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Executive summary  

The main purpose of this thesis is to analyse the possibilities of how enterprises and auditors can 

limit/identify fraudulent financial reporting. 

Statistics show that 29% of all Danish enterprises have been exposed to corporate crime. 41% of it 

represents fraudulent financial reporting which is one of the most frequent types of corporate crime. 

In the thesis we have reviewed and analysed some of the enterprises’ possibilities of committing 

fraudulent financial reporting. Based on our review, we have drawn the conclusion that financial 

statement items containing elements of accounting estimates are generally at more risk of being 

subjected to fraudulent financial reporting, as the estimate often is based on biased managerial 

assessments. 

The background to the thesis is fraudulent financial reporting as defined in ISA 240 “The auditor’s 

responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements”, including the guidelines and 

steps to be taken as prescribed by the Standard in connection with the identification and detection of 

fraudulent financial reporting. We find ISA 240 extremely pivotal and applicable, as the Standard 

contains appropriate guidelines on how the auditor must respond to fraudulent financial reporting. 

To prevent fraudulent financial reporting the enterprise can establish a reliable and strong control 

environment. In the thesis we have illustrated and reviewed key elements relating to how the 

enterprise can secure a reliable control environment to accommodate the risk of fraudulent financial 

reporting. Despite the establishment of a reliable control environment, it is often not possible to 

avoid fraudulent financial reporting completely, as management because of its authorities is able to 

ignore the internal controls. 

The focus on identification of fraud is massive, and based on new bills introduced by the European 

Commission, we have evaluated whether future initiatives will contribute positively to the 

identification and prevention of fraud. 

In continuation hereof the thesis clarifies how the identification and prevention of fraud can be 

improved by modifications to the present ISA 240 as well as other adjustments to codes of practice. 
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1 Indledning 

Motivation: 

Det danske erhvervsliv oplever løbende besvigelsessager. Trods øget fokus på besvigelser fra 

virksomhederne og revisors side finder besvigelser stadig sted i de danske virksomheder.  

Flere af disse skandaler har været omtalt i diverse danske medier, og det har givet anledning til 

kritik af bl.a. revisors arbejde, hvor offentligheden har stillet spørgsmål ved revisors rapportering og 

det udførte arbejde. 

I vores dagligdag beskæftiger vi os med revision, og kritiske spørgsmål bliver stillet til os af 

personer uden for revisionsbranchen, og samtidig stiller vi selv kritiske spørgsmål til, hvordan disse 

skandaler kunne opstå. På baggrund af dette er vi blevet motiveret til at skrive om emnet 

besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Vi vil herigennem få mulighed for at fordybe os i et 

emne, som ikke kun har mediernes bevågenhed, men som også er aktuelt for vores egen hverdag og 

arbejdsliv. 

Emnets aktualitet: 

Finanskrisen har i de seneste år været omtalt som en væsentlig faktor til, at de danske 

virksomheders aktuelle økonomiske situation er blevet forringet. 

Den forringede økonomiske situation har medført et øget pres på virksomhedernes resultater og 

indtjening. Virksomhederne skal følge budgetter og ikke mindst leve op til ejernes forventninger. 

Derudover er bankerne blevet mere tilbageholdende med udlån. Disse forhold medfører alt andet 

lige en risiko for regnskabsmanipulation. 

Risikoen for regnskabsmanipