser sig, at målene opfyldes, er det vigtigt, at medarbejderen

belønnes tilstrækkeligt for at fastholde ansvarsbevidstheden, ligesom der skal redegøres for, hvorfor

eventuelle mål ikke blev opfyldt.

Da det er valgt at gennemgå de fem principper for kontrolmiljøet, og der således ikke gås i dybden

med alle fokusområderne, er der i bilag 2 – Kontrolmiljø indsat en oversigt over alle fokusområderne

for denne komponent. Dette er gjort, fordi ikke alle 20 fokusområder for kontrolmiljøet er indeholdt i

ovenstående gennemgang.
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2.4.1.2 Risikovurdering

Risikovurderingshandlinger er vigtige, da det skal fastslås,

hvorvidt der kan indtræffe en begivenhed, som har indvirkning

på, om selskabet når sit mål eller ej. Dermed er komponenten

her en vurdering af risici bredt i organisationen, hvorfor risici

kan være operationelle, finansielle, strategiske etc. Det er ikke

praktisk muligt at afdække alle fremtidige risici på de

identificerede mål, og det er heller ikke hensigten med

begrebsrammen. Som tidligere nævnt skal der derfor findes et

acceptabelt niveau for forekomsten af risici. Dette er typisk nemmere, når målene er fastsat som

compliance af love, hvorved det acceptable niveau bliver alignet med det lovkrævede. Udfordringen

kommer imidlertid, når målene ikke er givet af eksterne som fx love. Her vil det acceptable niveau

skulle fastlægges af ledelsen og typisk håndteres med fuld diskretion, så der ikke efterfølgende kan

afviges fra dette fastsatte niveau. Dermed er risikovurderingen en iterativ og dynamisk proces, da det

interne og eksterne miljø konstant er i forandring. Derfor vil risikovurderingshandlinger være en

løbende proces og ikke en engangsetablering.

6. Organisationen fastlægger specifikke mål, som er tilstrækkelig præcise til, at der kan

identificeres risici på baggrund heraf

Det er vigtigt, at fastlæggelsen af mål er så specifik som muligt. Såfremt målene ikke er specifikke,

kan det blive mere udfordrende at fastslå det nødvendige omfang for at afdække eller nedsætte

risikoen. Ved fastlæggelse af målene kan man fx bruge modellen ”SMART”, der bidrager til, at målene

bliver specifikke, målbare, aktuelle, realistiske og tidsbestemte25. Fx kunne ledelsen fastlægge et

væsentlighedsniveau til brug for en ekstern rapportering. Dermed ville målet være, at rapporteringen

ikke indeholder fejlagtig information, som overstiger det fastsatte niveau. Risikovurderingen her ville

være at fastslå, hvor i processen for udarbejdelse af denne rapportering, at der kan opstå en fejl, som

overstiger det fastsatte niveau. På baggrund af de steder, hvor der er identificeret en risiko, skal der

etableres kontroller, som sikrer, at risiciene nedbringes til det acceptable niveau.

25 Velkendt og benyttet model udviklet af George T. Doran tilbage i 1981

Figur 6 - COSOs Rubiks terning fra COSO
Internal Control – Integrated Framework
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7. Organisationen identificerer risici i relation til fuldførelsen af målene på tværs af

selskabsstrukturen og analyserer risici som grundlag for at vurdere, hvordan risici skal håndteres

Ved vurderingen af ”hvor det kan gå galt” skal sandsynligheden for forekomst vurderes for hver

enkelt risiko. Ydermere skal der også fastlægges en tidshorisont for, hvornår risikoen er størst, og om

det er en gentagende risiko, som kan forventes at være til stede i takt med andre forhold. Dette

kunne fx være jordbæravlerens risikovurdering af, hvorvidt der ikke kommer tilstrækkelig med sol.

Dette forhold kunne have indvirkning på, hvorvidt jordbæravleren nåede et salgsmål. I modsatte

grøft kunne der komme mere sol end forventet. Dette ville sikre, at salgstallet blev opnået, men der

skulle her samtidig laves en risikovurdering af, om jordbæravleren havde nok plukkere til den

stigende produktion af jordbær som følge af ekstra sol. Ved identifikation af risici kan der fastlægges

forskellige valg af reaktion på risiciene. Fx kan jordbæravleren flytte sin produktion til et andet land,

hvor der er større/mindre chance for sol. Jordbæravleren kunne også flytte produktionen til en

lagerbygning med kunstig tilførsel af sol gennem lamper. Alternativt kan produktionen blive liggende

på de marker, den allerede ligger på, og dermed have samme risiko. Dette er alt sammen et

spørgsmål om valg af reaktion på risici.

8. Organisationen vurderer risikoen for, at besvigelser udøves for at opnå målene

Risikoen for, at der sker tilsigtede fejl i form af besvigelser, kan være til stede. Her vil det være vigtigt

at starte med at fastslå de forskellige typer af besvigelser26:

Misbrug af aktiver – Denne type besvigelse er til stede, når personale uretmæssigt udnytter

selskabets aktiver til egen vinding. Det mest risikofyldte område vil være selskabets likvide

beholdninger, som kan være kontantbeholdninger, bankindeståender, kassekreditter eller

checkhæfter. Der kan være forskellige niveauer for acceptabel risiko alt afhængig af, hvilken af

førnævnte likvider der tales om. Af kvantitative årsager vil pengekassen typisk have et højere

acceptabelt niveau for risiko end bankindeståender, da der sædvanligvis ikke haves samme

beholdning liggende i kassen som indeståender på bankkonti.

Regnskabsmanipulation – Regnskabsmanipulation er risikoen for, at en rapportering ikke afspejler

de faktisk foretagne transaktioner, og at rapporteringsmodtager dermed ikke får det korrekte

grundlag til brug for sin vurdering. Denne kan være påvirket som følge af, at rapporteringen skal se

bedre eller dårligere ud end, hvad der har været tilfældet. Typisk vil en forbedring af regnskabstal

26 Plancher fra undervisningen i faget ”Revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser” i foråret 2015 på

CBS
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være for at imødekomme fastsatte forventninger. En forværring er ikke ligeså hyppig, men kan ske,

såfremt der ønskes en likviditetsfordel på kort sigt gennem en lavere skattebetaling, eller såfremt

man har overskudsaftaler, hvorved forpligtelser opnås.

Korruption – Denne type besvigelse kan ske gennem bestikkelse, når udfaldet af en beslutning

påvirkes af, at der sker overdragelse af værdier. Typisk er denne form for besvigelse svær at afdække,

da der er flere parter med i denne form for besvigelse.

Forhold, som kan være med til at øge risikoen, er en kompleks organisationsstruktur, høj

medarbejderomsætning, ineffektive kontroldesigns og ikke tilstrækkelige it-systemer.

9. Organisationen identificerer og vurderer forhold, som kan have betydelig indvirkning på de

interne kontroller

De risici, der bør have størst bevågenhed, er dem, som kan have betydelig indvirkning på det interne

kontrolmiljø. Dette kan være eksterne forhold som ændret lovgivning eller ændring i den nationale

og internationale økonomi. Dog er det ikke kun eksterne forhold, der kan have betydelig indvirkning,

men også interne såsom lancering af nye forretningsområder, voldsom vækst, kraftig nedgang,

implementering af ny teknologi eller udskiftning af ledelse. Forholdene er mange, og det drejer sig

derfor om at vurdere, hvordan de enkelte risici skal prioriteres.

Da det er valgt at gennemgå de fire principper for risikovurdering, og der således ikke gås i dybden

med alle fokusområder, er der i bilag 3 – Risikovurdering indsat en oversigt over alle fokusområderne

for denne komponent. Dette er gjort, fordi ikke alle 27 fokusområder for risikovurdering er indeholdt

i ovenstående gennemgang.

2.4.1.3 Kontrolaktiviteter

Denne komponent har tæt korrelation til risikovurderingen, da

aktiviteterne direkte skal nedsætte risiciene. Kontrolaktiviteter

er lavpraktiske processer, som implementeres, når der er en

risiko for, at mål ikke opnås. Kontrolaktiviteterne kan være så

stærke, at selv revisionen ønsker at basere sin overbevisning på

baggrund heraf. Kontrolaktiviteterne omfatter såvel

systemopsatte aktiviteter som fysiske aktiviteter. Ydermere skal

der udføres aktiviteter i relation til it-systemerne, såfremt
Figur 7 - COSOs Rubiks terning fra COSO Internal
Control – Integrated Framework
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organisationen baserer sig herpå. Desuden skal der etableres forretningsgange og politikker ud fra

organisationens mål.

10. Organisationen udvælger og udvikler kontrolaktiviteter, som bidrager til at imødegå risici,

hvilket sikrer, at målene opnås på et acceptabelt niveau

Ved det 10. princip designes kontrolaktiviteter til at afdække de identificerede risici. Alt afhængig af

effekten af den potentielle fejl kan der etableres forskellige former for kontroller. En kontrol kan

være opdagende i sin funktion ved at fange allerede foretagne dispositioner, men kan også etableres

som forebyggende. Typisk anses forebyggende kontroller for at være stærkere, men er samtidig også

typisk mere ressourcetunge. Dog er dette ikke tilfældet, når der er tale om applikationskontroller.

Applikationskontroller er såkaldte automatiske kontroller, der er systemopsatte gennem IT-software.

Dermed vil der kunne etableres forebyggende kontroller, som ikke er ressourcetunge, da de er

systemopsatte. Dette vil alene kræve en opsætning i systemet og i nogle tilfælde kodning af

systemet. I systemer kan der også opsættes rettigheder. Tidligere nævnte bankkonti har forøget

risiko, men ved hjælp af IT kan der tildeles adgang til medarbejdere med fuldmagter. Dermed kan det

også opsættes, at ingen kan foretage transaktioner på bankkontiene alene, men at der altid skal

være to godkendere.

Som kontrolaktivitet er en af de stærkeste dele af et internt kontrolmiljø, at der er fuld

funktionsadskillelse. Funktionsadskillelse bygger på grundtanken om, at der skal to sæt øjne på en

transaktion. Fx skal det ikke være den samme person, der godkender kreditorfakturaer, som også er

godkender på bankkontoen. Både risikoen for utilsigtede og især tilsigtede fejl stiger markant,

såfremt der ikke etableres funktionsadskillelse. Igen kan funktionsadskillelse opsættes

systemmæssigt i fx et finanssystem med undermoduler.

Kontroller bør dog ikke begrænses til applikationskontroller alene, da disse ikke vil kunne fange alle

risici. Derfor bør der også etableres fysiske kontroller såsom fysisk tilstedeværelse af aktiverne,

forespørgsel til eksterne parter om forpligtelser samt analytiske kontroller på faktisk foretagne

transaktioner.

11. Organisationen udvælger og udvikler generelle kontrolaktiviteter for teknologi for at kunne

supportere gennemførslen af målene

Fordi teknologien er blevet en så udbredt del af kontrolmiljøet, skal der også foreligge kontroller af

den benyttede teknologi. Da organisationen baserer vurderinger på baggrund af teknologibaserede

data, skal disse data valideres, så det sikres, at der kan træffes beslutninger på baggrund heraf.
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Ydermere er adgangen til systemerne vigtig, herunder særligt hvem der har adgang til hvad. Fx skal

det kun være medarbejderne, som har adgang til systemerne, og dermed ikke eksterne parter. Man

kan sagtens komme ud i en situation, hvor en underleverandør har adgang til dele af et selskabs

systemer; fx hvor en underleverandør er gjort ansvarlig af selskabet for altid at sørge for, at selskabet

har et bestemt minimum af råvarer på lager. Samtidig med at det kun skal være personer med tildelt

adgang, som skal kunne bruge systemerne, skal der på samme tid i tilstrækkeligt omfang sikres mod

uautoriserede personer såsom hackere etc. Afslutningsvis skal det samtidig med, at ovenstående

fungerer, også sikres, at der er tilstrækkelig opdatering af softwaren, og at denne foretages, uden at

opdateringer fjerner eksisterende rettigheder.

12. Kontrolaktiviteter spredes i organisationen gennem politikker, der foreskriver, hvad der

forventes, samt handlinger til at realisere politikkerne

For at undgå at kun en enkelt medarbejder sidder med kendskab til eget ansvarsområde, er det

vigtigt at sprede kendskabet til alle processer i hele organisationen. Dette gøres mest smart ved at

nedskrive forretningsgangene, der i detaljer beskriver en given proces, som bidrager til det samlede

kontrolmiljø. Forretningsgange kan ud over at redegøre for processer også give et overblik over

selskabsstruktur og være værdiskabende ved, at man tydeligere får klarlagt de enkelte processer i

organisationen, og om der laves dobbeltarbejde. Forretningsgangsbeskrivelser bør omfatte formålet

med processen, hvem udfører (udførende og reviewer), hvornår udføres processen, hvor opstår der

risici under processen, og hvordan adresseres disse. Der står ingen steder i begrebsrammen, at disse

skal foreligge nedskrevne. Som nævnt i afsnit 2.4 Opdateret begrebsramme fra 2013 er det dog

hensigtsmæssigt, at disse foreligger nedskrevet. Dog kan der sagtens argumenteres for det modsatte

- navnlig i mindre virksomheder. Her kan der ligefrem være fordele ved, at disse ikke er nedskrevet,

hvis organisationens mellemledere og personale er sammenfaldende. Dette gælder også, såfremt det

varierer, hvem der udfører kontrollen fra gang til gang. Dog vil det i mindre organisationer alligevel

være en fordel at have disse nedskrevet; fx når medarbejderomsætningen er høj, og introduktion til

forretningsgangene skal gives ved nyansættelser.

Da det er valgt at gennemgå de tre principper for kontrolaktiviteter, og der således ikke gås i dybden

med alle fokusområder, er der i bilag 4 – Kontrolaktiviteter indsat en oversigt over alle

fokusområderne for denne komponent. Dette er gjort, fordi ikke alle 16 fokusområder for

kontrolaktiviteter er indeholdt i ovenstående gennemgang.
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2.4.1.4 Information og kommunikation

I sammenhæng med de øvrige komponenter bidrager

information og kommunikation til en væsentlig del af den

interne kontrol. Information er summen af en række data i et

ønsket format. Informationer blive kommunikeret på tværs af

organisationen og er værdiskabende gennem vidensdeling samt

intern og ekstern rapportering.

13. Organisationen sikrer, at der kun benyttes relevant og kvalitativ information til at supportere

funktionaliteten af intern kontrol

Information og kommunikation er en bærende del af et internt kontrolmiljø, idet denne komponent

binder de øvrige komponenter sammen. Der er behov for information i alle øvrige komponenter for

at kunne opbygge, udføre, vedligeholde og udvikle det interne kontrolmiljø. Informationer kan deles

op i interne og eksterne og samtidig opdeles i data og kilder til data:

Da kilder til data og dataene i sig selv er mange, er det vigtigt at have tilstrækkelige interne kontroller

for at kunne sikre, at de data, som ligger til grund for information, er fuldstændige, nøjagtige, valide

og aktuelle. Vigtigheden af dette skyldes især, at disse data bliver til information, hvorpå

beslutninger bliver truffet, herunder skøn, estimater etc.

Figur 8 - COSOs Rubiks terning fra COSO Internal
Control – Integrated Framework
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14. Organisationen kommunikerer internt, herunder mål og ansvar for de interne kontroller, i det

omfang, det er nødvendigt for funktionaliteten af intern kontrol

For at sikre et effektivt kontrolmiljø skal der ske kommunikation af de enkelte medarbejderes ansvar

i relation til interne kontroller - ledende som ikke ledende medarbejdere. Som i det 12. princip kan

dette ske gennem politikker og forretningsgange, eller det kan fx også være skrevet ind i

medarbejderens kontrakt. Dog skal formen af kommunikation overvejes. Hvis politikkerne er

nedskrevet, kan der være en risiko for, at medarbejderen ikke forstår formålet blot ved at læse

politikken. Her kan det være hensigtsmæssigt at kommunikere denne mundtligt på et møde herom.

Derfor skal det altid overvejes, om effekten af kommunikation vil være bedre mundtlig frem for

skriftlig eller omvendt. Pointen er, at medarbejderen skal være bevidst om ansvaret, herunder

omfang af scope. Dette vil hjælpe til, at medarbejderen kan udføre sit arbejde effektivt og præcist

ved fuldt kendskab til opgaven/opgaverne. Sammen med ansvaret skal også kommunikeres de mål

for det interne kontrolmiljø, som opnås ved, at den enkelte medarbejder udfører sin andel af det

interne kontrolmiljø. Målet i sig selv er dog ikke nok at kommunikere, da dette ikke nødvendigvis

fortæller noget omkring værdien af det samlede kontrolmiljø. Den enkelte medarbejder skal have

forståelsen for, hvorfor hans eller hendes rolle er vigtig for det samlede interne kontrolmiljø. Først da

kan medarbejderen forstå værdien af at udføre procedurerne.

Samme kommunikation skal ske mellem direktionen og bestyrelsen; nemlig klare instrukser for

ledelsens rolle i det interne kontrolmiljø. Særligt her skal det gøres meget klart, i hvilket omfang

bestyrelsen skal informeres, hvis der er forhold, som afviger fra forventningen. Det vil typisk være

forhold af mere væsentlig karakter, som fx budgetafvigelser af negativ karakter, potentielle krav etc.

Bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan (for større selskaber), hvorfor informationerne på dette

niveau typisk ikke omfatter forhold af mindre væsentlig karakter. Disse mindre væsentlige forhold

skal håndteres af fx direktionen eller ledere på et lavere niveau. Uagtet forholdenes betydning har

modtageren af rapporteringen af et forhold pligt til at give en tilbagemelding på forholdet. I en

situation hvor der rapporteres forhold, som ikke bliver fulgt til dørs, vil respekten for og

prioriteringen af udøvelse af det interne kontrolmiljø falde. Modsat kan det også have en negativ

effekt at reagere; fx hvis modtageren af rapporteringen siger, at medarbejderen ikke skal informere

personen om sådanne uvæsentlige forhold. Medarbejderen kan komme til at føle sig overfuset og

misforstået og kan således miste troen på sig selv og dermed mindske styrken i det interne

kontrolmiljø. Her ville den ideelle tilbagemelding være at gå i dialog omkring omfanget af forholdet,

som skal rapporteres, og samtidig opnå forståelse for, hvorfor omfangets niveau sættes, som det gør.
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15. Organisationen kommunikerer med eksterne parter omkring forhold, som kan have effekt af

funktionaliteten af intern kontrol

Der kan opstå forhold, som er af en sådan karakter, at selskabet skal rapportere dette til eksterne

parter. Dette kan være til ejere, investorer eller andre interessenter via børsmeddelelser, selskabets

hjemmeside, avisartikler, sociale medier etc. Afhængig af valget af medie kan nyhederne modtages

forskelligt, og omfanget af, hvem der modtager nyhederne, kan variere.

Ligesom eksemplet i det 14. princip kan bestyrelsen være informeret omkring et krav, der går fra at

være potentielt til at være en realitet. Såfremt effekten heraf er af en væsentlig karakter, kan

bestyrelsen rapportere denne til markedet enten som krav for at skulle oplyse om væsentlige forhold

i selskabet eller blot for at skabe tillid til selskabet om transparent dialog. Forholdet kunne også være

af en positiv karakter; fx hvis selskabet vinder en større kontrakt, som på sigt kan skabe store

værditilgange for selskabet, eller kommunikation om revisors konklusion om ingen fundne svagheder

i de interne kontroller. Ikke blot oplysning om forhold til ejere, investorer m.v. kan være nødvendig.

Selskabet kan også etablere åben dialog om selskabets interne retningslinjer; fx om selskabets

politikker for at indgå aftale med samarbejdspartnere. Dette kan bidrage til, at selskabet udadtil viser

sit ansvar for fx kun at ville indgå aftaler med underleverandører, som står inde for ikke at bruge

børnearbejdere ved fremstilling, ikke bruge varer, som er fremstillet med medikamenter, men

udelukkende økologiske etc. Samtidig med at dette potentielt kan bidrage positivt til selskabets

omdømme, vil det samtidig sikre, at selskabet har forventningsafstemt med dets samarbejdspartnere

om visse minimumsstandarder for kvalitet af de leverede produkter.

Da det er valgt at gennemgå de tre principper for information og kommunikation, og der således ikke

gås i dybden med alle fokusområder, er der i bilag 5 – Information og kommunikation indsat en

oversigt over alle fokusområderne for denne komponent. Dette er gjort, fordi ikke alle 14

fokusområder for information og kommunikation er indeholdt i ovenstående gennemgang.



29 Interne kontrolmiljøer

2.4.1.5 Overvågningsaktiviteter

Overvågningsaktiviteter er procedurer, der er iværksat for at

kunne vurdere, hvorvidt de enkelte komponenter opererer

effektivt til at opnå de fastsatte målsætninger. Komponenten

kan derfor forveksles med de faktiske kontrolaktiviteter, da

disse også gennem kontrolprocedurer opnår de fastsatte

målsætninger. Dermed skal de overvågende procedurer ikke

kun forstås som overvågningen af de kontrolsvagheder, som

kan opstå i det interne kontrolmiljø, men i højere grad, hvorfor

kontrolsvagheden i sig selv kunne opstå. De overvågende aktiviteter er særlig vigtige, da det interne

kontrolmiljø over tid kan ændre sig gennem ændring i kompleksitet, medarbejdersammensætning,

målsætninger etc. De overvågende aktiviteter skal løbende sikre, at målsætninger, der er fastlagt for

alle komponenter, opnås og dermed, at de enkelte komponenter opererer effektivt.

16. Organisationen udvælger, forbedrer og foretager løbende samt separate evalueringer for at

fastslå, om komponenter i intern kontrol er til stede og funktionelle

De overvågende aktiviteter kan opdeles i to kategorier af aktiviteter; nemlig løbende aktiviteter og

separate aktiviteter. De løbende aktiviteter er rutineprægede og laves dermed oftere. Disse kan være

skrevet ind i forretningsgangsbeskrivelser eller politikker og efterleve overvågning som en del af de

daglige processer. Disse kan fx ses som programmerede aktiviteter i IT-systemer til overvågning.

Disse programmerede aktiviteter (når de er testet) er effektive ved at kunne håndtere store

mængder af data samtidig med, at der er lave omkostninger forbundet hermed. Kvaliteten af de

overvågende aktiviteter bliver ikke bedre end programmeringen heraf, men omvendt kendes disse

også for gentagelse af høj kvalitet, når de er programmeret korrekt. En ikke-programmeret aktivitet

kan være et ugentligt review af betalinger på banken, som afviger fra indkøbsordren. Her vil der være

fastsat et threshold for, hvad der skal kigges på, da denne evaluering ikke kan tages på alle betalinger

af ressourcemæssige årsager. Dermed risikorettes stikprøver for fx de største afvigelser (herunder

også såfremt mange små kan blive til store afvigelser), afvigelser ved ændrede kreditorer eller

lignende.

Separate aktiviteter er evalueringer og inspektioner, som er mindre rutineprægede, hvorfor

hyppigheden af disse typisk er lavere end de rutineprægede. De separate aktiviteter er overvågning

af mere komplekse problemstillinger og kræver dermed mere uddannet personale til at varetage

Figur 9 - COSOs Rubiks terning fra COSO Internal
Control – Integrated Framework
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disse. Overvågningsaktiviteter skal bestå af enten løbende aktiviteter eller separate aktiviteter, men

kan også sagtens tænkes ind i en kombination. I ovenstående løbende overvågningsaktivitet ville en

separat overvågningsaktivitet fx være, hvis man i selskabet så mange afvigelser og dermed så sig

nødsaget til at kigge på, hvorfor så mange afvigelser forelå. Dette kunne resultere i, at man fandt

kontrolaktiviteterne ikke-fungerende og dermed måtte ændre deres design. Det kunne også være, at

man kom frem til den modsatte konklusion; nemlig at afvigelserne samlet set kvantitativt ikke

oversteg målet, hvorfor kontrollen anses for værende effektiv trods afvigelserne. Separate aktiviteter

kunne varetages af intern revision, da denne er objektiv gennem uafhængighed af den daglige drift,

herunder direktionen. Dermed ville intern revision kunne rapportere upåvirket til bestyrelsen om

undersøgte svagheder, som ville kunne reagere herpå med råd fra intern revision.

Forskellen mellem de løbende og separate overvågningsaktiviteter er, at de løbende aktiviteter

udføres som resultat af en vurdering om at være nødvendige for at nedbringe risikoen til et

tilstrækkeligt niveau. De separate aktiviteter skal justeres i takt med, at risikoen er tilstrækkeligt

afdækket. Sagt på en anden skal separate aktiviteter øges indtil, at målsætningerne er opfyldt,

hvilket ikke er nødvendigt for de løbende aktiviteter.

17. Organisationen evaluerer og kommunikerer svagheder i intern kontrol tids nok til, at ansvarlige

kan reagere og gribe ind, herunder senior managere og bestyrelsen hvis passende

Kontrolsvagheder skal kommunikeres til den rette person for at sikre, at der reageres på de fundne

forhold. Kontrolsvagheder defineres af COSO som forhold, der nedsætter sandsynligheden for, at en

målsætning opnås. Som nævnt kort under gennemgang af det 16. princip skal evalueringen af en

svaghed vurderes på det rigtige ledelsesniveau. Dermed kan der sagtens være kontrolsvagheder, som

kan evalueres og reageres på af daglige ledere, ligesom der er forhold, som bør hæves til

bestyrelsesniveau for en evaluering af forholdet og reaktion herpå. Dermed skal der ved aktiviteten

være redegjort for kriterierne for rapportering og til hvem. Disse kriterier kan være fastsat ved lov,

da man som ledelse kan have et mål om at efterleve en lov, men det kan også alene være kriterier,

der ønskes overholdt på trods af, at de ikke foreskrives ved lov.

Typisk vil en rapportering om kontrolsvagheder kræve, at kontrolejeren rapporterer om forholdet,

men også at kontrolejerens leder informeres herom. Dette bør ske, da kontrolejeren kan have svært

ved at vurdere, hvornår et forhold skal rapporteres opad, når fejlen kan skyldes en ikke-tilstrækkelig

udførsel eller lignende.

Da det er valgt at gennemgå de to principper for overvågningsaktiviteter, og der således ikke gås i

dybden med alle fokusområder, er der i bilag 6 – Overvågningsaktiviteter indsat en oversigt over alle
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fokusområderne for denne komponent. Dette er gjort, fordi ikke alle 10 fokusområder for

overvågningsaktiviteter er indeholdt i ovenstående gennemgang.

2.4.2 Overvejelser for mindre selskaber

COSO har i begrebsrammen valgt at medtage bilag C, der beskriver den effektive brug af

begrebsrammen for mindre selskaber. Som beskrevet nederst i afsnit 2.3 The Sarbanes-Oxley Act of

2002 er amerikanske børsnoterede selskaber i dag omfattet af at skulle følge en begrebsramme.

Langt de fleste børsnoterede selskaber i USA er meget store og komplekse selskaber, hvorfor det er

hensigten med begrebsrammen, at den skal passe til de amerikanske børsnoterede selskaber. Men

da intern kontrol er værdiskabende for alle slags selskaber, har det været nødvendigt at have dette

bilag med, for at mindre selskaber skal kunne se sig selv bruge denne begrebsramme.

COSO holder sig bevidst fra at bruge udtrykket ”små” selskaber, men bruger i stedet betegnelsen

”mindre” selskaber. Dette sker, fordi der ikke kan gives én definition på et lille selskab, da dette

afhænger af øjnene, der ser. Mindre selskaber kan derfor være den lille håndværker, som har 100 %

ejerskab af selskabet, og hvor ejeren også er den daglige ledelse, ligesom det kan være store

komplekse selskaber, som ikke er børsnoterede, men sågar også ”mindre” børsnoterede selskaber.

Trods den udefinerbare størrelse ”mindre” har COSO oplistet de typiske karakteristika ved et mindre

selskab27:

- Mindre kompleksitet i selskabet generelt fx gennem færre/mindre funktioner

- Ikke børsnoteret

- Færre medarbejdere

- Færre forretningsenheder med færre forskellige produkter

- Ikke eksponeret i flere lande

Disse karakteristika skal ikke ses som definitive, hvorfor fx et selskab godt kan være børsnoteret og

samtidig anses for at være et mindre selskab i relation til COSOs begrebsramme. Dog må det siges, at

alle karakteristika taler for mindre enheder og dermed udfordringer ved at efterleve begrebsrammen

i sin helhed. Udfordringer som potentielt vil være de samme for en lang række danske selskaber.

Den primære udfordring ligger i, at mindre selskaber i højere grad har fokus på driften og ikke på

controlling. Dette kan skyldes, at det er nemmere at måle værdiskabelsen af driften end controlling. I

mindre selskaber har ledelsen den største rolle i at udøve og udvikle interne kontroller samt at lade

27 Litteraturliste 1.1 - COSO 2013 Internal Control – Integrated Framework bilag C.
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denne holdning smitte den resterende organisation positivt ved at vise, at controlling kan være en

stor værdiskabende del i et selskab. Såfremt selskaberne har udfordringer med at udøve effektiv

funktionsadskillelse, kommer COSO med forslag til, hvordan der kan kompenseres for den

manglende funktionsadskillelse gennem review af afstemninger for likvider, debitorer og kreditorer

samt periodisk påse den fysiske tilstedeværelse af lager, anlæg, og øvrige aktiver. Ydermere kan

detaljerede lister med transaktioner gennemgås for at konstatere, om der bogføres i

overensstemmelse med forventningerne.

Ud over ledelsens ansvar for at gå forrest i dette arbejde, er det samtidig vigtigt, at IT udvikles og

vedligeholdes, da IT i dag er en stor del af grundlaget for at kunne have et internt kontrolmiljø. Her

menes der ikke et tungt ERP-system, der i alle henseender indeholder understøttende submoduler,

som skal have fuld integration med øvrige systemer, og som indeholder særlige kodninger til brug for

selskabet. Mindre standardløsninger kan fint understøtte det daglige kontrolmiljø, uden at der

behøves særlige tilretninger. Typisk ses fordelene ved de mindre systemer større for mindre

selskaber, da systemerne er mindre komplekse og mere brugervenlige.

For mindre selskaber, der ønsker etablering af et internt kontrolmiljø, bør fokus også være på de

overvågende aktiviteter som beskrevet i afsnit 2.4.1.5 Overvågningsaktiviteter. Selv i

standardsystemerne kan der ligge standardprogrammerede kontroller til at overvåge

transaktionerne; fx gennem kreditmaksimum i kreditormodulet. De manuelle overvågninger er også

en stor del af det at udøve et effektivt kontrolmiljø gennem løbende eller separate

overvågningsaktiviteter.

2.4.3 Kritik af COSOs begrebsramme

Der er en række generelle udfordringer, når der udformes en begrebsramme, som ikke kun relaterer

sig til COSO. Uanset effektiviteten af et internt kontrolmiljø vil dette aldrig kunne garantere

opfyldelse af målsætningerne. Fx kan/vil der opstå eksterne forhold, som påvirker selskabet, men

som ligger udenfor, hvad selskabet kan sikre sig mod. Ud over de eksterne forhold er et internt

kontrolmiljø ikke stærkere end de vurderinger, der foretages af menneskerne bag. Dette gælder lige

fra udformning af politikker til opsætning af IT-systemer; altså vurderinger hele vejen rundt i det

interne kontrolmiljø. Vurderingerne vil aldrig være fuldstændige i den forstand, at når der træffes en

beslutning med positive resultater for et område, kan samme beslutning have en negativ effekt for et

andet område. Beslutninger kan også træffes med for korte deadlines, hvilket kan medføre nedsat

kvalitet af vurderingen.
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En særlig faldgruppe er også risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller. Dette kan forekomme

i de situationer, hvor ledere har egne interesser involveret. Det kan fx give udslag i bias28 eller pres.

Her vil der typisk være tale om ledelsens tilsidesættelse af kontroller, hvilket kan foretages på mange

ledelseslag. Dette er alle kritikpunkter, som kan nævnes for de udarbejdede begrebsrammer.

COSOs begrebsramme har også en række specifikke kritikpunkter, som bør medtages i overvejelsen,

når man som selskab vælger at gå i gang med intern kontrol. Begrebsrammen mangler en mere

lavpraktisk guide til, hvordan man kommer i gang med at bruge den. Begrebsrammen er omfangsrig

med en masse gode teorier, som bør benyttes ved etablering af intern kontrol. Dermed åbnes der op

for mange mulige kombinationer i en intern kontrol, og der sættes dermed kun få begrænsninger.

Dog kan det give udfordringer for en virksomhed, som ønsker at bruge begrebsrammen, men ikke

kan omsætte alle disse teorier til praksis.

2.5 Delkonklusion

COSOs begrebsramme blev første gang udarbejdet i 1992 og blev præsenteret som en guidance til at

selskaber bedre kunne sikre sig mod tilsigtede og utilsigtede fejl. Det blev ikke præsenteret sådan,

men organisationerne bag begrebsrammen ønskede dog særligt at modvirke tilsigtede fejl

(besvigelser). I 2002 blev det ved lov vedtaget, at børsnoterede selskaber i USA skal efterleve en

begrebsramme på grund af skandaler med besvigelser som årsag. Her valgte mange selskaber COSOs

begrebsramme, da denne var struktureret og indeholdte det, som skulle til for at efterleve SOX.

Begrebsrammen indeholder en definition på et internt kontrolmiljø. Det interne kontrolmiljø er

defineret ved især tre væsentlige hovedelementer; nemlig at intern kontrol er en proces , som

udvikles og gennemføres af bestyrelsen, direktionen og medarbejderne , og som er designet til at

levere tilstrækkelig sikkerhed  i relation til at opnå fastsatte målsætninger. I proces ligger de

handlinger, som tilsammen er værdiskabende for det interne kontrolmiljø. Disse kan ændres i takt

med et selskabs udvikling. Udvikling og gennemførslen af processerne skal foretages af

organisationen og dermed af mennesker på alle niveauer i selskabet. COSO beskriver, at ansvaret

ligger hos både bestyrelsen, den nyansatte og medarbejdere derimellem, hvor alle har en rolle for at

udøve intern kontrol; dog med det ultimative ansvar på toppen. Afslutningsvis defineres et intern

kontrolmiljø som en ramme for at skabe tilstrækkelig sikkerhed for, at målsætninger opnås

28 Systematiske fejlvurderinger som følge af at ville påvirke tal i en bestemt retning.
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tilfredsstillende. Dermed er der ikke krav om en fuldstændig afdækning af, at målsætninger ikke

opfyldes, men at chancen for, at mål ikke opfyldes, er nedsat til et tilfredsstillende niveau.

Det interne kontrolmiljø er vigtigt af flere årsager. Dels er det med til at sikre, at uforudsete forhold

opstår som tilsigtede og utilsigtede fejl, og dels, udover at minimere risikoen for fejl, er det effektive

interne kontrolmiljø i sig selv værdiskabende, da det skaber mere transparens i selskabet, hvilket kan

bidrage til mere gennemsigtighed af rentabilitet af kontrakter, potentielle effektiviseringer,

medarbejdertilfredshed etc. Samlet set sætter det effektive interne kontrolmiljø større fokus på at

opfylde de fastsatte målsætninger for selskaberne.

Siden den første begrebsramme kom i 1992, er der sket meget for selskaberne og markederne,

hvorfor begrebsrammen fra 1992 ikke er afstemt med tidens tendenser. Derfor udgav COSO i 2013

en opdatering til den tidligere begrebsramme, som bygger på samme grundkomponenter; nemlig

Kontrolmiljø, Risikovurdering, Kontrolaktiviteter, Information og Kommunikation og

Overvågningsaktiviteter. Alle elementer, som tilsammen er med til at skabe det interne kontrolmiljø.
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Kapitel 3 – Undersøgelsens metode

Det er fundet interessant at undersøge danske selskabers interne kontrolmiljøer for at kunne svare

på problemformuleringen, nemlig hvorvidt danske selskaber på nuværende tidspunkt har stærke

interne kontrolmiljøer og hvilke elementer i COSOs begrebsramme der bidrager til et stærkere

kontrolmiljø. For at kunne komme frem til en præcis og valid konklusion på problemformuleringen,

skal undersøgelsen tilrettelægges ud fra en nøje overvejet metode.

Der findes grundlæggende to måder, hvorved man kan opbygge og anvende viden. Den induktive og

den deduktive metode. Den metode man anvender er afgørende i forhold til, hvordan afhandlingens

empiri bliver undersøgt og indsamlet. I denne afhandling anvendes primært den induktive metode til

at kunne konkludere på de kvantitative data, som er indsamlet i form af en

spørgeskemaundersøgelse29. De induktive metoder anvendes i form af en række opstillede

præmisser, som vil blive besvaret gennem spørgeskema, hvorved der vil kunne konkluderes på de

opstillede præmisser. Imidlertid er det vigtigt at have in mente, at man altid vil have en hvis

forudsætning forud for undersøgelsen, hvorfor man sjældent kan udarbejde en ren induktiv tilgang til

en afhandling.

For at sikre at de data, som skabes gennem spørgeskemaerne, er gyldige, har jeg især haft fokus på,

at undersøgelsen både skaber reliabilitet og validitet30. Disse overvejelser gennemgås detaljeret i

dette kapitel. Der henvises i øvrigt til bilag 28 – Videnskabsteoretisk tilgang for nærmere beskrivelse

af basen for videnskabsteori i undersøgelsen her.

3.1 Spørgeskema

Der er valgt at indsamle empiri gennem spørgeskemaer, da empiri gennem interviews findes

omfattende for denne problemstilling. Dette sker, fordi undersøgelsen ønskes baseret på et så bredt

indblik i større selskabers interne kontrolmiljø som muligt. En undersøgelse, som skulle interviewe

alle, ville være for omfattende for en afhandling af dette omfang. Ydermere ville interviews af

enkelte revisorer ikke give det brede billede. Endvidere giver spørgeskemaer plads til en meget

struktureret informationsindsamling gennem lukkede svarmuligheder med mulighed for yderligere

kommentarer.

29 Litteraturliste 5.6 - Videnskabsteori for begyndere s. 25

30 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 84
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Spørgeskemaerne udarbejdes med afsæt i den gennemgåede teori i kapitel 2 – Internt kontrolmiljø

set gennem COSOs begrebsramme. Derudover er der i processen for udarbejdelse af spørgeskemaet

løbende sammenholdt med problemformuleringen, hvilket medvirker til, at den indsamlede empiri

hænger sammen med den stillede problemformulering.

3.1.1 Platformen

Da det faglige indhold af spørgeskemaet var på plads ved gennemgang af teorierne, skulle

platformen for spørgeskemaet findes. Det blev forinden besluttet at bruge en ekstern udbyder af

spørgeskemaer, da anonymiteten gennem fx mail eller brevform kunne have en negativ indvirkning

på respondenten og dennes villighed til at deltage. Gennem en ekstern udbyder kan det sikres, at

svaret ikke skal leveres fra en afsender fx mailadresse, men at indtastning er mulig samtidig med, at

der ikke afgives respondentinformationer. Der var flere udbydere i søgningsfasen, hvorfor der lå en

opgave i at undersøge fordele og ulemper ved de enkelte løsninger. Her blev der arbejdet videre med

Surveyxact og Surveymonkey; begge anerkendte systemer til at understøtte en undersøgelse.

Baggrunden for at arbejde videre med præcis disse to og ikke de øvrige i søgningsfasen skyldtes

primært tidligere erfaring og derigennem kendskab til disse programmer. Begge systemer tilbyder

opstilling af spørgeskemaer og kan håndtere disse data efterfølgende. Ved test af de to systemer blev

spørgeskemaet opsat i dem begge. Det viste sig dog hurtigt, at Surveymonkey havde en mere intuitiv

opsætningsflade, og også havde en support, som svarede på problemstillinger hurtigt og præcist.

Spørgeskemaet blev dog endeligt opsat i begge systemer, men med denne erfaring rigere valgte jeg

at gå videre med Surveymonkey som platform. Ved datahåndteringen blev der købt udvidet adgang,

hvilket gav følgende fordele ved datahåndteringen:

- Adgang til flere rapporter

- Mulighed for eksport af data til brug for videre behandling

- Mulighed for krydstabulering af spørgsmål31

Disse muligheder var nødvendige for at kunne studere respondenternes svar til brug for analysen.

31 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 152
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3.1.2 Overvejelser omkring indhold

Selve opbygningen af spørgeskemaet krævede mange overvejelser. Ud over at skulle kunne

understøtte undersøgelsen og kunne besvare problemstillingen var der også overvejelser om antallet

af spørgsmål, indholdet samt grafiske overvejelser. Det var alle sammen overvejelser som kan være

med til at sikre, at afhandlingens resultater lever op til gyldighedskriterierne reliabilitet og validitet.

I udarbejdelsen af spørgeskemaet fandt jeg det først og fremmest nødvendigt at vurdere, hvad der

skal vides i undersøgelsen for at kunne svare på problemformuleringen. Det blev til 17 spørgsmål, der

alle havde relevans for problemstillingen og kunne være med til at belyse emnet. Dog virkede de 17

spørgsmål som mange, da der var en del åbne spørgsmål. Her blev det overvejet, om respondenten

ville tage sig tiden til at svare på alle spørgsmålene, når der skulle gives åbne svar på flere af dem.

Det blev vurderet, at det, som undersøgelsen ville tabe ved at medtage færre spørgsmål, blev vundet

ved, at spørgsmålene blev mere præcise32. Dermed startede processen for at nedbringe de 17

spørgsmål; især antallet af åbne spørgsmål. I processen blev der både fjernet spørgsmål,

sammenkoblet spørgsmål samt omarbejdet til lukkede spørgsmål. Særligt sidstnævnte proces var

vigtig for at skære tiden ned for respondenten, da lukkede spørgsmål er hurtigere at svare på end de

åbne. Imidlertid kan lukkede spørgsmål medvirke til, at validiteten bliver lav i takt med, at

spørgsmålene er påvirket af den, som udarbejder svarmulighederne til spørgsmålene33.

Respondenten kunne således have udarbejdet svarmulighederne anderledes. De resterende åbne

spørgsmål giver således respondenten mulighed for at formulere præcis det svar, som respondenten

finder passende for spørgsmålet. I modsætning til lukkede spørgsmål vil pålideligheden være lavere

ved de åbne spørgsmål samtidig med, at validiteten er højere34.

Processen med at koble spørgsmål sammen var samtidig en øvelse i at gøre spørgsmålene mere

præcise35 og herved sikre en højere værdi for undersøgelsen. Processen endte med, at spørgsmålene

gik fra 17 til 9 spørgsmål, der ses i bilag 7 – Spørgeskema udsendt til pilottestere. Der blev gennem

pilottest afslutningsvist tilføjet et 10. spørgsmål, som skulle give muligheden for at tilføje yderligere i

fritekst til undersøgelsen, hvis respondenten havde yderligere tanker, overvejelser, holdninger, input

m.v.

32 Litteraturliste 5.4 - Samfundsvidenskabelige metoder s. 112

33 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 68

34 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 68

35 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 49



38Kapitel 3 – Undersøgelsens metode

3.1.3 Spørgeskemaets bestanddele

Spørgeskemaet er opbygget med en række indledende spørgsmål om respondenten; dernæst

efterfulgt af spørgsmål til respondentens viden om emnet og afslutningsvis spørgsmål, som giver

respondenten mulighed for at tilføje, uddybe eller afslutte besvarelsen. Spørgeskemaets struktur

bygger samtidig på, at spørgsmålene gradvist går fra at være enkle/overordnede til at blive mere

dybdegående/komplicerede36. Spørgeskemaets spørgsmål bevæger sig dog aldrig ned på et

detaljeret niveau om teorierne i begrebsrammen for ikke at sætte respondenter af undervejs i

spørgeskemaet. Dette sker, fordi begrebsrammen ikke direkte er en fast del af revisorernes

uddannelse, men at begrebsrammen bliver læst gennem ISA 315, hvor komponenterne fra

begrebsrammen er medtaget på et mere overordnet niveau. Dermed kan det ikke forventes, at de

statsautoriserede revisorer kan svare på en højere detaljeringsgrad end, hvad der foreskrives i ISA

315, afsnit A5837. De indledende spørgsmål er medtaget for, at respondenten kort giver oplysninger

om sig selv, uden at dette kan spores tilbage til den enkelte eller til revisionshuset. Disse oplysninger

er medtaget for indledningsvist at kunne kortlægge respondentens erfaring inden for revision, alder,

arbejdstid med større kunder samt kendskabet til COSOs begrebsramme. Disse indledende

oplysninger er især vigtige for at kunne databehandle empirien med henblik på at kunne lave

undersøgelsen så præcis som mulig, for at kunne besvare problemformuleringen.

I bilag 8 ses det endelige spørgeskema. Første og andet spørgsmål er henholdsvis respondentens

praktiske erfaring inden for revision og respondentens alder; begge angivet i år. Respondentens

praktiske erfaring bidrager til en viden om, hvorvidt vedkommende er erfaren nok til at kunne skelne

mellem stærke og mindre stærke kontrolmiljøer samt til at have en generel forståelse om kontroller.

Inddelingen i svarmuligheder er her fastsat efter, at et mindretal måtte have under 10 års erfaring for

at være statsautoriserede revisorer, hvilket dog kunne være tilfældet. Hovedparten af de

statsautoriserede revisorer har dog en årrække erfaring samtidig med uddannelse forud for

uddannelsen til selve den statsautoriserede revisoreksamen, hvorfor erfaringen forventes at ligge

højere end fx 5 år. Over 29 år blev også overvejet som et mindretal af respondenterne, da

uddannelse forud for at blive statsautoriseret revisor samtidig skal trækkes fra, hvis man regner

årene baglæns fra en pensionsalder og til tiden med praktisk erfaring. Derfor blev det resterende

interval fra 10-29 år, hvilket blev inddelt i 5-års intervaller, der ikke skulle overlappe hinanden. Det er

et bevidst valg at lægge spørgsmålet om alder som spørgsmål nummer 2, da alder for nogen kan

36 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 164

37 Litteraturliste 6.6 - Karnovgroup.dk, revision, revisionsstandarder, standarder om kvalitetsstyring og revision,

ISA 315
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fremkomme som et stødende spørgsmål. Ud over at forsøge at nedsætte frafaldsprocenten ved ikke

at placere spørgsmålet som det første, sikres dette også afdækket gennem besvarelsens fulde

anonymitet.

Alder er medtaget for at kunne krydstabulere data mellem ældre og yngre revisorer, da der gennem

tiden kan være forskel i uddannelser m.v. af revisorer og dermed forskellige holdninger til, hvad

interne kontroller er, og hvornår der fremgår et stærkt eller mindre stærkt kontrolmiljø. Inddelingen i

svarmuligheder blev overvejet ved, at den praktiske mulighed for at blive statsautoriseret revisor

som yngre end 30 år kræver et højt ambitionsniveau og en faglig kunnen ud over det gennemsnitlige.

Det er dog muligt, hvis man fx som 15-årig afslutter folkeskolen og tager tre år på højere

handelseksamen, tre år på bacheloruddannelsen, to år på kandidatuddannelsen for derefter at

afslutte revisoreksamen som 25-årig. Der er ikke fundet behov for at gå dybere ned i tal fra fx FSR for

at kunne fastlægge et mere klart billede, men det skal igen påpeges, at det ikke kan afvises, at der

kan ligge flere revisorer i dette interval. Svarmuligheden går op til 69 år, men der forventes ikke at

være mange respondenter i denne aldersgruppe, primært fordi pensionsalderen sætter en grænse.

Som ved spørgsmål 1 er intervallet balanceret; dog blot med 10-års intervaller.

Spørgsmålene tegner derfor et samlet billede af, om mere erfarne revisorer ser anderledes på

selskabers kontrolmiljøer end mindre erfarne revisorer samt ligeledes, om der er forskel i svarene for

ældre og yngre revisorer.

Ud over alder og erfaring er der også medtaget indledende spørgsmål om respondenternes anslåede

arbejdstid for de enkelte regnskabsklasser i spørgsmål 3 og om respondenternes umiddelbare

kendskab til begrebsrammen om interne kontrolmiljøer fra COSO i spørgsmål 4. Den anslåede

arbejdstid er en vigtig information af flere årsager. Den anslåede arbejdstid giver en mulighed for at

analysere, hvorvidt en respondent overhovedet skulle være medtaget i første omgang.

Undersøgelsen sigter mod analyse af større danske selskaber. Dermed vil en person, som angiver at

arbejde 80-100 % af sin tid med henholdsvis klasse A og B, kunne vurderes at have et for lille indblik i

større selskaber, der i denne afhandling er defineret som klasse C og derover. Ud fra en indsigt i

respondenternes anslåede arbejdstid, vil man således have muligheden for ikke at medtage

respondenter med et for lille indblik i større selskaber. Dette vil være et resultat af, at ikke alle

revisorer, der er medtaget som respondent, er relevante for undersøgelsen i denne afhandling. Dette

er forsøgt modvirket ved at medtage revisorer fra københavnerkontorene for revisionshusene PwC,

EY, Deloitte og KPMG. Det vurderes dog imidlertid ikke muligt at bede københavnerkontorene

vurdere, hvilke af deres revisorer der sidder med større selskaber. Dette sker for ikke at lægge



40Kapitel 3 – Undersøgelsens metode

beslutninger i afhandlingen over på deres side, hvorfor det forsøges at komme uden om denne

problemstilling ved at medtage klasse A og B i spørgsmål 3, selvom afhandlingen ikke fokuserer

herpå.

I spørgsmål 3 er også medtaget GAAPs38, som ikke er danske GAAPs - nemlig IFRS - og en mulighed

for at svare andre. Risikoen for at medtage IFRS er, at disse regnskabsaflæggelsesprincipper følges af

danske selskaber, som er børsnoterede på den danske børs. Samtidig med dette er klasse D-

selskaber defineret i årsregnskabsloven som ”børsnoterede og statslige aktieselskaber”39. Dog er

årsregnskabsloven i høj grad bygget på IFRS, hvorfor der vil være adskillelige sammenfald mellem

disse GAAPs. Dermed anses IFRS som et fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven ved opstilling af

klasse D-regnskaber40. I øvrigt er der tilføjet en mulighed for at angive andre GAAPs end de danske

regnskabsklasser. Dette er gjort for at hjælpe respondenten til ikke at føle, at man som respondent

ikke falder ind i nogen af grupperne. Dette kan være en hjælp fx for en revisor, der bruger hele sin tid

på at revidere US GAAP til brug for rapportering til en moderselskabsrevisor og ved siden af dette

rapporteringskrav skal hjælpe med en erklæring af et dansk (lokalt) regnskab, som følger DK GAAP.

”Andet” kan også bruges af respondenterne til at angive den tid, de ikke bruger på revision; fx

interne projekter, faglig udvikling etc.

Respondenterne er som førnævnt også blevet bedt om at tage stilling til deres umiddelbare kendskab

til begrebsrammen om interne kontroller fra COSO i spørgsmål 4. Opdelingen i svarmuligheder giver

lejlighed til ikke blot at få et kendskab til, om respondenten kender til begrebsrammen, men også

mulighed for at åbne op for respondentens holdninger til begrebsrammen gennem svarmulighederne

af, hvilke regnskabsklasser begrebsrammen egner sig til. Dermed forsøges det at lave en flydende

overgang fra de indledende spørgsmål fra spørgsmål 4 og over til spørgsmål 5 omkring

respondenternes vurderinger.

Herefter starter spørgsmålene specifikt omkring COSOs begrebsramme og den egentlige viden, som

respondenterne ligger inde med. Gennem forsøget på en glidende overgang indeholder spørgsmål 5

gennem lukkede svarmuligheder respondentens vurdering af, hvor stor en procentdel af de enkelte

regnskabsklasser, der efterlever COSOs begrebsramme om interne kontroller. Svarmulighederne er

lavet som fem inddelinger gående fra at være ”meget enig” i udsagnet til at være ”meget uenig”.

38 Generally Accepted Accounting Principles er de regnskabsaflæggelsesprincipper, der er gældende i de

enkelte lande. Fx vil DK GAAP være årsregnskabslovens bestemmelser.

39 Litteraturliste 5.7 - PwC’s Regnskabshåndbogen 2015 s. 57

40 Litteraturliste 5.5 - EY’s Indsigt i årsregnskabsloven s. 38



41 Interne kontrolmiljøer

Derimellem kommer muligheden for at være ”enig”, ”hverken enig eller uenig” samt ”uenig”. Denne

inddeling balancerer41, hvorfor respondenten ikke bliver trukket mod at være enten enig eller uenig

ved fx, at ”meget uenig” ikke var til stede. Det er bevidst valgt ikke at medtage muligheden ”ved

ikke”. Dette gøres for at ville have respondenten hen mod at være hverken enig eller uenig, hvilket i

undersøgelsen får en neutral betydning for analysen.

Spørgsmål 6 går videre med respondentens holdning til, hvorfor der ikke er flere danske selskaber,

som benytter sig af begrebsrammen til at definere selskabets kontrolmiljø. Spørgsmålet her er lavet

med halvåbne svarmuligheder, hvilket giver sig til udtryk ved at have foruddefinerede

svarmuligheder, men med en mulighed for at svare ”andet”42. Dette er gjort for at modvirke, at

respondenten føler, at svarmulighederne er ufuldstændige, da spørgsmålet kan have mange

forskellige svarmuligheder. Spørgsmålet er medtaget for at kunne analysere yderligere i det tilfælde,

hvor det viser sig, at danske selskaber ikke bruger COSOs begrebsramme og baggrunden for, hvorfor

dette er tilfældet. Selvom spørgsmålet er lavet med halvåbne svar, er det alligevel muligt at kunne

analysere på svarene, som om det var et lukket spørgsmål. Dette kan gøres, fordi de svar, som er

givet i ”andet”, kan grupperes. Ved at gruppere svarene i ”andet”, kan der analyseres på hvorvidt der

er en eller flere grunde til, at ikke flere danske selskaber bruger begrebsrammen. Dermed gøres åbne

svar tællelige. Svarmulighederne, som er givet på forhånd, er defineret med inspiration fra en

undersøgelse foretaget af revisionsvirksomheden PwC den 13. juni 201343, der lavede undersøgelsen

samme år, som den opdaterede begrebsramme udkom. Dermed vil spørgsmål 6 følge op på, hvordan

fordelingen ser ud her godt to år efter, herunder om billedet er det samme eller ej. Respondenterne

fik mulighed for at vælge en af de opgivne svarmuligheder, hvilket gør, at respondenten dermed

vælger dét punkt de finder vigtigst. Dette er gjort, for at der kan analyseres på den/de vigtigste

forhold til, at ikke flere selskaber benytter sig af begrebsrammen. Hvis der var givet mulighed for

flere svarmuligheder, ville risikoen være, at flere respondenter svarede på dem alle, og at der

dermed ikke blev taget stilling til, hvilken grund der var den væsentligste set fra respondenternes

side.

For at kunne koble teori og praksis sammen blev spørgsmål 7 og 8 udformet med datasøgning om,

hvilke komponenter respondenterne ser som de vigtigste for et stærkt internt kontrolmiljø samt, om

fordelene overstiger ulemperne ved en potentiel implementering af begrebsrammen.

Informationerne kan kobles til begrebsrammens enkelte komponenter og derigennem kan der

41 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 75

42 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 69

43 Litteraturliste 6.3 - www.pwc.dk
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analyseres på, hvad revisorer ser som det vigtigste indhold af et stærkt internt kontrolmiljø.

Svarmulighederne i spørgsmål 7 blev lavet ved, at respondenterne skal prioritere med karakteren 1-

5, hvor 1 angiver den vigtigste komponent.

Spørgsmål 8 har, i modsætning til spørgsmål 7 med lukkede svarmuligheder, halvåbne

svarmuligheder ved at have to lukkede med ”ja” eller ”nej” samt en tredje mulighed for at svare,

hvad man ønsker. Respondenten tvinges dermed ikke til at have et enten/eller svar gennem ja/nej,

men har mulighed for at formulere og uddybe de problemstillinger, der måtte være.

Afslutningsvis for analysen er der medtaget spørgsmål om, hvilke fordele respondenterne ser ved

implementeringen. Spørgsmålet blev medtaget som resultat af pilottesten. Der henvises til afsnit

3.2.3 Pilottest for yderligere herom. Spørgsmålet følger op på spørgsmål 8 ved at uddybe yderligere.

Her er givet mulighed for at svare, at der ingen fordele er ved at implementere begrebsrammen,

samt en åben svarmulighed ved at skulle uddybe hvilke, såfremt man ser, at der er fordele.

Spørgsmålet er bygget, da det er åbenlyst, at der altid vil være fordele, når man ikke bliver bedt om

at tage ulemperne i mente. Spørgsmålet er medtaget for at forsøge at få respondenten til at komme

med de fordele, som respondenten ser, der kan være ved en implementering, for at kunne analysere

bredere, hvilke fordele der opstår ved en implementering.

Sidst men ikke mindst er medtaget afsluttende spørgsmål, som skal runde spørgeskemaet af ved at

give respondenten mulighed for at komme med yderligere kommentarer til emnet. Her kunne

respondenten sidde med tanker, som respondenten forud for spørgeskemaet havde gjort sig der

også kunne bidrage til undersøgelsen. Det kunne også være overvejelser, som respondenten havde

gjort sig under gennemgang af spørgeskemaet, som det ikke havde været muligt at uddybe ved

tidligere spørgsmål.

Spørgeskemaet er lavet med anonymitet for respondenterne. Dette skyldes det faktum, at

respondenterne har tavshedspligt om det, man som statsautoriseret revisor ser, når man udfører en

opgave, men også det forhold, at respondenten har mere tryghed ved, at dennes svar ikke kan

spores tilbage til personen selv. Anonymiteten er lavet ved, at der ikke skal svares på spørgsmål om

navn og adresse. Anonymiteten er også indarbejdet ved, at der i spørgeskemaet ikke skal svares på

specifikke kundeopgaver eller specifikke oplevelser. Dermed er spørgsmålene udarbejdet på et mere

”high level”-niveau, hvilket bidrager til, at undersøgelsen ses i et større billede og ikke nede på

specifikke cases. Således bliver betragtningen af undersøgelsen mere generel for at kunne vise et

billede af danske selskabers kontrolmiljøer.
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3.2 Population og respondenter

For at sikre validiteten og reliabiliteten af undersøgelsen er det vigtig at fastlægge population og

respondenter for at kunne svare på problemformuleringen. Dette må gøres, fordi en udefinerbar

population vil kunne give en upræcis konklusion på problemformuleringen, ligesom respondenterne

ikke vil vide på hvilken baggrund, de svarer44. Respondenterne er ligeledes vigtige for undersøgelsen,

da valg af en udefinerbar respondentkreds vil så tvivl om konklusionen; fx fordi der kan sås tvivl om

respondenternes faktiske kendskab til og indblik i problemstillingen45.

Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne har det været essentielt at sætte sig i respondentens sted.

Dette blev gjort for at holde fokus på, at empirien ikke ville gå tabt ved, at respondenten ikke tilgås

optimalt. Forud for udarbejdelsen blev der derfor foretaget flere brainstorms på forskellige

tidspunkter for at forsøge at minimere faldgrupperne ved enten, at respondenten ikke svarer, bliver i

tvivl ved svarene, eller på anden måde påvirkes til, at empirien ikke bliver præcis og dermed

ubrugbar. Faldgrupperne samt de iværksatte tiltag for at forsøge at modvirke faldgrupperne vil blive

gennemgået i de efterfølgende afsnit.

3.2.1 Population

Populationen i denne undersøgelse vil være omfanget af de selskaber, som konkluderes at have

stærke interne kontrolmiljøer (eller ej). Populationen er i problemformuleringen beskrevet som

”større danske selskaber” og omfatter regnskabsklasserne i årsregnskabsloven med undtagelse af

klasse B, hvilket vil sige klasse C og D. Selskabers efterlevelse af de enkelte regnskabsklasser

defineres i årsregnskabsloven og afhænger af størrelsen på selskabets omsætning, balance og antal

ansatte. Dermed vil populationen af denne undersøgelse være iværksætter-, anparts- og

aktieselskaber, som følger regnskabsklasse C eller derover, og der som minimum i to på hinanden

følgende år overskrider en balancesum på 36 mio.kr., en nettoomsætning på 72 mio.kr. og

gennemsnitligt antal ansatte på 5046. Dvs. den konklusion, som opnås i afhandlingen, vil omfatte

populationen defineret som større danske selskaber og dermed selskaber, som foretager

regnskabsaflæggelse efter klasse C eller D.

44 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 101

45 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 120

46 Litteraturliste 5.7 - PwC Regnskabshåndbog 2015 s. 57
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3.2.2 Respondenter

For at kunne undersøge større danske selskabers interne kontrolmiljøer er det overvejet, hvordan

denne viden kan tilgås. En af overvejelserne var at undersøge kontrolmiljøerne ved at søge empiri

gennem selskaberne selv. Uhensigtsmæssighederne herved var dog for mange til at gå videre med

denne undersøgelse bl.a. af følgende årsager:

- Selskaberne kan have manglende kendskab til definitionen af et stærkt kontrolmiljø.

- Manglende kendskab til en lignende konkurrents interne kontrolmiljø.

- Der kan være manglende objektivitet i, at selskaberne selv vurderer deres eget interne

kontrolmiljø.

Særligt uhensigtsmæssigheden i sidstnævnte ved ikke at kunne være objektiv var udslagsgivende for

den videre undersøgelse. Dermed skal der findes respondenter, som ikke direkte har noget med

selskaberne at gøre, og som kan anses for uafhængige. Erhvervsstyrelsen kom også op under

brainstorm som en mulig kilde til information og således respondent. Udfordringen ved denne

mulighed er dog, at Erhvervsstyrelsen ikke har dybdegående kendskab til selskabers interne

kontrolmiljøer, men i højere grad har informationer om selskabers regnskabsmæssige stilling, hvilket

ikke nødvendigvis har en 1:1 sammenhæng med det interne kontrolmiljø. Under brainstorm var også

advokater, konsulenter og revisorer. Denne gruppe var imidlertid interessant, da gruppen her ikke er

direkte afhængig af selskaberne, som selskaberne selv er det. Advokater er dog partsrepræsentanter

og skal i en eller anden grad argumentere for virksomheden og ikke imod. Lidt det samme gør sig

gældende for konsulenter, som er hyret af selskabet til at undersøge en konkret problemstilling.

Derfor faldt disse også fra som kandidat til respondenter i undersøgelsen.

Revisorer er også valgt af selskabet (gennem dets aktionærer47). Revisor har dog den lovfastsatte

opgave at afgive en objektiv erklæring i selskabets årsregnskab, hvilket er en påtegning med høj grad

af sikkerhed48. Gennem denne erklæring anses revisor for at være offentlighedens

tillidsrepræsentant49, hvilket afspejler fuld objektivitet ved påtegningen gennem revisorlovens regler

om uafhængighed. Sidst men ikke mindst har revisor indgående kendskab til definitionen af en intern

kontrol samt kendskab til rapporteringsprocesser gennem ISA 315. Som resultat af at COSOs

begrebsramme er så anerkendt, indeholder ISA-standarden de samme komponenter som

47 Litteraturliste 2.3 - Selskabslovens § 144, stk. 1

48 Litteraturliste 3.2 - En erklæring om høj grad af sikkerhed kommer fra FSR’s oversættelse af afsnit 11 i ISA

700 – Forming an opinion and reporting on financial statements

49 Litteraturliste 2.1 - Revisorloven § 16, stk. 1
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begrebsrammen, jf. standardens afsnit 5850. Dermed vil revisor også kende til de enkelte

komponenter gennem ISA 315, som følges af danske revisorer, og undersøgelsen af danske

selskabers interne kontrolmiljøer vil blive undersøgt gennem øjnene af danske revisorer.

Når man taler om revisorer, er dette en bred betegnelse. Revisorer findes lige fra personer med få

måneders erfaring til mange års erfaring. Dette skyldes, at revisor ikke er en beskyttet titel. Derfor

blev det lagt fast, at respondenterne skulle være statsautoriserede revisorer, hvilket er en beskyttet

titel. Dette sikrer således, at empirien kommer fra en person, som har flere års erfaring med revision

og har et ”kvalitetsstempel” gennem sin autorisation til at bidrage med empiri.

Det er herefter valgt at inddrage statsautoriserede revisorer ansat hos revisionsvirksomhederne EY,

PwC og Deloitte. De tre nævnte revisionsvirksomheder er Danmarks største målt på henholdsvis

omsætning og medarbejdere51. Dertil er medtaget KPMG, som trods sin mindre størrelse også

reviderer større selskaber i Danmark. Valget af disse er i lige så høj grad et fravalg af de øvrige

revisionshuse. Dette er gjort for at gøre undersøgelsen mere målrettet mod større selskaber i

Danmark, da afhandlingen fokuserer på interne kontrolmiljøer i relation til COSOs begrebsramme.

Dog er det også fundet nødvendigt med en geografisk udskillelse, da der er stor forskel på, hvor stor

en del af sin tid, man bruger på de større selskaber, hvis man er ansat på et københavnerkontor

kontra et andet sted i Danmark. Dette skyldes, at en stor del af de større selskaber har hovedsæde i

København; målt i antal store selskaber pr. km2. På baggrund heraf medtages ikke respondenter fra

de fire førnævnte revisionshuses kontorer beliggende uden for København. Der er ingen tvivl om, at

der ligger mange store selskaber uden for København, som revideres af revisorer fra mindre

kontorer. Dog vurderes det alligevel, at den største andel af revisionsopgaver på store selskaber

varetages af revisionsvirksomhedernes hovedkontorer, hvilket for de fire udvalgte

revisionsvirksomheder alle er i København. Dermed er den endelige masse af respondenter bevidst

valgt som følger52:

Statsautoriserede revisorer fra henholdsvis EY, PwC, Deloitte og KPMG, som er

ansat på hovedkontoret beliggende i København.

50 Litteraturliste 3.1 - ISA 315, afsnit A58

51 Litteraturliste 4.1 - Den store revisorguide fra 4. marts 2015

52 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskamundersøgelser s. 124
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Det vurderes at ”ramme ved siden af” ved at spørge mindre revisionsvirksomheder i denne

undersøgelse. Dog kan det ikke afslås at være en anden undersøgelse interessant ved at medtage

statsautoriserede revisorer fra de mindre huse også eller kun disse. Det er dog vurderet, at COSOs

begrebsramme henvender sig til større selskaber i dansk kontekst.

3.2.3 Pilottest

Inden udsendelsen af spørgeskemaet blev der planlagt en pilottest af spørgeskemaet53. Dette blev

gjort for at sikre, at spørgeskemaet er forståeligt både i sprog54 og teori, at respondenterne har de

svarmuligheder, som de føler, at de skal bruge samt strukturen af spørgeskemaet55. Til brug for

pilottesten blev der brugt fire revisorer, som alle har gennemført deres kandidatstudier. Tre af dem

er i gang med at læse til revisoreksamen, og den sidste har bestået revisoreksamen og er

statsautoriseret revisor. De arbejder alle med større selskaber til dagligt og har derfor et kendskab til

interne kontroller. Disse er:

- Max Damborg – Partner hos Deloitte

- Daniel Lindebæk Rasmussen – Manager hos PwC

- Kåre Breindal – Manager hos Deloitte

- Christian Nielsen – Manager hos Deloitte

Forud for udsendelse til pilottesterne blev disse ringet op og spurgt, om de ville deltage. Her blev der

ikke fortalt andet end, at spørgeskemaet indeholdte spørgsmål i relation til interne kontroller, og at

de skulle ringe mig op umiddelbart efter og give feedback herpå. Ud over dette telefonopkald skulle

der ikke være variation i pilottesternes opgave sammenholdt med de endelige respondenters

opgave. Derfor blev der efter opkaldene udsendt instruktionsmail med link til spørgeskemaet, men

uden yderligere information om spørgeskemaet.

Efter hver test ringede pilottesterne tilbage og kom med indspark til, hvordan de havde oplevet

spørgeskemaet, ligesom de også blev spurgt, hvorvidt instruktionsmailen var forståelig og ikke gav

anledning til spørgsmål56. Ved spørgeskemaet blev hvert enkelt spørgsmål gennemgået, og input fra

hver enkelt pilottester blev noteret ned. Det udsendte pilottest-spørgeskema er vedlagt i bilag 7 –

Spørgeskema udsendt til pilottestere.

53 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 54

54 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 84

55 Litteraturliste 5.3 - Den skinbarlige virkelighed s. 165

56 Litteraturliste 5.4 - Samfundsvidenskabelige metoder s. 111
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I de indledende tre spørgsmål var der alene mindre ønsker om at gøre spørgsmålene mere specifikke

ved at ændre ordene en smule. Dog i spørgsmål 4 var der to af pilottesterne, som mente, at der

manglede en specificering af svarkategorien; ”Efter min vurdering er COSOs framework overvurderet

til størrelsen af de danske selskaber”. De mente, at begrebsrammen var overvurderet for nogle

danske selskaber, men ikke alle, og fandt det svært ud fra enig/uenig at fortælle, at dette var

gældende for nogle selskaber, men ikke alle. Dermed blev spørgeskemaet rettet til at skulle

kommentere på de enkelte regnskabsklasser.

Til spørgsmål 6 havde en pilottester manglet en kategori for, at implementering er omkostningstung.

Da der ikke var en sådan kategori, valgtes det at medtage denne; ”Omkostningerne ved

implementering står ikke mål med værdiskabelsen”.

To pilottestere nævnte efter gennemgangen af de enkelte spørgsmål, at de sad tilbage med følelsen

af, at spørgsmål om ”kritik” af begrebsrammen sad tungere tilbage i hukommelsen end ”positive”

spørgsmål. Fx nævntes det, at der havde været spørgsmål om henholdsvis: ”Hvorfor er der ikke flere

danske selskaber” og ”COSOs framework kan være ressource- og omkostningstung at implementere”.

Begge nævnte, at enten kunne spørgsmål omformuleres, eller også kunne spørgsmål tilføjes, som

ikke var formuleret negativt. Dette var de rettelser, der blev arbejdet mest på, og hvorvidt de skulle

håndteres. Dette skyldtes, at der kunne være en risiko for, at respondenterne kunne blive påvirket

negativt ud fra formuleringen af spørgsmålene. Der blev arbejdet med at omformulere

spørgsmålene; dog uden at dette blev endeligt. Udfordringen ved en omformulering af spørgsmål 6

var, at dette spørgsmål skulle finde den væsentligste årsag til danske selskabers barrierer for at gå i

gang med begrebsrammen. I spørgsmål 8 var den negative ladning en information forud for, at det

faktiske spørgsmål blev stillet. Altså skulle man, inden man som respondent skulle svare på, om

fordelene stod mål med ulemperne, vide, hvilke ulemper der kunne være.

Som følge af at disse spørgsmål ikke blev omformuleret, blev der tilføjet et spørgsmål mellem

spørgsmål 8 og 9, som gav åben mulighed for at give input til de fordele, der er ved begrebsrammen -

leveret i et positivt spørgsmål indeholdende ordet ”fordele”. Det endelige spørgeskema ses i bilag 8 –

Det endelige spørgeskema til udsendelse til respondenter og er gennemgået i detaljer i afsnit 3.1.3

Spørgeskemaets bestanddele.
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3.2.4 Udsendelse

Da pilottesten var gennemført, blev udsendelsen af spørgeskemaet til respondenterne igangsat.

Hvert revisionshus blev kontaktet for at få godkendelse af udsendelsen til revisorerne forud for selve

udsendelsen. Dette sikrede, at firmaerne havde godkendt medvirken i undersøgelsen, og at de

dermed vidste, at der kom et spørgeskema. Dermed kunne revisionshusene også få mulighed for at

se spørgeskemaet forud for undersøgelsen og dermed få mulighed for at korrigere ikke-fagligt

indhold i spørgeskemaet. Fx ønskede Deloittes interne afdeling ”Risk & Reputation”, at det over for

respondenterne blev gjort klart, at man som respondent i undersøgelsen sikredes fuld anonymitet.

Dette var dog allerede indarbejdet i instruktionsmailen, hvorfor der ikke behøvedes at gøre

yderligere. Der kom ikke øvrige ønsker om korrektioner eller nærmere informationsbehov, hvorfor

udsendelsen kunne påbegyndes.

Udsendelsen skete fra mailadressen madnielsen@deloitte.dk og kom til de enkelte respondenter

gennem en personlig mail, hvilket tog sig ud ved at starte med ”Kære” og så respondentens for- og

efternavn. Strategien i at sende personlige mails var at skulle forsøge at øge svarprocenten ved, at

respondenten kunne se, at mailen var til ham/hende. Når mailen starter personligt, vil personerne

som minimum læse instruktionsmailen (i de fleste tilfælde) og dermed ikke blot slette eller arkivere

den ved at tro, at der er tale om spam m.v. I bilag 9 ses de instruktionsmails, som blev sendt ud til

respondenterne for henholdsvis KPMG, Deloitte, EY og PwC.

Instruktionsmailen er respondentens indgang til spørgeskemaet, hvorfor det allerede på dette

tidspunkt afgøres, hvorvidt respondenten går videre til spørgeskemaet eller ej. Derfor har

instruktionsmailen stor betydning for svarprocenten, hvorfor denne skal formuleres så præcist og så

kort som muligt. Den endelige instruktionsmail blev bygget op med et indledende afsnit om, hvorfor

respondenten blev kontaktet - nemlig fordi denne som revisor med erfaring kan bidrage til en

undersøgelse af danske selskabers kontrolmiljøer. Dernæst kommer der et afsnit omkring, hvem

mailen ellers er sendt til ud over respondenten samt, at fremsendelsen af mailen er godkendt af

revisionshuset forud for fremsendelsen. Ligeledes, og som tidligere nævnt, er det beskrevet, at

besvarelsen er 100 % anonym, og der står også kort om strukturen af spørgeskemaet, herunder

antallet af spørgsmål. I instruktionsmailen var det vigtigt at gøre det tydeligt for respondenterne, at

spørgeskemaet kan udfyldes på mindre end 5 min. Dette gøres for at øge svarprocenten i sidste

ende. Sidst men ikke mindst blev der indsat et link til spørgeskemaet. Linket viste den direkte URL-sti

til spørgeskemaet. Dette blev bevidst ikke lavet om, så undersøgelsen var så transparent som muligt

ved at vise stien - og ikke som alternativet at indsætte en link-knap ”tilgå spørgeskemaet her”.
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3.2.5 Svarprocent

Undersøgelsen blev lavet i perioden 8. marts til 11. maj 2015. I denne periode har

undersøgelsesplatformen været åben for respondenternes tilgang. Læs nærmere om platformen i

afsnit 3.1.1 Platformen. Fra de modtagne lister fra revisionshusene var der 337 underskrivende

revisorer ansat på de københavnske kontorer for henholdsvis KPMG, Deloitte, EY og PwC. Antallet af

revisorer fordelt på de enkelte revisionshuse ses i bilag 10 – Oversigter over antallet af respondenter

med datointerval. Ud af de 337 respondenter besvarede 98 respondenter spørgeskemaet inden for

perioden. Det er i bilag 10 forsøgt at kortlægge, hvordan fordelingen af svarprocenter inden for de

enkelte revisionshuse ser ud. Dette er særligt interessant for at undersøge, hvorvidt respondenter fra

Deloitte kan siges at være påvirket af, at instruktionsmailen blev sendt fra en Deloitte-mailadresse.

Eller omvendt om de andre revisionshuse kan være påvirket af, at instruktionsmailen blev sendt fra

en mailadresse tilhørende et andet revisionshus57.

Instruktionsmailen blev udsendt til revisionshusene i takt med, at kontaktlisterne blev modtaget.

Dermed kan inddelingen af svarprocenter ikke laves med et sikkert resultat, da svarene er 100 %

anonyme. Dog kan datatendenserne alligevel bidrage til at give et fingerpeg om, der kan have været

påvirkede respondenter inden for de enkelte firmaer. Når der inddeles inden for de datoer, hvor de

enkelte revisionshuse har modtaget instruktionsmailen, kan det ses, at der på dagene for modtagelse

er ”spikes” i antallet af svar. Disse dage samt 3-5 dage efter slår ud. Laver man inddelingen mellem

de udsendte datoer giver det følgende svarprocenter:

- KPMG 19 %
- Deloitte 29 %
- EY 29 %
- PwC 32 %

Som tidligere nævnt er denne inddeling usikker, da der vil være et vist overlap mellem

udsendelsesdatoerne; fx ved at KPMG-respondenter også kan have svaret efter, at udsendelsen er

sket til Deloitte og så fremdeles. Dog giver dette et billede af, at de faktiske tal ikke vil svinge

væsentligt, da henholdsvis EY, Deloitte og PwC ligger på niveau. På side 2 i bilag 10 er disse svar stillet

op i diagram, hvor de førnævnte ”spikes” vises tydeligt. Ligesom i dataene på side 1 i bilag 10 kan det

også på side 2 ses, at der går en periode på 20 dage, hvor KPMG, Deloitte og EY ikke deltager; nemlig

i perioden mellem 6. april 2015 og frem til udsendelse til PwC den 27. april 2015. Dette støtter

særligt op om øget sikkerhed af svarprocenten for PwC, da de fleste i denne gruppe må antages at

være fra PwC pga. den lange periode uden svar. Ud over ovenstående gennemgang henvises der i

57 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 124
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øvrigt til afsnit 3.4 Metodekritik for omtale af, at instruktionsmailen er udsendt fra en Deloitte-

mailadresse. Som tidligere nævnt lukkede undersøgelsesperioden den 11. maj 2015 - altså 2 uger

efter udsendelse til den sidste gruppe respondenter.

Korrigeret svarprocent

Som nævnt i afsnit 3.2.5 Svarprocent blev

instruktionsmailen udsendt til 337 respondenter ud

fra de modtagne lister fra de fire revisionshuse.

Efter fremsendelse af instruktionsmails kom der

tilbagemeldinger gennem undersøgelsesperioden

fra personer, som ikke kunne indgå som

respondenter i undersøgelsen ud fra de fastsatte

kriterier i afhandlingen og som nævnt i

instruktionsmailen. Til højre herfor ses det, at den

væsentligste andel af personer, der ikke kunne

deltage som respondenter, skyldtes, at de ikke

arbejder med revision til dagligt. Derudover var der en enkelt medarbejder, som ikke længere var

ansat på det københavnske hovedkontor, samt to personer, som meldte tilbage, at de ikke havde tid

til at deltage i undersøgelsen. Tilbage kom også automatisk genererede mails (out of office svar) fra

tre personer, som var på barsel, og en enkelt, der var sygemeldt på længere tid. Der er ikke valgt at

tage yderligere personer med i korrektionen; fx som følge af formodet korterevarende sygdom, ikke

regelmæssig adgang til internettet, arbejdsrejser m.v. Disse respondenter forventes at se

instruktionsmailen og deltage ved næste lejlighed. I undersøgelsesprogrammet er det påset, at der

ikke er respondenter, som har påbegyndt en besvarelse, men som ikke har afsluttet denne. Der skal

derfor ej heller korrigeres herfor.

På baggrund heraf er den korrigerede population på 316 respondenter, som skal medgå i summen af

de respondenter, der stadig er med i undersøgelsen. Da der var 98, som svarede på spørgeskemaet,

giver dette en svarprocent på 31 % og omvendt et frafald på 69 %.

Der er ikke fastsat et acceptabelt niveau for svarprocent i undersøgelser generelt, men afhænger af

følgende faktorer:

Korrigeret svarprocent Antal

Respondenter før korrektion 337

Begrundede frafald:

Arbejder ikke med revision -14

Ikke ansat på hovedkontor -1

På barsel -3

Sygemeldt -1

Ikke tid -2

Begrundede frafald i alt -21

Korrigeret population 316

Besvarelser 98

Svarprocent 31%

Frafaldssprocent 69%
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- Tidspunktet for undersøgelsen

- Respondenternes branche

- Undersøgelsens emne

Svarprocenten på omkring 31 % vurderes som tilfredsstillende på baggrund af ovenstående

overvejelser, hvorfor der arbejdes videre mod en konklusion på problemformuleringen ved hjælp af

de indhentede data.

3.3 Selektering af respondenter

Efter endt periode for undersøgelsen er der forud for gennemgang af den empiriske undersøgelse

kigget på respondenter, der indikerer at kunne falde uden for den gruppe af respondenter, som

analysen skal bruge input fra. Det er her påset, at der ikke er respondenter, som bruger mere end 60-

100 % af deres tid på henholdsvis regnskabsklasse A og B. Dette kan ses på tredje side i bilag 13 –

Besvarelser til spørgsmål 3 om respondenternes anslåede arbejdstid. Dermed er der ikke fundet

behov for fraselektering af respondenter.

Billedet her kan samtidig være et resultat af, at respondentkredsen er valgt korrekt til brug for netop

denne empiriske undersøgelse; altså at de medvirkende respondenter har med større selskaber at

gøre i størstedelen af deres praktiske arbejdstid.

3.4 Metodekritik

Der er en række kritikpunkter ved metodeudformningen i denne undersøgelse, som kan

argumenteres for at få indflydelse på undersøgelsens gyldighed. Disse er forsøgt gennemgået

nedenfor.

Metoden kan kritiseres i forbindelse med formuleringen af spørgsmål, herunder antal og udformning.

Risikoen her er, at respondenterne ikke forstår spørgsmålene og alligevel svarer. Ydermere kan der

være risiko for, at der er for mange spørgsmål til, at respondenterne går nok i dybden med deres svar

og således nøje overvejer svarene forinden. Respondenternes travle forår øger derudover risikoen

som følge af, at størstedelen af selskaberne aflægger regnskab efter kalenderåret, hvorfor mange

revisioner ligger i perioden 1. januar til 31. maj.

Disse faktorer er forsøgt elimineret gennem forskellige tiltag. Antallet af spørgsmål er bevist sat med

en øvre grænse på 10 spørgsmål dels for at få respondenterne til at medvirke, og dels i ligeså høj
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grad for at respondenterne ikke manglede tid til besvarelsen af de enkelte spørgsmål. Den vigtigste

overvejelse i denne sammenhæng er, at spørgeskemaerne blev sendt ud i marts og april. Såfremt

spørgeskemaerne var blevet sendt ud i januar og februar, må det forventes, at frafaldsprocenten ville

have været højere samtidig med, at risikoen for empirien af dem, som havde svaret, ikke var

tilstrækkelig. Omvendt kan det også siges, at hvis spørgeskemaerne var sendt ud i efteråret, anses

der at være mulighed for, at svarprocenten kunne have været højere.

Et andet kritikpunkt omkring metoden kan være, at ikke alle respondenter har haft samme

forudsætninger for at svare, da spørgeskemaet ikke blev sendt til respondenterne samtidig.

Respondenterne har modtaget spørgeskemaet med start i marts og fremad i takt med, at

kontaktlisterne blev modtaget fra revisionsselskaberne.

Det bør også nævnes, at respondenterne kan være påvirket af, at introduktionsmailen og linket til

spørgeskemaet blev sendt fra en mailadresse ejet af revisionshuset Deloitte. Mailen blev sendt fra

mailadressen madnielsen@deloitte.dk, fordi denne mailadresse er koblet op på Microsoft Office-

programmet. Microsoft giver mulighed for at sende store mængder af personlige mails gennem

samspillet mellem Word og Excel. Funktionen ”Mailings” gør, at Word autogenererer personlige

mails til respondenter ud fra data i et Excel-ark. Baggrunden for at sende personlige mails er bevidst

og er beskrevet nærmere i afsnit 3.2.4 Udsendelse. Især respondenter fra Deloitte kan være påvirket

af at se, at forespørgslen kom fra en kollega og dermed tænke, at de som en god kollega bør svare.

Dermed vil respondenterne ikke være ligestillede, da de øvrige revisionshuse ikke vil føle det samme

ansvar for at være en god kollega.

En yderligere påvirkning, der relaterer sig til mail-adressen kan også være, at respondenter fra andre

revisionshuse end Deloitte kan føle netop pga. afsendermailadressen, at der er større risiko

forbundet med, at de videregiver oplysninger, som (mis)bruges af Deloitte, hvorimod samme tanke

måske ikke ville have været til stede, hvis forespørgslen kom fra en mailadresse, der ikke tilhørte et

andet revisionsfirma.

Der bør også knyttes en kommentar til resultatet af denne empiriske undersøgelse, da undersøgelsen

i langt høj grad bygger på de statsautoriserede revisorers vurderinger af interne kontrolmiljøer. Det

vil dermed altid kunne udfordres, hvorvidt de konklusioner, der findes frem til i undersøgelsen, står

mål med virkeligheden. Dette er dog forsøgt afdækket på bedste vis ved at sigte mod en mere

korrekt respondentkreds, hvilket er beskrevet i afsnit 3.2.2 Respondenter.

Afslutningsvis kunne metoden have været mere præcis ved, at man identificerede de

statsautoriserede revisorer, som faktisk bruger størstedelen af deres tid på revisioner inden for
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regnskabsklasse C og D, ligesom man heller ikke nødvendigvis burde frasortere andre

revisionslokationer end København. Dette ville dog kræve en del mere arbejde, da denne opgave ikke

blot vil kunne lægges ud til revisionshusene, eftersom overvejelserne for at vælge nogle frem for

andre skal kunne spores tilbage. Der ville her være en risiko for, at overvejelserne ikke ville kunne

spores tilbage.

3.5 Delkonklusion

Gennem overvejelser og de iværksatte tiltag ved undersøgelsens metode vurderes det, at

datagrundlaget kan benyttes som grundlag for en konklusion på problemformuleringen, da validitet

og reliabilitet er høj.

Validiteten vurderes at være høj, da dataene er gyldige som følge af koblingen mellem teorien og

revisors praktiske erfaring. Koblingen mellem disse sker ved at spørgsmålene bygger på teorierne i

COSO. Ved at få statsautoriserede revisorer til at svare på spørgeskemaet, svares dermed ud fra

deres praktiske erfaring med brug af teorierne. Og da spørgsmålene bygger på teorierne, sikres det

at svarene har den direkte kobling mellem teori og erfaring. Desuden sikres validiteten, da empirien

har den rette relevans for problemformuleringen, hvor der ses en direkte sammenhæng mellem

statsautoriserede revisorers erfaring med selskaber til dagligt og problemformuleringen om, hvorvidt

danske selskaber har stærke interne kontrolmiljøer.

Reliabiliteten vurderes også sikret gennem identifikation af den rette respondentkreds - altså

reliabilitet af, at det, som undersøges, måles sikkert og præcist. Danske statsautoriserede revisorer

med tilhørssted på hovedkontoret vurderes at være den mest præcise respondentkreds og

empiriproduktion til besvarelsen af danske selskabers kontrolmiljøer. Som beskrevet i afsnit 3.4

Metodekritik ville respondentkredsen alene være blevet skarpere af, at man identificerede

statsautoriserede revisorer, som fx > 50 % af deres tid beskæftiger sig med regnskabsklasse C eller

derover. Dermed ville reliabiliteten i højere grad være blevet sikret, men for afhandlingens omfang

vurderes reliabiliteten således for høj.
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Kapitel 4 – Danske selskabers interne kontrolmiljøer

I dette kapital vil de indsamlede data fra den empiriske undersøgelse blive analyseret. Derudover vil

de fremkomne resultater blive diskuteret for afslutningsvis at koble de fremkomne resultater til den

benyttede teori i afhandlingen.

4.1 Har større danske selskaber et stærkt internt kontrolmiljø set fra revisorers

synspunkt?

For at kunne besvare underspørgsmålet til problemformuleringen er det nødvendigt at dykke lidt ned

i den modtagne empiri fra respondenterne. Heri ligger en række interessante informationer, som kan

være med til at skabe et billede af, om større danske selskaber har et stærkt internt kontrolmiljø.

4.1.1 Efterlever større danske selskaber COSOs begrebsramme?

Indledningsvis er det interessant at kigge på resultaterne af spørgsmål 6. Når man overordnet kigger

herpå, kan det ses, at danske revisorer ikke overraskende vurderer efterlevelsen af begrebsrammen

fra COSO som mindre for regnskabsklasserne C (mellem) og C (stor). Det er ej heller overraskende, at

regnskabsklasse D og IFRS vurderes at efterleve begrebsrammen i højere grad. Dette kan ses i bilag

21 – Efterlevelsen af COSOs begrebsramme. I bilaget ses også resultaterne vist i tendenslinjer - altså

en ret linje (førstegradsligning) beregnet ud fra dataene. Der henvises til bilag 21 – Efterlevelsen af

COSOs begrebsramme (andet diagram), hvori det tydeligt ses, at procentdelen af regnskabsklasser,

som følger denne, er for nedadgående, når der fokuseres på regnskabsklasse C, og for opadgående

ved regnskabsklasse D og IFRS.

4.1.1.1 Empiri og resultater

På anden side i bilag 15 – Besvarelser til spørgsmål 5 ses det, at alene 13 respondenter ved

regnskabsklasse C (mellem) vurderer, at 40 % eller derover af selskaberne i denne regnskabsklasse

efterlever begrebsrammen. Således vurderer de resterende 75 respondenter, at regnskabsklassen

ikke efterlever denne. Når 13 ud af 88 respondenter svarer 40 % eller derover, må det siges, at der i

hvert fald tegner sig et billede af, at denne regnskabsklasse i mindre omfang vurderes at efterleve

begrebsrammen.
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For regnskabsklasse C (stor) tegner der sig samme billede som ved regnskabsklasse C (mellem);

nemlig at tendensen til, hvor mange der mener, at begrebsrammen efterleves, er for nedadgående jo

større en procentdel af selskaberne, der er tale om. Dermed er der tale om, at respondenterne

vurderer, at under halvdelen af selskaberne i denne regnskabsklasse efterlever begrebsrammen, da

54 ud af de samlede 86 respondenter mener, at mindre end 40 % af selskaberne i regnskabsklassen

efterlever begrebsrammen.

Man skal helt op i regnskabsklasse D, før over halvdelen af respondenterne mener, at over 40 % af

selskaberne i en regnskabsklasse efterlever begrebsrammen. Dette sker ved, at 20 ud af 85

respondenter vurderer, at 40 % eller derunder i regnskabsklasse D efterlever begrebsrammen. Når

der kigges på den modsatte skala - nemlig hvor respondenterne mener 80-100 % af regnskabsklasse

D - ses det, at 15 respondenter mener, at begrebsrammen efterleves.

Som ved regnskabsklasse D tegner der sig også et billede af, at respondenterne vurderer, at en større

del af selskaberne, som følger IFRS, efterlever COSOs begrebsramme. Konkret har dette givet sig

udslag ved, at 15 ud af 81 respondenter vurderer, at begrebsrammen efterleves af 80-100 % af

selskaberne. 21 respondenter mente, at det var 60-79 %, og 23 mente, at det var 40-59 %.

De samlede resultater kan ses i bilag 15 – Besvarelser til spørgsmål 5. Det er overraskende, at der

ikke er større enighed omkring, hvorvidt større danske selskaber efterlever begrebsrammen. For

regnskabsklasse C var der forventet en vis splittelse, da der her ikke er samme krav til selskaber, som

aflægger regnskab efter regnskabsklasse D og IFRS. Når der kigges samlet på regnskabsklasse D og

IFRS, følger disse besvarelserne ganske fint. Ved begge vurderer under 10 % af respondenterne, at 0-

19 % følger begrebsrammen. Dette er en besvarelse, der ligger i den mindre ende som forventet.

Derudover vurderer 16 % af respondenterne, at 20-39 % af selskaberne efterlever begrebsrammen.

Omkring 60 % af respondenterne mener, at mellem 40-79 % af regnskabsklasse D og IFRS følger

begrebsrammen, hvilket dermed er langt den største del af respondenterne. Omkring 20 % vurderer,

at 80-100 % følger begrebsrammen; altså igen en mindre del af respondenterne.

Dermed vurderes det fortrinsvis for regnskabsklasse D og IFRS, at en større del af disse selskaber

efterlever begrebsrammen, hvorimod regnskabsklasse C i mindre grad vurderes at følge denne.

For at kunne svare på spørgsmålet om, hvorvidt større danske selskaber efterlever begrebsrammen,

beregnes dette matematisk ud fra en gennemsnitsbetragtning af de modtagne data. Dette er gjort

nedenfor, hvor det ses, at respondenterne i de enkelte kategorier vurderer størrelsen i procent af,

hvor mange større danske selskaber, der efterlever COSOs begrebsramme. Følgende selskaber, inden

for interval, efterlever COSOs begrebsramme efter respondenternes vurdering:
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 13 - 32% af selskaberne i regnskabsklasse C (mellem)

 26 - 45% af selskaberne i regnskabsklasse C (stor)

 49 - 68% af selskaberne i regnskabsklasse D

 46 - 65% af selskaberne i regnskabsklasse IFRS

Beregningen er vedlagt som bilag 22 – Beregning af større danske selskabers efterlevelse af COSOs

begrebsramme.

Stigningen fra den mindre regnskabsklasse til de større kan delvist forklares ved, at kravene til

regnskabsklasse D- og IFRS-regnskaber er mere omfattende. Fx skal selskaber, som aflægger

årsregnskab efter regnskabsklasse D, oplyse om selskabets risikostyring og interne kontroller i

årsrapporten58. Dette betyder dog ikke, at øvrige selskaber ikke i nogen grad er reguleret gennem

lovgivning. Fx står det skrevet i selskabsloven, at bestyrelsen har pligt til at etablere de fornødne

interne kontroller i et selskab59. Da der skal være en bestyrelse i alle aktieselskaber, vil der typisk

også være bestyrelser i de fleste danske selskaber, som aflægger regnskab efter regnskabsklasse C

(mellem) og opefter.

Det er ydermere påset, at der ikke er større spredning mellem de forskellige erfaringsgrupper, hvilket

kan ses i bilag 23 – Beregning af større danske selskabers efterlevelse af COSOs begrebsramme efter

erfaring. De største forskelle kommer, når regnskabsklasse D’s og IFRS’ efterlevelse af

begrebsrammen skal vurderes. For regnskabsklasse D stiger vurderingen af efterlevelsen af

begrebsrammen i takt med stigningen i erfaringen. Dette betyder med andre ord, at de mere erfarne

respondenter vurderer, at flere regnskabsklasse D-selskaber efterlever begrebsrammen end de

mindre erfarne respondenter. Kigges der på IFRS, er der også her en forskel i vurderingen mellem de

enkelte erfaringsgrupper. I modsætning til regnskabsklasse D-vurderingen ovenfor følger vurderingen

af efterlevelsen af begrebsrammen ikke erfaringen. Her mener gruppen af respondenter med 15-24

års erfaring, at flest IFRS-selskaber efterlever begrebsrammen. Det er påset, at der ikke er væsentlige

afvigelser fra spredningen mellem erfaring og alder, da disse to følger hinanden. Dette kan ses i bilag

24 – Sammenhæng mellem alder og erfaring.

Samlet set er der ikke stor spredning i de enkelte erfarings- og aldersgrupper. Hermed vurderes det

overordnede billede stadig at give en korrekt vurdering af danske selskabers overordnede interne

kontrolmiljøer, herunder efterlevelsen af begrebsrammen.

58 Litteraturliste 2.4 - Årsregnskabsloven § 107 b, stk. 1, nr. 6

59 Litteraturliste 2.3 - Selskabsloven § 115
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4.1.2 Hvorfor er der ikke flere større danske selskaber, som anvender begrebsrammen?

I modsætning til spørgsmål 5 hvor 88 respondenter har svaret, hvilket blev gennemgået i forrige

afsnit, har alle 98 respondenter givet deres bud på, hvorfor tallene om hvor mange som efterlever

begrebsrammen ikke er højere. Uanset baggrunden herfor kan spørgsmål 6 bidrage til viden om,

hvilke overvejelser virksomhederne har for at starte på arbejdet med et stærkere internt

kontrolmiljø.

4.1.2.1 Empiri og resultater

I bilag 16 – Besvarelser af spørgsmål 6 ses empirien samlet i et cirkeldiagram, som viser de enkelte

argumenter for, hvorfor ikke flere end ovenstående selskaber benytter sig af begrebsrammen.

Navnlig to argumenter ser revisorerne som selskabernes væsentligste barriere for at starte med

brugen af begrebsrammen; nemlig:

 Begrebsrammen er for tung og teoretisk.

 Selskaberne kender ikke til begrebsrammen.

Over 50 % mener, at dette er de væsentligste argumenter for, at selskaberne i højere grad ikke

begynder på kontrolarbejdet efter begrebsrammen.

Ud over disse to markante svarmuligheder, ligger de øvrige respondenter på omkring 10 % hver ved

følgende svarmuligheder:

 Omkostningerne ved implementering står ikke mål med værdiskabelsen.

 Har ikke brug for et framework – de klarer sig fint uden.

 Ved ikke hvordan de kommer i gang.

Ud over de ovennævnte svarmuligheder blev der også givet mulighed for ”andre” svar, såfremt

respondenten ikke følte svarmulighederne var fuldstændige. Af de forskellige besvarelser går særligt

én igen; nemlig at selskaberne i Danmark er små, og at der i Danmark er historik for at have ”indhold

frem for formalia”. Dette behandles nærmere i afsnit 4.2.3.3 Danske selskabers størrelse, da

størrelsen af organisationen/enheden, som skal bruge begrebsrammen, i manges øjne ligger for langt

fra omfanget af begrebsrammen.
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Som nævnt i afsnit 3.1.3 Spørgeskemaets bestanddele lavede PwC en undersøgelse samme år, som

den opdaterede begrebsramme udkom. Dengang var de to væsentligste argumenter for, at ikke flere

selskaber benyttede sig af begrebsrammen følgende:

 Selskaberne kender ikke til begrebsrammen.

 Selskaberne ved ikke, hvordan de skal komme i gang med brugen heraf.

Dermed er argumentet i begge undersøgelser (med omkring 2 års mellemrum) om, at selskaberne

ikke kender til begrebsrammen stadig et af de væsentligste argumenter for ikke at komme i gang

med brugen heraf. 22 % af respondenterne i undersøgelsen i denne afhandling mener den dag i dag,

at en af de væsentligste årsager skyldes det manglende kendskab. I undersøgelsen lavet af PwC var

dette som førnævnt også en af de to væsentligste årsager med 20 %. Det manglende kendskab til

begrebsrammen kan skyldes flere forhold. Fx kan det manglende kendskab reelt gå på, at

selskaberne aldrig har hørt om begrebsrammen og dermed ikke har nogen forudsætninger for at

kunne vurdere, hvorvidt den overhovedet kan bidrage til netop deres selskab. Det kan også tænkes,

at selskaberne har hørt om begrebsrammen, men ikke har fundet tid til at sætte sig ind i dens teorier

og på den baggrund ikke ”kender” til begrebsrammen.

Den væsentligste årsag ser revisorerne dog som argumentet om, at selskaberne anser

begrebsrammen for tung og teoretisk; nemlig svaret af 31 % af respondenterne. Ved undersøgelsen

lavet af PwC var der en mindre del, som mente dette; nemlig 12 %. I afsnit 4.2.3.2 Udfordringer ved

implementeringen vil der blive analyseret nærmere på, hvorfor begrebsrammen anses for for tung og

teoretisk.

Et andet væsentligt argument i PwCs undersøgelse fra 2013 var, at selskaberne ikke vidste, hvordan

de skulle komme i gang med brugen af begrebsrammen. Dengang var der 27 %, som mente, at dette

var den væsentligste årsag. Denne svarmulighed er også medtaget i undersøgelsen i denne

afhandling, og her var der 13 %, som mente dette. Der er derfor også her sket et lille ryk i, hvilke

argumenter der er de væsentligste for, hvorfor ikke flere danske selskaber benytter sig af

begrebsrammen.

Resultatet af udviklingen i opfattelsen af, hvilke argumenter der er de vigtigste, kan måske forklares

gennem de seneste års fokus på kontroller. Fx er revisorer selv blevet mere opmærksomme på

begrebsrammen gennem et øget fokus på fx en mere kontrolbaseret strategi i revisionen.

Herigennem spørger revisorer, om selskaberne har implementeret begrebsrammen (eller andre) og

på den måde har fået kendskab til begrebsrammen; fx efter den opdaterede begrebsramme er
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kommet. Her kan de være blevet bekendte med begrebsrammen og således sat sig ind i denne og

konstateret, at omfanget på en del af principperne kan strække sig ud over, hvad deres selskab

ønsker af internt kontrolmiljø. De enkelte udfordringer ved en implementering vil blive gennemgået

mere dybdegående i afsnittet 4.2.3.2 Udfordringer ved implementeringen.

Hvis der foretages krydstabulering af spørgsmål 6 med henholdsvis alder og erfaring, viser der sig

mindre forskelle i argumenternes betydning for, at ikke flere danske selskaber efterlever

begrebsrammen. Spredningen mellem alder og erfaring følger, hvorfor der alene er indsat spredning i

erfaring i bilag 25 – Spredning i praktisk erfaring af spørgsmål 6. Her ses det, at såfremt der kigges

specifikt på de respondenter, som har 25 års praktisk erfaring eller mere inden for revision, ændres

der en smule på, hvilke forhold der er de vigtigste. De mere erfarne respondenter mener ikke, at det

forhold, at selskaberne mener, at begrebsrammen er for tung og teoretisk, er den væsentligste årsag

til, at ikke flere benytter sig af begrebsrammen. De ser i højere grad, at selskaberne ikke ved,

hvordan de skal komme i gang med arbejdet. Dog er der ikke væsentlig forskel fra alle

respondenternes svar og til de erfarnes svar. Samtidig skal det også påpeges, at de erfarne stadig

mener, at et af hovedargumenterne er, at begrebsrammen er for tung og teoretisk.

4.2 Hvilke elementer i COSOs begrebsramme bidrager til at skabe et stærkere

internt kontrolmiljø?

Som gennemgået i afsnit 2.4.1 De enkelte komponenter indgår de enkelte komponenter i

begrebsrammen som elementer, der alle er med til at bygge og fastholde det interne kontrolmiljø.

Det er alle komponenter, der hver for sig skaber hver sin værdi for et internt kontrolmiljø, men som

sammen skaber det stærke interne kontrolmiljø. Alle har hver deres egenskab. I nedenstående afsnit

vil der blive analyseret på, hvilke elementer respondenterne ser som de vigtigste for et stærkt internt

kontrolmiljø.

4.2.1 Komponenternes vigtighed i et stærkt internt kontrolmiljø

Respondenterne blev i spørgeskemaet bedt om at rangere de enkelte komponenter efter, hvor

vigtige respondenterne fandt dem hver for sig. Respondenterne fik listet de fem komponenter op og
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skulle ud for hver karaktergive dem efter deres vigtighed ud fra skalaen 1 til 5, hvor karakteren 1

skulle gives til den komponent, som ansås for værende vigtigst60.

I bilag 17 – Besvarelser til spørgsmål 7 findes de indhentede data om rangeringen af de enkelte

komponenter. Det ses heri, at respondenterne vurderer komponenterne efter følgende orden, hvor

den vigtigste for et stærkt internt kontrolmiljø er nævnt først:

1. Overordnet kontrolmiljø, herunder udøvelse af integritet og etiske værdier

2. Kontrolaktiviteter, herunder politikker og processer

3. Risikovurderingshandlinger

4. Information og kommunikation internt som eksternt

5. Overvågningsaktiviteter

Når man kigger på komponenten overordnet kontrolmiljø, herunder udøvelse af integritet og etiske

værdier, som er vurderet vigtigst, kan dette skyldes årsagen til, at COSOs begrebsramme

overhovedet kom tilbage i 1992 - nemlig det forhold, at besvigelser ses som en udfordring for revisor.

Respondenterne, som alle er statsautoriserede revisorer, kan have besvaret spørgsmålet ud fra, at de

seneste store besvigelsessager har omfattet en karismatisk ledelse. På baggrund heraf er

komponenten vigtig, da der i denne ønskes at sprede ”ordentlighed” ud i organisationen. Denne

ordenlighed skulle gerne bidrage til, at organisationer ikke kan lade sig ”overtale” af ledere som fx

Johannes Petersen61 og John Rasmussen Trolle62.

Meget forventeligt er det, at respondenterne nævner kontrolaktiviteter som den anden mest vigtige

komponent i et stærkt internt kontrolmiljø, fordi det typisk vil være revisorernes arbejdsområde, når

der udføres revision. Som beskrevet i afsnit 2.4.1.3 Kontrolaktiviteter er det i denne komponent, at

der etableres faktiske kontroller, som revisor kan vælge at basere sin revision på. Dermed kan

revisorer ved besvarelse af netop dette spørgsmål være farvet af at sidde med dette område til

daglig og således finde denne komponent særlig nødvendig.

Ud over et skift mellem kontrolaktiviteter og risikovurderingshandlinger ligger rangeringen vurderet

af respondenterne på linje med opbygningen af begrebsrammen. Denne opbygning er bevidst, jf.

60 Litteraturliste 5.1 - Spørgeskemaundersøgelser s. 107

61 Tidligere direktør for Nordisk Fjer, hvor der fandtes omfattende besvigelser i form af regnskabsmanipulation.

62 Tidligere direktør i Memory Card Technology, hvor der fandtes omfattende besvigelser i form af

regnskabsmanipulation.
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COSO, da hele det interne kontrolmiljø starter med førnævnte integritet og etiske værdier. Disse

gennemsyrer hele tankegangen omkring begrebsrammen, hvorfor de er lagt som den første

komponent, der også er beskrevet i afsnit 2.4.1.1 Kontrolmiljøet. Som følge af at respondenternes

rangering ligger på linje med begrebsrammen, kan dette være med til at bekræfte én af to ting: Hvis

respondenterne ikke kender begrebsrammen tilstrækkeligt i detaljer, bakker deres svar i

undersøgelsen selve begrebsrammens opbygning op. Derimod hvis respondenterne har et indgående

kendskab til begrebsrammen og selv vurderer vigtigheden, bekræfter det selve komponenterne og

deres deltagelse.

Kigges der nærmere på spredningen mellem de forskellige erfaringsgrupper, er der mindre forskelle

mellem disse. I bilag 26 – Spredning i praktisk erfaring af spørgsmål 7 er der udarbejdet en tabel ud

fra de modtagne data fra undersøgelsen. Her ses det, at der for alle erfaringsgrupper er enighed om,

at komponenten overordnet kontrolmiljø, herunder udøvelse af integritet og etiske værdier er den

vigtigste komponent for det stærke interne kontrolmiljø. Sammenholder man den mindst erfarne

gruppe af statsautoriserede revisorer med den mest erfarne gruppe, ser prioriteringen af de

resterende fire komponenter imidlertid forskellig ud. Faktisk ser disse to gruppers prioritering

mellem 2. og 5. prioritering modsat ud - som en spejlvending. Den mindre erfarne gruppe finder

kontrolaktiviteter som den næstvigtigste komponent, mens denne af de erfarne statsautoriserede

revisorer vurderes som den mindst vigtige komponent for det stærke interne kontrolmiljø. Den

erfarne gruppe finder overvågningsaktiviteter som den næstvigtigste komponent, hvilket den mindst

erfarne gruppe finder som den mindst vigtige komponent. Der er naturligvis ikke et rigtigt eller et

forkert svar herpå, men sammenholder man det med det samlede resultat af undersøgelsen, ligger

den mindre erfarne gruppe tættere på inddelingen end den erfarne gruppe ved at vurdere

kontrolaktiviteter som den næstvigtigste og overvågningsaktiviteter som den mindst vigtige. Det skal

hertil siges, at der ikke er væsentlig forskel i antallet i de to grupper, da der alene er to respondenter

mere i den erfarne gruppe.

Det er interessant at overveje baggrunden for, hvorfor der er respondenter, som har valgt ikke at

svare på dette spørgsmål. Det kan overvejes, om der ikke er svaret, da respondenten måske har følt,

at der ikke kan vælges én komponent frem for andre, da det er samspillet, som er vigtigt. Pointen er

vigtig, da det netop er samspillet, som giver det stærke interne kontrolmiljø, hvilket gennemgås i

afsnit 4.2.2 Samspillet mellem de enkelte komponenter. Dog skal det samtidig nævnes, at

respondenterne også kan have undladt at svare, fordi de ikke fandt komponenterne stærke i sig selv

eller pga. manglende kendskab.
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4.2.2 Samspillet mellem de enkelte komponenter

Effektiviteten af det interne kontrolmiljø, herunder værdien, nedsættes, når samspillet ikke fungerer.

Komponenterne kan udøves hver for sig, men såfremt helheden ikke tænkes ind, nedsættes værdien.

Som beskrevet i afsnit 2.4.1 De enkelte komponenter skal begrebsrammen netop nedsætte risikoen

for, at de fastsatte mål ikke opnås. Dermed kan det siges, at der ikke opererer et effektivt

kontrolmiljø, hvis der er fastsatte mål, som ikke er opfyldt. For revisorer er det lidt den samme

tankegang. Når en fejl bliver fundet under revisionen, er der typisk også en kontrol, som er fejlet. Det

behøver nødvendigvis ikke at være en kontrol, der skal være designet og implementeret så konkret,

at revisor skal kunne bruge den i revisionen, men én (eller flere) kontroller, som skulle have fanget

netop dette forhold.

Det forhold, at risikoen skal nedsættes til et acceptabelt niveau, så målsætningen opnås, forklares

bedst gennem illustrationen nedenfor.

Figur 10 - Et effektivt internt kontrolmiljø skal reducere risikoen for, at selskaber ikke opnår deres

mål til et acceptabelt niveau (egenudviklet).
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Illustrationen viser kontrolmiljøet og samspillet mellem de enkelte komponenter, som skal eksistere

for, at det interne kontrolmiljø er effektivt. Hver komponent kan visualiseres som en barriere for, at

der opstår et forhold, som kan nedbringe sandsynligheden for, at et mål bliver opfyldt. Det ene

forhold bliver ikke fanget af de to første komponenter - nemlig overvågningsaktiviteter og

information og kommunikation - men fanges således af kontrolaktiviteter. Dermed er dette forhold

reduceret til et acceptabelt niveau af det interne kontrolmiljø. Derimod fanger ingen af

komponenterne det andet forhold vist i illustrationen, hvorfor dette får lov at passere og dermed

bevirker, at målet ikke opfyldes.

Efter offentliggørelsen af den opdaterede begrebsramme kom der naturligt fra selskaberne en række

spørgsmål til den opdaterede begrebsramme, herunder de væsentligste forskelle, hvordan et selskab

skulle konvertere fra 1992-begrebsrammen til 2013-begrebsrammen etc. Her kom spørgsmålet om,

hvordan ledelsen i et selskab kan vurdere, om alle komponenter fungerer sammen63. Svaret hertil fra

COSO var, at ledelsen skal fastlægge, hvorvidt risici afdækkes til et acceptabelt niveau af de samlede

komponenter. Dermed skal komponenterne ikke ses enkeltvist til at nedsætte forhold, som kan gøre,

at mål ikke opfyldes, men hele kontrolmiljøet, herunder alle komponenter, skal overvejes. Ydermere

tilføjer COSO, at ledelsen praktisk kan teste, om de fungerer sammen ved at identificere, om

komponenterne er til stede og fungerer samt, om kontrolsvagheder - set bredt for alle komponenter

- samlet set giver mulighed for, at en eller flere væsentlige svagheder finder sted.

Dette beskriver, og illustrationen viser, at når begrebsrammen skal implementeres, er det ikke en

øvelse i at implementere så mange processer som overhovedet muligt. Det er i langt højere grad en

øvelse i, at komponenterne tilsammen afdækker de forhold, som gør, at selskabet ikke opnår sine

mål. Denne tankegang går fra at tænke, at samtlige processer skal implementeres i alle slags

selskaber og organisationer til, at man i langt højere grad skal overveje, hvornår målsætningerne er

opnået, eller risikoen er forsøgt afdækket til et acceptabelt niveau.

4.2.3 Implementering i et større dansk selskab

Det fremgår tydeligt, at begrebsrammen kan være ressource- og omkostningstung at implementere,

da et mere formaliseret setup skal på plads. Dog er der også en lang række fordele ved at

implementere begrebsrammen. Både fordele og udfordringer vil blive analyseret i dette afsnit.

63 Frequently Asked Questions spørgsmål 11
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4.2.3.1 Fordele ved implementeringen

Det er fundet relevant at spørge respondenterne, om de med deres kendskab til begrebsrammen

overordnet ser, at fordelene ved en implementering vil overstige ulemperne i et regnskabsklasse C

(stor) selskab eller derover. Spørgsmålet og svarene kan ses i bilag 18 – Besvarelser til spørgsmål 8.

Ud af de 95 respondenter, som har svaret på spørgsmålet, har hele 57 % svaret: ”Ja, fordelene vil

overstige de samlede ulemper ved implementeringen af COSOs framework”. Til samme spørgsmål

mener 26 % det modsatte - nemlig at fordelene ikke vil overstige ulemperne og dermed, at byrden

for selskaberne i regnskabsklasse C (stor) og derover vil være større.

16 respondenter har angivet ”Andet” og har dermed ikke direkte kunnet tilslutte sig en af de to

andre svarmuligheder. Deler man kategorien ”Andet” op i undergrupper, er der især én

svarmulighed, som går igen. 8 respondenter ud af de 16 har nemlig sagt, at dette afhænger af

selskabet. Faktorer, som skal kendes, før der kan konkluderes på, om fordelene vil overstige

ulemperne, er kompleksitet, regnskabsmæssige skøn, produkttype (relevant for

besvigelsesovervejelser), antal ansatte, antal afdelinger etc.

Kigges der på inddelingen i erfaringsgrupperne, ses der alene en forskel for den mest erfarne gruppe

af statsautoriserede revisorer. Det ses, at der er flere i den erfarne gruppe, som finder, at fordelene

vil overstige de samlede ulemper ved en implementering. Dette kan ses i bilag 27 – Spredning i

praktisk erfaring af spørgsmål 8.

Spørgsmålet er opstillet lidt firkantet med den hensigt at få en overordnet konklusion på, om

fordelene overstiger ulemperne, og ud fra respondenternes synspunkt mener over halvdelen, at

dette er tilfældet for selskaber i regnskabsklasse C (stor) og derover. Dog nævnes det også, at svaret

på dette spørgsmål kommer an på elementer i selskabets struktur. Pointen er god, når der tales om

begrebsrammen, da man ikke kan se begrebsrammen som et langt sæt af regler, der alle skal

implementeres for at efterleve begrebsrammen. Det effektive interne kontrolmiljø finder først sit

indtog efter, at mål er fastlagt for det enkelte selskab, og de enkelte komponenters principper

implementeres efter behov. Dermed haves der, som en respondent korrekt skriver, ret i, at der ikke

kan generaliseres omkring, hvorvidt fordelene vil overstige ulemperne. Dette afhænger af selskabet.

Når over halvdelen af respondenterne har fastslået, at fordelene generelt set vil overstige

ulemperne, er det interessant at dykke dybere ned i, hvilke fordele respondenterne ser ved en

implementering. I spørgsmål 9 blev respondenterne spurgt om, hvilke fordele de ser ved en

implementering af hele eller dele af COSOs begrebsramme. Her svarer 1/5, svarende til 20 % af

respondenterne, at de ingen fordele ser ved at implementere begrebsrammen. Ved formuleringen af
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dette spørgsmål var det tanken, at svarmulighederne blev lavet som ”enten eller” svarmuligheder,

hvor det klart var forventet, at størstedelen ville svare, hvilke fordele de så ved en implementering.

Det kan dermed også siges, at størstedelen er landet som forventet. Alligevel skaber svarene om, at

der ingen fordele er ved en implementering, undren. Denne undren går mest på, om spørgsmålet er

forstået, da spørgsmålet ikke sigter mod at holde fordelene op imod ulemperne, som det var

tilfældet ved spørgsmål 8. Som følge af at undersøgelsen er 100 % anonym, har det ikke været muligt

at kontakte en stikprøve af de respondenter, som svarede, at de ikke så nogen fordele ved en

implementering. Dette kunne have bidraget til at undersøge, hvorvidt det var manglende forståelse

af spørgsmålet, eller hvorfor respondenten rent faktisk ikke fandt én eneste fordel ved

begrebsrammen og et internt kontrolmiljø.

De resterende 80 % (svarende til 72 respondenter) gav alle deres syn på, hvilke fordele der fulgte

med ved en implementering. Ved gennemlæsning og kategorisering af besvarelserne viser der sig tre

væsentlige kategorier, som respondenterne finder særligt værdiskabende ved implementeringen af

begrebsrammen:

Mere struktur og systematik i selskabet

21 af de 72 respondenter, som har svaret på at kunne se fordele ved implementeringen, har svaret,

at strukturen og den systematik, der følger med ved en implementering, er fordele, som alle

selskaber kan drage nytte af. Mere struktur og systematik giver en øget transparens i selskabet,

hvilket også er beskrevet i teoriafsnittet i afsnit 2.5. Transparens giver større gennemsigtighed ved at

kunne gennemskue de enkelte distributionsled, herunder performance, gennemsigtighed i selskabets

sammensætning etc. Gennemsigtighed og transparens, som kommer gennem systematik og struktur,

kan isoleret set siges at være en fordel for alle selskaber, store som små. Flere nævner politikker og

processer som en væsentlig del af denne mere strukturerede og systematiske tilgang til at drive et

selskab. Dog må værdiskabelsen findes større i store selskaber, da kompleksiteten i mindre selskaber

typisk er begrænset, hvorved ledelsen kan opretholde et overblik. Igen bygger begrebsrammen på

målsætninger, hvorfor en implementering i selv mindre selskaber kan have positive effekter.

Bedre styring af risici og svagheder

En stor del af respondenterne har svaret, at en stor fordel ved en implementering vil være

selskabernes bedre styring af risici og de svagheder, som kan optræde i selskaberne. Ud af de 72
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respondenter, som ser fordele, har 20 svaret, at denne styring af risici er den væsentligste årsag til

værdiskabelsen gennem fordele.

Risici og svagheder i et selskab er nøjagtig det, som begrebsrammen ønsker at nedsætte, da risikoen

for, at et fastsat mål ikke opfyldes, skal nedsættes til et acceptabelt niveau. Dermed vil overraskelser

forsøges at blive nedsat gennem en god struktureret planlægning ud fra ”hvad kan gå galt”-

tankegangen. Flere respondenter nævner, at selskaberne ikke - gennem et så anerkendt værktøj - har

fået muligheden for at tilrettelægge risici og samtidig komme med løsningsforslag til, hvilke

komponenter der er med til at afdække de identificerede risici. Én respondent nævner særligt (citat):

”En systematisk risikovurdering, herunder fastlæggelse af risikoappetit, giver virksomhedsledelserne

et langt bedre grundlag for fastlæggelse og udlevelse af strategien.”

En god pointe at ledelsen får et bedre overblik over risiciene, hvilket giver den mulighed for at

fastlægge risikoappetitten; altså hvor risikovillig ledelsen er. Uden denne viden kan det være svært at

fastlægge, hvad det acceptable niveau for målopfyldelserne skal være, medmindre disse fastsættes

kvantitativt.

Flere af respondenterne har sammenfald i den bedre styring af risici ved at have svaret, at der sker

en mere struktureret tilgang til styringen af selskabet, hvorfor kategoriseringen mellem den ene frem

for den anden kan være skæv. Dette er dog ikke så relevant, da der naturligt er en sammenhæng

mellem disse, hvorfor den fælles opfattelse af fordele tilfalder bedre styring generelt.

Fokus på kontrolmiljø generelt

Den sidste væsentlige kategori, som respondenterne også brugte flittigt til at påpege fordele ved

implementeringen, er det generelt øgede fokus på interne kontroller, hvilket vil være resultatet af en

implementering. Respondenterne mener, at alene det, at der er fokus på kontroller, vil have en

afsmittende effekt på selskabets organisation. Inden analysen af disse svar skal det påpeges, at der

ikke har været yderligere mulighed for segmentering i de svar, som refererede til komponenten

kontrolmiljø i begrebsrammen og den generelle snak om interne kontrolmiljøer, da ordlyden er den

samme.

Som også nævnt ved den mere strukturerede og systematiske tilgang vil processer medvirke til mere

effektivitet. Det betyder, at overflødige og irrelevante processer i langt højere grad erstattes af

relevante processer, som har en højere værdiskabelse ved at dække flere mål på samme tid. De
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effektive processer vil dermed kunne give et økonomisk resultat gennem en mere lean organisation

ved, at færre medarbejdere kan nedsætte risikoen for at mål ikke opfyldes, hvilket der tidligere skulle

flere medarbejdere til at håndtere.

Flere respondenter nævner også styrkelsen af rapporteringen som et resultat af det interne

kontrolmiljø. Dette sker ved at kunne nedsætte antallet af fejl i både en intern og ekstern

rapportering. Implementering af en begrebsramme har den fordel, at man tager udgangspunkt i en

ramme, som allerede er anerkendt. Dermed kan man søge stor inspiration samtidig med, at man

”sikrer sig” at komme hele vejen rundt.

4.2.3.2 Udfordringer ved implementeringen

I dette afsnit kigges der nærmere på de barrierer, som selskaber kan møde ved en implementering.

Udfordringerne vil som ved fordelene variere fra selskab til selskab. Det er dermed individuelt, hvilke

udfordringer selskaber møder, og hvor omfangsrige de er.

I afsnit 4.1.2 Hvorfor er der ikke flere danske selskaber, som anvender begrebsrammen? blev

resultaterne og empirien af spørgsmål 6 gennemgået. Her var det tydeligt, at to argumenter var

væsentlige ud fra respondenternes synspunkt; nemlig at begrebsrammen er for tung og teoretisk

samt, at selskaberne ikke kender til begrebsrammen.

Tung og teoretisk

At COSOs begrebsramme kan synes tung og teoretisk, kan man læse flere steder. Begrebsrammen i

sin originaludgivelse fylder da også 198 sider inklusive bilag. Går man lidt ned i begrebsrammen, ses

den tidligere nævnte systematik med det samme gennem opbygningen af komponenter opdelt i

principper, som yderligere er delt op i fokusområder. Sidstnævnte udgør 87 fokusområder, hvorfor

der er nok at gå i gang med. Men modellen er ikke tiltænkt som, at man skal implementere alle

forhold beskrevet i begrebsrammen. Som beskrevet i teoriafsnittet gælder det i langt højere grad om

at fastlægge sine målsætninger og den acceptable opfyldelse af disse. Dernæst skal der tilrettelægges

et kontrolmiljø gennem de fem komponenter, som alle tilsammen sikrer, at målene opfyldes

tilfredsstillende.

Når dette så er sagt, kan det stadig give anledning til mange overvejelser, da selskaber kan have

mange mål, som dermed skal afdækkes til et tilfredsstillende niveau. Det er således vigtigt, at der
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fokuseres på de processer, som giver den højeste værdiskabelse, og at man forsøger at ”skære til”

ved de processer, som findes mindre effektive eller mindre værdiskabende. Ved at fokusere på de

nødvendige processer kan disse tilrettes, sådan at de ikke blot er med til at sikre en målopfyldelse,

men at de tilpasses til også at medvirke til, at andre mål bliver opnået.

Ved ikke, hvordan man kommer i gang

Såfremt det var tilfældet, at alle 87 fokusområder i begrebsrammen skulle implementeres, ville det i

navnligt mindre selskaber blive meget ressourcetungt. Som det er beskrevet ovenfor, er

begrebsrammen ikke tiltænkt at skulle implementere alle fokusområder i alle selskaber, som vælger

at implementere begrebsrammen. Dette giver dog umiddelbart en anden udfordring for, hvordan

kommer man så i gang, når ikke alle fokusområder skal implementeres? Målfastlæggelsen er ved

COSOs begrebsramme altid første step, men hvilke mål skal man fokusere på? Her giver

begrebsrammen forslag til opsplitning af, hvorvidt målene skal vedrøre driften, rapportering eller

compliance. I mindre selskaber vil målene typisk være fastsat som driftsmål, da rapporteringskrav

stiger i takt med regnskabsklasserne i årsregnskabsloven. Ligeså stiger kravene til compliance også

gennem størrelsen af selskaberne. Men drift vil altid være i fokus, da dette er formålet med et

selskabs eksistens.

Omkostningerne

Står omkostningerne mål med værdiskabelsen? Det mener i hvert fald over halvdelen af

respondenterne i denne undersøgelse, hvilket er gennemgået i afsnit 4.2.3.1 Fordele ved

implementeringen. En implementering af begrebsrammen vil uden tvivl medføre en stigning i

omkostningerne i forbindelse med forundersøgelser af, hvad selskabets målsætninger er, og hvordan

disse afdækkes. Dermed vil tiden blive den væsentligste ressource i den første periode. I takt med at

der identificeres processer, som skal optimeres, vil der også komme omkostninger i forbindelse med

tilgang af ny software eller opgradering af den eksisterende. Dette skyldes, at informationsteknologi i

dag er blevet så væsentlig en del af et stærkt internt kontrolmiljø, at der vil skulle investeres i

software. De fleste større danske selskaber bruger allerede ERP-systemer som SAP, Navision, Oracle

etc., hvorfor det ikke vil forventes, at der skal findes helt nye ERP-systemer. Dog vil der sandsynligvis

være tale om tilkøb af undermoduler, fx salg, indkøb m.v., som er fuldt integrerede med

finansmodulet. Der kunne ligeledes ske træk på omkostningerne ved, at eksisterende systemer skal
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kodes anderledes, så automatiske processer opstilles i ERP-systemet. Hvis man skal nævne en sidste

fase, som kunne blive ressourcetung, vil det være fasen, hvor organisationen skal skoles til at have

mere fokus på internt kontrolmiljø. Her vil der skulle afholdes skoling i nye systemer, ændret tilgang

til løsning af opgaver etc. Men den største læring skal ske gennem ændret adfærd; dvs. at

medarbejderne får mere fokus på kontroller, og hvordan disse bidrager til en værdiskabelse. I ligeså

høj grad skal der også statueres eksempler, hvor kontrol vil blive for administrativt tungt og dermed

ikke værdiskabende nok til at skulle efterleves. Denne adfærdsændring er særlig vigtig, hvilket

respondenterne også nævnte som det vigtigste i det interne kontrolmiljø i spørgsmål 7, jf. bilag 17 –

Besvarelser af spørgsmål 7. Denne adfærdsændring vil tage uger, måneder sågar år, før en

organisation fuldt ud har implementeret ændrede og mere nuancerede holdninger.

Anerkendelse

Ovennævnte adfærdsændring er af respondenterne omtalt som en del af det vigtigste ved

implementering af begrebsrammen for at kunne etablere et stærkt internt kontrolmiljø. Det at kunne

anerkende, at intern kontrol ikke kun medfører administrative byrder, men i sig selv kan være

værdiskabende, er en ændring, som kan tage lang tid og derfor må anses for den mest udfordrende.

En respondent beskriver udfordringen for større danske selskaber godt (citat):

”Udover at omkostningerne i selskabernes øjne ofte ikke står mål med gevinsten (hvilket jeg ikke er

enig i), er der også en stor kulturel modstand mod et formaliseret kontrolmiljø, idet mange ikke-

børsnoterede selskaber i C mellem og C stor stadig er præget af en meget tillidsbaseret tilgang til

tingene og ser COSO som unødigt bureaukratisk.”64

Som respondenten beskriver, har man kulturelt i Danmark ikke formaliserede kontrolmiljøer, men at

disse stadig baseres på tillid. Den tillidsbaserede tilgang kan opfattes som at stå i modsætning til

begrebsrammen, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Begrebsrammen sigter i langt højere grad

mod at formalisere for at skabe systematik og struktur end at skulle kontrolovervåge og dermed

nedsætte den tillidsbaserede tilgang.

64 Se bilag 20 – Besvarelser til spørgsmål 10 ved besvarelse nr. 4
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Det er valgt ikke at gennemgå det manglende kendskab til begrebsrammen som en udfordring ved

implementeringen, da denne i højere grad anses for at ligge forud for implementeringen.

Som det kunne ses ved svarene til spørgsmål 6 i afsnit 4.1.2 Hvorfor er der ikke flere danske

selskaber, som anvender begrebsrammen?, vurderede flere respondenter, at danske selskaber

generelt var for små til at implementere en begrebsramme som COSOs.

4.2.3.3 Danske selskabers størrelse

Som beskrevet i afsnit 2.4.2 Overvejelser for mindre enheder definerer COSO ikke selv små selskaber,

men kommer med deres bilag C, som indeholder karakteristika for ”mindre” selskaber. Disse

karakteristika skal dog kun ses som en rettesnor for, hvad COSO opfatter som mindre selskaber. De

fleste danske selskaber, uagtet om de er børsnoterede eller ej, må i relation til COSOs begrebsramme

anses som mindre. For forslag til implementering af begrebsrammen i mindre selskaber henvises til

afsnit 2.4.2 Overvejelser for mindre selskaber, hvor det kan ses, hvad begrebsrammen selv foreslår

for mindre selskaber.

Som forklaret tidligere er der ikke nedskrevet krav om, at alle fokuspunkter i begrebsrammen skal

følges, da det i højere grad handler om det mål, som ledelsen fastsætter. Dog vil dette lavpraktisk

ende med, at alle komponenter i begrebsrammen kommer i spil, og også langt de fleste af de 17

principper må forventes at komme i spil, da det med implementeringen af disse sikres, at de fleste

”normale” mål bliver opfyldt. Som forsøgt illustreret i afsnit 4.2.2 Samspillet mellem de enkelte

komponenter skal alle tænkelige faldgrupper ikke afdækkes for hver komponent. Komponenterne

tilsammen skal dog nedsætte risikoen for, at et mål ikke opfyldes, hvorfor det altid er en individuel

vurdering fra selskab til selskab.

4.3 Delkonklusion

På baggrund af gennemgangen af den indhentede empiri kan der nu tegnes et billede af følgende:

Større danske selskaber, som i denne afhandling defineres som selskaber, der følger regnskabsklasse

C (mellem) eller derover, kan ikke generelt siges at efterleve COSOs begrebsramme eller ej. Hvis man

kigger på de enkelte regnskabsklasser og foretager en opdeling af, hvor store procentdele af hver

regnskabsklasse, der efterlever begrebsrammen, vurderer revisorer følgende:

 13-32 % af selskaberne i regnskabsklasse C (mellem)
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 26-45 % af selskaberne i regnskabsklasse C (stor)

 49-68 % af selskaberne i regnskabsklasse D

 46-65 % af selskaberne i regnskabsklasse IFRS

Dermed kan det siges, at regnskabsklasserne C (mellem) og C (stor) i gennemsnit har under 50 % af

selskaberne, som efterlever COSOs begrebsramme. For selskaber i regnskabsklasse D og IFRS er det i

gennemsnit over 50 % af selskaberne, som følger COSOs begrebsramme. Procentdelen varierer,

hvorfor ovenstående intervaller skal anses for nedre og øvre grænse for antallet af selskaber, som

efterlever begrebsrammen. Der kan således ikke siges noget inden for disse intervaller. Ud fra disse

tal er der en lang række danske selskaber, som har stærke interne kontrolmiljøer, da efterlevelsen af

COSOs begrebsramme defineres som værende det stærke interne kontrolmiljø.

Der kan ikke generaliseres om det effektive interne kontrolmiljø i danske selskaber, som følger

regnskabsklasse C (stor) og derover, og om hvorvidt fordelene vil overstige de ulemper, der er ved en

implementering af begrebsrammen. Dette skyldes, at fordele og ulemper afhænger af det konkrete

selskab, da nogle selskaber vil opleve meget store fordele ved en implementering, hvorimod andre vil

opleve mindre fordele ved implementeringen. Især i sidstnævnte kan resultatet af en

implementering resultere i, at omkostningerne overstiger den værdiskabelse, der sker ved en

implementering.

Dog kan der nævnes en række fordele, der kan være ved at implementere begrebsrammen i større

danske selskaber. Disse er nævnt af respondenterne i undersøgelsen og strækker sig fra generelt at

få fokus på kontrolmiljøet til specifikt at blive bedre til at styre risici og svagheder i selskabet. Særligt

for sidstnævnte vurderes det vigtigt som ledelse at imødegå de risici, der kan opstå for et selskab og

fastlægge en risikovillighed for, hvor stor målopfyldelse selskabet ønsker.

Udfordringerne ved en implementering kan være mange, og alle disse udfordringer er ikke

økonomiske. De vigtigste udfordringer ifølge respondenterne i denne undersøgelse er anerkendelse

og adfærdsændring i spørgsmål 7, jf. bilag 17 – Besvarelser af spørgsmål 7. I større danske selskaber

har der historisk set været en kultur for en mere tillidsbaseret strategi. Denne opfattes umiddelbart

som at karambolere med begrebsrammen, da denne sigter mod at formalisere processer og

forretningsgange. Dog er hensigten ikke at nedsætte den tillidsbaserede kultur, men at skabe mere

struktur og systematik. Systematikken og strukturen i begrebsrammen ses som en stor fordel ved en

implementering. Dette er for at få overblik over selskabets processer og for at kunne effektivisere

forretningsgangene. Strukturen kan også give transparens i selskabet og større gennemsigtighed,

hvilket må anses for en væsentlig fordel.
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Kapitel 5 – Konklusion

Denne afhandling har haft til formål at undersøge, hvorfor det er vigtigt for et dansk selskab at have

et internt kontrolmiljø, og hvordan COSOs begrebsramme kan bidrage til et stærkere internt

kontrolmiljø.

Et internt kontrolmiljø blev i 1992 defineret af COSO ved hjælp af især tre væsentlige

hovedelementer: At intern kontrol er en proces , som udvikles og gennemføres af bestyrelsen,

direktionen og medarbejderne, som er designet til at levere tilstrækkelig sikkerhed, i relation til

at opnå fastsatte målsætninger. Med proces forstås de handlinger, som tilsammen skaber værdi for

det interne kontrolmiljø, hvilket kan og vil ændre sig i takt med selskabets udvikling. Selve udførelsen

af det interne kontrolmiljø sker via selskabets organisation, herunder bestyrelse, direktion og

medarbejdere. Dermed sker intern kontrol på alle niveauer i en organisation - lige fra medarbejdere

med mindre erfaring til de mest erfarne medarbejdere. Dog har ledelsen det overordnede ansvar for,

at det interne kontrolmiljø udvikles og vedligeholdes. Herudover defineres intern kontrol som

førnævnte processer, der tilsammen skaber tilstrækkelig sikkerhed for, at fastsatte mål i selskabet

opfyldes tilfredsstillende. Det interne kontrolmiljø skal dermed ikke forstås som en ”fuldstændig”

risikoafdækning, men at risikoen for, at mål ikke opfyldes, minimeres til et tilfredsstillende niveau.

COSOs definition af intern kontrol er uændret i COSOs begrebsramme fra 2013 og er benyttet i en

række sammenhænge. Fx i ISA 315, hvor det fremgår, at definitionen af et internt kontrolmiljø

defineres i henhold til COSOs definition. Dette er med til at anerkende begrebsrammens kvalitet

samt udbredelse på den globale scene.

Vigtigheden af at have et stærkt internt kontrolmiljø er stor. Ikke mindst fordi det stærke interne

kontrolmiljø kan bidrage til i højere grad at opdage og forebygge tilsigtede og utilsigtede fejl. Dette

var hele baggrunden for, at organisationerne, som tilsammen kalder sig for COSO, oprindelig gik ind i

arbejdet med at lave en begrebsramme. Vigtigheden vil også afspejle sig ved øvrige fordele, som vil

tilflyde virksomheden ved etablering og vedligeholdelse af et stærkt internt kontrolmiljø. Fx ses det,

at det interne kontrolmiljø kan være værdiskabende i sig selv gennem øget transparens, hvilket vil

bidrage til, at selskaberne og deres processer bliver mere gennemsigtige. Det kan med andre ord

blive nemmere at se de værdiskabende processer i en værdikæde for et selskab. Her vil der kunne

sættes fokus på de mest rentable (økonomiske som ikke-økonomiske) processer; fx de kontrakter,

der giver den bedste overskudsgrad/største omsætning eller ved at øge medarbejdertilfredsheden og

derigennem skabe værdi. Ud over at der skabes mere gennemsigtighed med de værdiskabende

processer, kommer der samtidig mere gennemsigtighed med en måske endnu vigtigere ting end
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værdiskabelse - nemlig de processer, som ikke skaber værdi, eller som i meget begrænset omfang

skaber værdi pga. ineffektivitet eller overflødighed.

Overordnet kan det siges, at det stærke interne kontrolmiljø øger chancerne for, at et selskab opnår

de fastsatte mål ved at minimere risikoen for, at de fastsatte mål ikke opfyldes, til et tilfredsstillende

niveau. Det stærke interne kontrolmiljø kan implementeres gennem COSOs begrebsramme, som

indeholder fem komponenter: Kontrolmiljø, Risikovurdering, Kontrolaktiviteter, Information og

kommunikation og Overvågningsaktiviteter. De er alle elementer, som tilsammen er med til at øge

chancen for, at et selskab opfylder sine mål.

Større danske selskaber defineres i denne afhandling som selskaber, der efterlever regnskabsklasse C

(mellem) eller derover.

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering blev der udarbejdet et spørgeskema, som

blev sendt ud til danske statsautoriserede revisorer fra hhv. EY, Deloitte, KPMG og PwC. I denne

undersøgelse svarede respondenterne, at nedenstående procentintervaller af større danske

selskaber efterlever COSOs begrebsramme:

 13-32 % af selskaberne i regnskabsklasse C (mellem)

 26-45 % af selskaberne i regnskabsklasse C (stor)

 49-68 % af selskaberne i regnskabsklasse D

 46-65 % af selskaberne i regnskabsklasse IFRS

Da efterlevelsen af COSOs begrebsramme er et udtryk for det stærke interne kontrolmiljø, kan det

således konkluderes, at selskaberne i ovennævnte procentintervaller har stærke interne

kontrolmiljøer. Dermed varierer det fra regnskabsklasse til regnskabsklasse, hvorvidt større danske

selskaber har stærke interne kontrolmiljøer. Ikke overraskende er tendensen stigende - for jo større

regnskabsklassen er, desto flere selskaber har stærke interne kontrolmiljøer. Ud fra ovenstående

undersøgelse er der en lang række selskaber, som dermed har stærke interne kontrolmiljøer.

Det vigtigste element i COSOs begrebsramme for at skabe et stærkere internt kontrolmiljø i et

selskab er at få de enkelte komponenter til at fungere sammen. At skabe stærke interne

kontrolmiljøer er dermed ikke blot en øvelse i at implementere så mange processer, som det

overhovedet er muligt. Det er i langt højere grad en opgave i at få de enkelte komponenter og

principper til at indgå i et samspil om at nedsætte risikoen til et acceptabelt niveau for, at et mål ikke

opfyldes. Når komponenter og principper fungerer sammen, ses der store fordele forbundet med
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implementeringen af begrebsrammen. Særligt fordelene ved at blive bedre til at styre risici og

svagheder i selskabet ser respondenterne i denne undersøgelse som en stor fordel ved efterlevelse

af begrebsrammen. På baggrund af styringen af risici fastlægges en risikovillighed, som fastlægger

størrelsen af acceptable forhold, der må kunne passere det interne kontrolmiljø uden at blive fanget.

Det nævnes også som en fordel generelt, at det at have fokus på det interne kontrolmiljø i sig selv

har en gavnlig effekt. Dette skyldes, at der sættes fokus på at fastholde eller øge de rigtige processer,

og at man i højere grad vil være i stand til at skære ineffektive og mindre nødvendige processer fra.

Respondenterne ser dog også udfordrende elementer i at implementere en begrebsramme i et

større dansk selskab - og således ikke kun økonomiske udfordringer. Respondenterne nævner især,

at der kan ligge en udfordring i at skulle foretage en generel adfærdsændring i holdningen til intern

kontrol. Det at anerkende, at intern kontrol ikke blot er en administrativ byrde, kan for nogle være

udfordrende. Danske selskaber har historisk set haft en kultur for en mere tillidsbaseret strategi, hvor

begrebsrammen af nogen kan opfattes som det modsatte af værdiskabende, da begrebsrammen

søger en formalisering af processer og forretningsgange. Dog kan den tillidsbaserede kultur og

begrebsrammen sagtens bruges i en kombination, hvorfor det vurderes, at størstedelen af

udfordringen således ligger i en adfærdsændring. Dermed kan begrebsrammen være med til at øge

struktur og systematik. Her ligger også de store fordele ved at implementere begrebsrammen i kraft

af mere overblik over selskabet og derigennem effektivisering af forretningsgangene. Strukturen kan

skabe mere transparens i selskabet og give større gennemsigtighed, hvilket kan være en stor fordel.

Det kan ikke generaliseres, hvorvidt fordelene vil overstige ulemperne ved en implementering af

COSOs begrebsramme i et større dansk selskab. Dette skyldes, at vurderingen heraf vil afhænge af

det konkrete selskab, som implementerer begrebsrammen.
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Kapitel 6 – Perspektivering

6.1 Ændringer til problemformuleringen

Problemformuleringen er ikke blevet ændret væsentligt gennem afhandlingsprocessen. Dette

skyldes, at problemidentifikationen stadig findes aktuel og relevant for en empirisk undersøgelse af

større danske selskabers interne kontrolmiljøer. Af mindre ændringer til problemformuleringen har

fx været ændring til, hvilke selskaber undersøgelsen skulle omfatte. Problemformuleringen blev

oprindelig udfærdiget med underspørgsmålet: ”Har danske selskaber …”. Dermed var det ikke

medtaget, at undersøgelsen skulle omfatte større danske selskaber, da undersøgelsen fandtes mest

aktuel for større danske selskaber. Dermed blev underspørgsmålet ændret til: ”Har større danske

selskaber …” - hvor større blev defineret i afhandlingen som selskaber, der følger regnskabsklasse C

(mellem) eller derover.

Den anden og sidste ændring, der blev lavet i problemformuleringen, var en tilføjelse til samme

underspørgsmål om, at analysen skulle laves ud fra revisors synspunkt på danske selskabers

kontrolmiljøer. Dermed blev følgende tilføjet til underspørgsmål 3: ”… set fra revisors synspunkt?”.

Der er i afhandlingsprocessen ikke identificeret yderligere problemfelter inden for dette specifikke

område, som fandtes nødvendige at inddrage i afhandlingen - eller i modsat fald, at problemfeltet

ikke var til stede. Det valgte problemfelt og tilhørende problemformulering fandtes dermed aktuelt

for det videre arbejde frem mod konklusionen.

6.2 Ændringer til undersøgelsens metode

Som beskrevet i afsnit 3.1 Spørgeskema fandtes det hensigtsmæssigt i flere sammenhænge at

benytte spørgeskema til indsamling af data til undersøgelsen. Undersøgelsen kunne dog godt være

blevet lavet gennem repræsentative interviews af respondenter. Udvælgelsen af respondenter til

indsamling af data ville dog nøje skulle overvejes. Særligt det forhold at respondenterne skal være

repræsentative for, at det skal være muligt at udtale sig på baggrund af alle respondenter, stiller

store krav til, hvordan udvælgelsen heraf skal ske. Ved interview ville der være risiko for, at

respondenten påvirkes af intervieweren gennem dialogen i interviewet, hvilket ikke sker ved et

spørgeskema. Såfremt respondenter påvirkes i et elektronisk spørgeskema, påvirkes alle.

Såfremt undersøgelsen var blevet lavet gennem interviews, kunne det også have været interessant at

se, hvorvidt resultaterne faktisk ville være svar på den virkelighed, som er gældende. Når der ikke

indhentes den store mængde af respondenter, øges risikoen for, at enkelte svar får stor påvirkning.
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Dette er særligt en risiko for en undersøgelse som denne. Dette skyldes, at undersøgelsen besvares

af respondenter om noget teoretisk brugt i praksis. Svaret vil være påvirket af respondentens egen

praktiske erfaring, men i lige så høj grad af den subjektive holdning til det at efterleve en

begrebsramme. Modsat måtte der ej heller alene bruges respondenter, som kun arbejder med

COSOs begrebsramme, da der også er en risiko for, at dette vil give et forkert billede af virkeligheden,

da det er et faktum, at ikke alle større danske selskaber benytter sig af en begrebsramme. Dermed

ville der være mange forhold at tage højde for ved at udføre en undersøgelse af dette emne gennem

interviews.

6.3 Undersøgelsen i en samfundsmæssig kontekst

Resultaterne i denne undersøgelse viser, at der kan være store fordele for danske selskaber ved at

implementere og efterleve en begrebsramme som fx COSOs. I en samfundsmæssig kontekst vil der

også komme afsmittende positive effekter af, at fokus øges på intern kontrol for selskaberne.

I en samfundsmæssig kontekst vil der på baggrund af afhandlingen være interesse for en videre

undersøgelse af, hvilke tiltag der kunne iværksættes for at sprede selskabers kendskab til

begrebsrammen eller intern kontrol generelt. For mange selskaber vil det betyde, at de sætter mere

fokus på intern kontrol og i højere grad forstår betydningen og værdien af det interne kontrolmiljø.

Men når der tales om den samfundsmæssige kontekst, er det ikke kun selskaberne selv, som vil få

udbytte af det større kendskab til begrebsrammen. I takt med at selskaberne efterlever en

begrebsramme, øges tilliden til selskaberne. Dette tæller lige fra investorer, ejere, analytikere,

kreditorer og andre interessenter. Der er ikke tale, om at selskaberne skal eksponere sig selv mere

gennem rapporteringen til markedet, end reglerne foreskriver i dag, men at der skabes viden

omkring, at selskaberne selv ønsker intern kontrol og sætter dette på dagsordenen.

Som et resultat af at selskaberne efterlever begrebsrammen, vil der kunne ses en øget effektivitet i

revisionsbranchen. Dette skyldes, at revisor i højere grad kan basere revisionen på selskabets egne

kontroller og således minimere den substansmæssige del af revisionen. Effektiviteten ligger i, at test

af kontroller typisk afdækker en langt større del af populationen end det at udvælge stikprøver for

derefter at skulle vende bilag. Dermed vil selskaberne opnå en besparelse i revisionshonoraret, når

det interne kontrolmiljø fungerer effektivt.
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Bilag 1 – Fokusområder ved implementeringen af Sarbanes-Oxley

Act
Fra bogen, Executive’s Guide to COSO Internal Controls s. 16



Bilag 2 – Oversigt over principper og fokuspunkter for Kontrolmiljø
Oversigt over de 5 principper og 20 fokusområder i komponenten, Kontrolmiljø. Fra COSO Internal Control – Integrated Framework.



Bilag 3 – Oversigt over principper og fokuspunkter for risikovurdering
Oversigt over de 4 principper og 27 fokusområder i komponenten, Risikovurdering. Fra COSO Internal Control – Integrated Framework.



Bilag 4 – Oversigt over principper og fokuspunkter for kontrolaktiviteter
Oversigt over de 3 principper og 16 fokusområder i komponenten, Kontrolaktiviteter. Fra COSO Internal Control – Integrated Framework.



Bilag 5 – Oversigt over principper og fokuspunkter for information og kommunikation
Oversigt over de 3 principper og 14 fokusområder i komponenten, Information og kommunikation. Fra COSO Internal Control – Integrated Framework.



Bilag 6 – Oversigt over principper og fokuspunkter for overvågningsaktiviteter
Oversigt over de 2 principper og 10 fokusområder i komponenten, Overvågningsaktiviteter. Fra COSO Internal Control – Integrated Framework.



Bilag 7 – Spørgeskema udsendt til pilottestere



Bilag 7 fortsat – Spørgeskema udsendt til pilottestere



Bilag 7 fortsat – Spørgeskema udsendt til pilottestere



Bilag 8 – Det endelige spørgeskema til respondenterne



Bilag 8 fortsat – Det endelige spørgeskema til respondenterne



Bilag 8 fortsat – Det endelige spørgeskema til respondenterne



Bilag 8 fortsat – Det endelige spørgeskema til respondenterne



Bilag 9 – Instruktionsmails KPMG



Bilag 9 fortsat – Instruktionsmail til Deloitte



Bilag 9 fortsat – Instruktionsmail til EY



Bilag 9 fortsat – Instruktionsmail til PWC



Bilag 10 – Oversigter over antallet af respondenter med datointerval

Se også næste side 2 af bilag 10 for graf af ovenstående data

Virksomhed Antal Udsendt

KPMG 16 08.03.2015

Deloitte 119 11.03.2015

EY 101 17.03.2015

PWC 101 27.04.2015

I alt 337

Dataset indelt på udsendelser Total Svarprocent

Dato 08-03-2015 09-03-2015

Besvarelser 2 1 3 19%
Dato 11-03-2015 12-03-2015 13-03-2015 14-03-2015 16-03-2015

Besvarelser 22 6 3 1 2 34 29%
Dato 17-03-2015 18-03-2015 19-03-2015 20-03-2015 21-03-2015 24-03-2015 05-04-2015 06-04-2015

Besvarelser 7 9 3 2 3 3 1 1 29 29%
Dato 27-04-2015 29-04-2015 30-04-2015 01-05-2015 04-05-2015 05-05-2015 11-05-2015

Besvarelser 24 2 2 1 1 1 1 32 32%

98



Bilag 10 fortsat – Oversigter over antallet af respondenter med datointerval



Bilag 11 – Besvarelser til spørgsmål 1
Hvor mange års praktisk erfaring inden for revision har du?



Bilag 12 – Besvarelser til spørgsmål 2
Hvad er din alder?



Bilag 13 – Besvarelser til spørgsmål 3
Hvor meget anslået arbejdstid bruger du på revision af følgende regnskaber?



Bilag 13 fortsat – Besvarelser til spørgsmål 3



Bilag 13 fortsat – Besvarelser til spørgsmål 3



Bilag 14 – Besvarelser til spørgsmål 4
Hvilket kendskab har du til COSOs Framework af interne kontrolmiljøer?



Bilag 14 fortsat – Besvarelser til spørgsmål 4



Bilag 14 fortsat – Besvarelser til spørgsmål 4



Bilag 15 – Besvarelser til spørgsmål 5
Hvor stor en del af følgende selskaber, efterlever COSOs framework, efter din vurdering?



Bilag 15 fortsat – Besvarelser til spørgsmål 5



Bilag 16 – Besvarelser til spørgsmål 6
Hvorfor er der ikke flere danske selskaber som der anvender COSO?

Ud af 98 respondenter har 12 svaret ”andet” på spørgsmål 6. Herunder ses de angivende besvarelser:

1. Alle ovenstående - om end det er en fejlagtig opfattelse

2. Jeg tror ikke lige de synes det er det de står og mangler. Jo mindre virksomheden er, jo mere

har de behos for dag til dag styring.

3. mener det er en blanding af svar 2,3 og 5
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4. Ikke lovkrav og derfor benyttes det ikke.

5. all of the above

6. Efter min opfattelse anvendes principperne om de fem elementer af intern kontrol af de fleste

virksomheder, men graden af formalisering i form af politikker, retningslinier, struktur,

dokumentation mm. stiger med størrelse og kompleksitet af virksomhedens aktiviteter. I

mange små virksomheder som vi opfatter som veldrevne og hvor vi typisk ikke ser væsentlige

revisionsdifference er det ofte at vi kan identificere ledelseshandlinger som er en del af

kontrollerne på virksomhedsniveau der medviker til at fejl forhindres eller opdages og

korrigeres. Disse ledelseshandlinger kan kategoriseres inden for elementerne i COSO.

7. Ved ikke

8. COSO er mest egnet for store virksomheder på globalt plan, dem er der ikke mange af i

Danmark. I øvrigt er vi ikke helt kommet over vores historisk uformelle fokus, samt indhold

fremfor formalia.

9. Jeg ved det ikke.

10. Mange virksomheder i Danmark har ikke en størrelse og governance struktur der gør det

muligt at efterleve alle principper i COSO, og mange bestyrelser og direktioner har begrænset

kendskab hertil, herunder hvorledes COSO kan hjlælpe dem med deres kontrol og overvågning

af virksomheden. Revisorer i Danmark har historisk kun i meget begrænset omfang baseret

deres revision på test af kontroller, og bruger uden for PIE-segmentet ikke mange ressourcer

på at drøfte de overordnede kontroller med den øverste ledelse.

11. Aner det ikke. Hvad er relevansen

12. Kender ikke til COSO og har ikke nok fokus systematisk arbejde med risikostyring og intern

kontrol



Bilag 17 – Besvarelser til spørgsmål 7
Efter din vurdering, rangér elementerne i COSOs framework efter vor vigtige du finder dem for et stærkt internt kontrolmiljø. Giv det vigtigste

element karakteren 1 og så fremdeles.

Ud fra de besvarede respondenter, rangeres komponenterne efter deres vigtighed for et stærkt internt kontrolmiljø som følger:

1: Overordnet kontrolmiljø

2: Kontrolaktiviteter

3: Risikovurderingsprocesser

4: Information og kommunikation

5: Overvågningsaktiviteter



Bilag 18 – Besvarelser til spørgsmål 8
COSOs framework kan være ressource- og omkostningstungt at implementere. Trods denne ulempe, ville

fordelene stå mål med de samlede ulemper ved at implementere COSOs framework i større danske

selskaber (klasse C (stor) og derover)?

Ud af 95 respondenter har 16 svaret ”andet” på spørgsmål 8. Herunder ses de angivende besvarelser:

1. Der er ingen ulemper, hvis man gør det rigtigt og bruger risici til at prioritere sine resourcer, tid

og penge

2. Afhænger meget af virksomheden

3. der kan ikke generaliseres - det er indvividuelt

4. Som udgangspunkt ja, men vil afhænge en del af de specifikke omstændigheder -

virksomhedens kompleksitet, mængden af regnskabsmæssige skøn (og dermed øget risiko for

regnskabsmanipulation) samt besvigelsesrisici i forhold til misbrug af aktiver ud fra arten af

virksomhedens produkter.
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5. ved ikke

6. Det afhænger af virksomheden

7. der er mange C-stor der reelt ikke er store virksomheder, så det er lidt vanskeligt at svare Fx

handelsvirksomheder.

8. Der skal være et formål med at implementere COSO - der skal være forretningsmæssigt

forankret.

9. Selv Stor klasse C er af en størrelse hvor ledelsen har et relativt godt overblik, der i høj grad

reducerer risiko for væsentlige fejl opstået som følge af manglende kontrol. Hermed vil en

implementering (og efterfølgende administrativ tung efterlevelse/dokumentation) af et

framework kun give mindre fordele.

10. Ved det ikke

11. COSO er firkantet. Med udgangspunkt i tankerne bag COSO, bør virksomhederne selv definere

et kontrol-framework, som er tilpasset den pågældende virksomeds risici.

12. Afhænger af kompleksiteten af virksomheden, herunder antal ansatte og antal afdelinger.

13. Ingen vurdering

14. Det afhænger af virksomhedstypen

15. Aner det ikke er det relevant

16. Ja, hvis virksomheden er kompleks og organisatorisk stor.



Bilag 19 – Besvarelser til spørgsmål 9
Hvilke fordele ser du ved at implementere hele / dele af COSOs framework?

Ud af 90 respondenter har 72 svaret på spørgsmål 9, at de ser fordele ved en implementering. Herunder er

listet de angivende besvarelser:

1. Bedre dokumenterede processer og kontroller der tager udgangspunkt i en risiko vurdering.

Målrettet kontrolindsats

2. Struktureret og fokuseret tilgang til kontroller som en proces. Undgå brandslukning når risici

indtræffer

3. Bedre kontrolmiljø, stærkere opfølgning, større indsigt i risici

4. En fælles kendt referenceramme en fordel i forhold nye medarbejdere, it-systemer .m.m.

5. Fokus på kontrolmiljøet vil kunne styrke dette i mange selskaber.

6. struktureret tilgang til risici
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7. Selskabet får et bedre intern kontrolmiljø og kan dermed stole mere på deres løbende

rapporteringer.

8. mere struktureret tilgang til risici og kontroller

9. Styrket kontrolmiljø. Øget bevisthed om de svagheder og styrker der findes internt i

organisationen.

10. Forbedret internt kontrolmiljø

11. Begrebsramme - alene anvendelsen vil sætte tanker i spil, der sikrer at man i mindste fald

overvejer de enkelte delkomponenter.

12. Retningslinier for ledelse og medarbejere

13. En struktureret tilgang, herunder risikoidentifikation samt målsætninger mv.

14. Ledelsen får indblik i selskabet og de risici de står overfor

15. Struktureret og anerkendt framework som er kendt internationalt. Struktureret metode til

opbygning af kontrolprocesser baseret på risikovurdering.

16. Identificering af svagheder i forrretningsgange og afdækning heraf

17. Bedre kontrolmiljø og risikostyringen

18. Styrke selskabets forretningsgange, processer og interne kontrolmiljø, og samtidig skabe fokus

på anvendelse af dette i optimering af forretningsprocesser m.m. = optimere virksomheden

herunder økonomisk gevinst

19. Alle virksomheder bør som minimum have udarbejdet en overordnet risiko-vurdering og

forholdt sig til, hvordan deres kontroller m.v. mitigerer de forhold, der kan medføre f.eks. en

væsentlig fejl i deres finansielle rapportering.

20. Stærkere kontrolmiljø - større fokus og succes på forretningsmæssige parametre

21. Anerkendt og afprøvet framework

22. Godt overblik over risiko og afhjælpning af risiko.

23. Risikoafdækning

24. Mere effektive kontroller

25. En systematisk risikovurdering, herunder fastlæægelse af risikoappetit, giver

virksomhedsledelserne et langt bedre grundlag for fastlæggelse af og udlevelse af strategien.

Herudover giver det et stærkt overblik over, om der er dele som under- eller over kontrolleres

- til brug for vurdering af optimering og effektivisering.

26. HF

27. God ref ramme.

28. struktur, fælles referenceramme / samme sprog

29. Mere robust regnskabsaflæggelse og rapportering.

30. et godt metodeværktøj som sikre at der bliver taget stilling til alle relevante forhold - såfremt

det bliver anvendt korrekt, der er dog en manglende forståelse for COSO hos mange selskaber.

31. systenatik omkring kontroller og kontrolmiljø mv

32. ledelsen får et bedre redskab til at overvåge og styre virksomhedens administrative processer.

- fejl forebygges / opdages. - I forhold til revisionen, vil implementering af COSOs framework

betyde forberede muligheder for at anlægge en kontrolbaseret strategi og dermed få en mere

effektiv revisionsproces.

33. Implementeringen for mellemstore og store virksomheder ligger i en mere målrettet og

systematisk risikovurdering og overvågning af selskabets forretning, som vil medfører fokus på

de essentielle områder og evnen til at navigere effektivt
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34. Nemmere at sammenligne best practice på tværs af virksomheder

35. Stærkere, strukturerede kontrolmiljø.

36. En opmærksomhed i direktion og bestyrelse på forbedringer i det overordnede miljø. Et

hjælpeværktøj/inspiration til at implementere et forbedret overordnet kontrolmiljø

37. Mere fokus og ensartethed

38. Struktur som gør formidling af etablering af et kontrolmiljø forståligt.

39. Struktureret forbedring af interne kontroller, som vil være højest relevant for vores største

virksomheder. I Danmark vil jeg dog tro vi snakker top-50 eller endnu færre virksomheder der

kan få en reel fordel.

40. COSO kan anvendes til at at give en struktureret styring af intern kontrol ud fra væsentlighed

og risiko. Efter min opfattelse giver anvendelsen af COSO størst værdi hvis det integreres i

virksomhedens forretningsprocesser, således at det ikke er et add on eller en øvelse der kører

adskilt fra den daglige drift af virksomheden.

41. Ved det ikke

42. øget fokus på risikovurdeirngshandlinger og processer

43. Øget fokus på risiko, hvis det implementeres som et dynamisk værktøj gennem fuld forståelse

for fremworkets indhold. Ellers skal man lede være.

44. COSO sikrer at ledelsen kommer hele vejen rundt om kontrolmiljøet.

45. Opnåelse af bedre samlet kontrolmiljø i virksomhederne. Ved brug af fælles framework kan

der i højere grad også bedre networks imellem finansfunktionerne m.v. i de forskellige

selskaber, således at det danske selskaber til sammen kan løfte kvaliteten og inspirere

hinanden.

46. Man får et begrebsapparat til at styre risici

47. Et bedre kontrolmiljø

48. Bedre governance struktur

49. Sikring og dokumentation af kontrolmiljø

50. risikofokus og bevidsthed herom øges. COSO i sin rene form mangler et

proportionalitetsprincip.

51. Styrke selskabers fokus på interne kontroller til understøttelse af en korrekt

regnskabsaflæggelse. Styring og implementering af kontroller ud fra et anerkendt

framework, som kan benchmarkes på tværs af kunder.´ Dog er COSO sjældent anvendeligt på

de mindste danske virksomheder, hvor det er svært at etablere reel funktionsadskillelse.

52. Intern kontrol bliver mere håndgribeligt for alle parter. Der kan prioriteres i forhold til de

forskellige elementer i COSO.

53. Struktureret og formaliseret proces for et godt kontrolmiljø.

54. systematik

55. Struktureret og formaliseret kontrolmiljø

56. Systematisk tilgang

57. stigende fokus på risikostyring og kontrolmiljø hvorfor de interne kontroller får højere prioritet

og er med til at understøtte selskabernes rapporteringer og undgå overraskelse

58. Effektivisering og optimering af den øverste ledelses kontrol og overvågning af virksomhedens

aktvitieter. Effektivisering af den eksterne revisors arbejde som i højere grad kan baserer sig

på test af kontroller.
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59. Internationalt anerkendt Efterhånden bred anvendelse i større og børsnoterede

virksomheder, hvor der er krav om at have retningslinjer for risikostyring og interne kontroller.

60. Virksomhederne får bedre styr på deres forretning og på regnskabsaflæggelsesprocessen

61. Der kmmmer struktutr på dit overordnede kontromiljø, og du får ikke kun gjort det som den

pågældende ledelse på et hvilket som helst tidspunkt ønsker. Du får sat en referenceramme

for kontrolmiljøet i din virksomhed.

62. COSO frameworket er efter min opfattelse alene relevant for store virksomheder. Det giver

ledelsen en struktureret mulighed for at overveje væsentlige forhold om virksomhedens

kontrolmiljø - og efterfølgende foretage de fornødne justeringer til at højne kvaliteten af det

interne kontrolmiljø.

63. struktureret tilgang

64. Bedre overordnede kontroller og kontrolmiljø til at sikre en god top of the tune

65. Bedre håndtering af risici Generelt mere styr på virksomheden

66. Effektivt kontrolmiljø - Kan anvendes som kommunikation til ejere (skaber værdi for

aktionærer) - Omkostningsbesparende ved at have effektive processer

67. Framework til at sikre et betryggende kontrolmiljø, som forebygger fejl

68. Referenceramme der er eksternt kendt og anerkendt Systematisk tilgang til risikobaseret

ledelse Klar kommunikation om etiske værdisæt

69. Det afhænger af virksomhedstypen

70. Systematisk risikostyring, hvilket bør forbedre virksomheders indtjening. Endvidere vil en

systematisk indgang til intern kontrol understøtte bestyrelsen overvågning, forbedre

regnskabsaflæggelsen og hvordan dette bliver den af virksomhedens processer etc.

71. COSO framework synes umiddelbart at være for omfattende til mindre virksomheder, som der

er flest af i Danmark selv inden for D segmentet

72. Det er et ensartet "sprog" og systematik.
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Har du øvrige tanker, overvejelser, holdninger, input m.v. som du finder relevante at have med ved en

analyse af implementeringen af COSOs framework i danske selskaber, og som spørgeskemaet ikke har

behandlet?

32 af respondenter har svaret på spørgsmål 10. Ud af de 32 har 18 svaret, ”-”, ”N/A”, ”Nej” eller ”I/A”. Disse

besvarelser er ikke medtaget nedenfor, hvorimod de resterende 14 besvarelser vises nedenfor:

1. Ja. Vigtigt at kontroller ses som en løbende proces, så virksomheden hele tiden har styr på

ændringer og afledte risici. Kunne være relevant at spørge hvor mange virksomheder der har

styr på dette. Held og lykke

2. Meget tungt og teoretisk - one size fitts all tankegangen. Et problem at begrebsrammen

"anvendes" i små selskaber, dvs. at man i udgangspunktet skal forholde sig til hele

begrebsrammen selv ved små revisioner.

3. sammenholdelse af COSO med de regler der gælder for de finansielle virksomheder via deres

Lov om finansiel virksomhed §71 med tilhørende ledelseskendtgørelse -> har mange af de

samme elementer, dvs. de finansielle virksomheder er allerede underlagt store dele heraf via

egen lovgivning

4. Udover at omkostningerne i selskabernes øjne ofte ikke står mål med gevinsten (hvilket jeg

ikke er enig i), er der også en stor kulturel modstand mod et formaliseret kontrolmiljø, idet

mange ikke-børsnoterede selskaber i C mellem og C stor stadig er præget af en meget

tillidsbaseret tilgang til tingene og ser COSO som unødigt bureaukratisk.

5. Mange virksomheder har jo gjort sig tanker der kan relateres til COSO og har et fint

kontrolmiljø i forhold til størrelsen. De har dog ikke en fuld skriftlig dokumentation / politikker

mv.

6. COSO skal videreudvilkes og være dynamisk for at passe til den verden det skal understøtte.

7. Synes desværre ofte at eksempler på COSO ikke er praktisk for små virksomheder. F.eks. ligger

COSO optil, at der er en længere process for vurdering af kompetencer ved ansættelse af

medarbejdere eller en større risiko proces. I en ejer ledet virksomhed vil ejer/leder helt sikker

overveje begge dele når det er relevant. Men der vil nok næppe være en process for det.

8. Mads, ring evt. Martin 25123214 for en drøftelse af finansielle virksomheder og deres "coso"

påtvungne efterlevelse og for praktisk erfaring i mindre finansielle virksomheder

9. Når man ser på viljen til at implementere og arbejde seriøst med CSR reglerne og

samfundsansvar, så give COSO mest mening i de helt store virksomheder, der har mulighed for

at etablere en kontrolmiljø

10. Praktikken omkring implementeringen kunne være interessant - hvordan får man dette gjort

på den bedst mulige måde.

11. Hvordan kan det forsimples ? Mange søger efter et controlframework som kan bredes ud i

hele forretningen men det er svært at finde...

12. Lugter af at CBS fokus er en anden verden end virksomhederne.

13. Rapportering omkring modenhed af internkontrol, herunder om COSO er implementeret og i

hvilket omhang Revisionskommiteers arbejde hermed. Om revisor skal afgive erkl herpå

14. Den danske kultur er grundlæggende meget uformel, hvilket ikke er tilfældet i USA. De fleste

danske virksomheder har ikke formaliserede beskrivelser af de elementer, der dækkes af COSO

framework. Det kunne være behov for en mere simpel model



Bilag 21 – Efterlevelsen af COSOs begrebsramme
Hvor x-aksen (vandret) viser den procentvise efterlevelse og y-aksen (lodret) er antallet af

respondentbesvarelser
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Bilag 22 – Beregning af større danske selskabers efterlevelse af COSOs

begrebsramme

Tallene fra øverste kolonne (besvarelser) kommer fra bilag 15.

I kolonnen ”Low range” er der indsat den lave værdi af intervallet i øverste kolonne og i i kolonnen ”high

range” er indsat de høje værdier fra øverste kolonne (se eksempel herpå fra de grønne markeringer). Ud fra

dette er der beregnet det lave og det høje svar, hvilket summeres op ude i højre side.

Dermed findes intervallet for de enkelte regnskabsklasser (se orange markeringer).

Besvarelser 0 - 19 % 20 - 39 % 40 - 59 % 60 - 79 % 80 - 100 %

C (mellem) 55% 31% 10% 5% 0%

C (stor) 23% 40% 26% 12% 0%

D 7% 16% 20% 39% 18%

IFRS 10% 16% 28% 26% 20%

Low range 0% 20% 40% 60% 80%

C (mellem) 0% 6% 4% 3% 0% = 13% C (mellem)

C (stor) 0% 8% 10% 7% 0% = 26% C (stor)

D 0% 3% 8% 23% 14% = 49% D

IFRS 0% 3% 11% 16% 16% = 46% IFRS

High range 19% 39% 59% 79% 100%

C (mellem) 10% 12% 6% 4% 0% = 32% C (mellem)

C (stor) 4% 16% 15% 9% 0% = 45% C (stor)

D 1% 6% 12% 31% 18% = 68% D

IFRS 2% 6% 17% 21% 20% = 65% IFRS

Mellem 13% og 32% af selskaberne i regnskabsklasse

C (mellem) efterlever begrebsrammen

Mellem 26% og 45% af selskaberne i regnskabsklasse

C (stor) efterlever begrebsrammen

Mellem 49% og 68% af selskaberne i regnskabsklasse

D efterlever begrebsrammen

Mellem 46% og 65% af selskaberne i regnskabsklasse

IFRS efterlever begrebsrammen

Efterlevelse af COSOs begrebsramme



Bilag 23 – Beregning af større danske selskabers efterlevelse af COSOs

begrebsramme efter erfaring

Nedenfor er foretaget samme beregning som i bilag 22, nemlig hvor mange af respondenterne der vurderer

at de enkelte regnskabsklasser efterlever COSOs begrebsramme. Denne beregning er dog vist fordelt på

nedenstående intervaller af erfaring:

 14 års praktisk erfaring inden for revision eller mindre (26 respondenter)

 15 – 24 års praktisk erfaring inden for revision (43 respondenter)

 25 års praktisk erfaring inden for revision eller mere (29 respondenter)

Regnskabsklasse C (mellem) Low High

14 års erfaring eller mindre 14% - 33%

15 - 24 års erfaring 14% - 33%

25 års erfaring eller mere 13% - 32%

Regnskabsklasse C (stor)

14 års erfaring eller mindre 30% - 49%

15 - 24 års erfaring 22% - 41%

25 års erfaring eller mere 26% - 45%

Regnskabsklasse D

14 års erfaring eller mindre 40% - 56%

15 - 24 års erfaring 46% - 65%

25 års erfaring eller mere 49% - 68%

Regnskabsklasse IFRS

14 års erfaring eller mindre 33% - 48%

15 - 24 års erfaring 46% - 65%

25 års erfaring eller mere 40% - 59%

SPREDNING I ERFARINGER



Bilag 24 – Sammenhæng mellem alder og praktisk erfaring
Nedenfor ses sammenhæng mellem angivet alder og inddelingen i praktisk erfaring. I diagrammerne

indikeres respondenternes alder ud af x-aksen og antallet af respondenter op ad y-aksen.

14 års praktisk erfaring inden for revision eller mindre (26 respondenter)

15 – 24 års praktisk erfaring inden for revision (43 respondenter)

25 års praktisk erfaring inden for revision eller mere (29 respondenter)



Bilag 25 – Spredning i praktisk erfaring af spørgsmål 6
Nedenfor ses cirkeldiagrammer for respondenternes besvarelse af spørgsmål 6, ” Hvorfor er der ikke flere

danske selskaber som der anvender COSO?”. Inddelingen er på baggrund af erfaring inden for revision med

følgende intervaller:

14 års praktisk erfaring inden for revision eller mindre (26 respondenter)

15 – 24 års praktisk erfaring inden for revision (43 respondenter)

25 års praktisk erfaring inden for revision eller mere (29 respondenter)



Bilag 26 – Spredning i praktisk erfaring af spørgsmål 7
Nedenfor ses prioriteringen af de enkelte COSO elementers vigtighed prioriteret fra 1-5 hvor 1 er den

vigtigste og så fremdeles. Prioriteringen e romdelt i intervaller af erfaringer.

Herunder ses opbygningen af de enkelte elementer i terningen.

Kubiksterningen fra COSO Internal Control – Integrated Framework

Erfaring 14 år eller mindre 15 - 24 år 25 år eller mere

Respondenter 25 41 27

1. prioritet

Overordnet kontrolmiljø

herunder udøvelse af

integritet og etiske

værdier

Overordnet kontrolmiljø

herunder udøvelse af

integritet og etiske

værdier

Overordnet kontrolmiljø

herunder udøvelse af

integritet og etiske

værdier

2. prioritet Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteter Overvågningsaktiviteter

3. prioritet
Risikovurderings-

handlinger

Information og

kommunikation

Risikovurderings-

handlinger

4. prioritet
Information og

kommunikation
Overvågningsaktiviteter

Information og

kommunikation

5. prioritet Overvågningsaktiviteter
Risikovurderings-

handlinger
Kontrolaktiviteter



Bilag 27 – Spredning i praktisk erfaring af spørgsmål 8
Nedenfor ses svarene på spørgsmål 8, ”COSOs framework kan være ressource- og omkostningstungt at

implementere. Trods denne ulempe, ville fordelene stå mål med de samlede ulemper ved at implementere

COSOs framework i større danske selskaber (klasse C (stor) og derover)?” inddelt i erfaringsgrupperne:

14 års praktisk erfaring inden for revision eller mindre (25 respondenter)

15 – 24 års praktisk erfaring inden for revision (42 respondenter)

25 års praktisk erfaring inden for revision eller mere (28 respondenter)



Bilag 28 – Videnskabsteoretisk tilgang

Det er med denne afhandling ikke afgørende, om der benyttes en positivistisk, hermeneutisk, kritisk realisme

eller en fjerde videnskabsteoretisk tilgang. En af de oplistede ismer alene kan ikke anses som afgørende for,

at konklusioner drages om den opstillede problemformulering. I det omfang det er nødvendigt at vælge

elementer ud af de enkelte ismer, er dette fundet relevant i afhandlingen, da alle ismerne på hver deres

måde kan bidrage til afhandlingen. Dog er afhandlingen her hverken et forsøg på at producere viden med to

streger under, at producere viden, der kræver tolkning af følelser, og ej heller at behandle direkte

socialforskning. Afhandlingen kan dog anses for at være påvirket i størst omfang af den kritiske realismes

tilgang til undersøgelser.
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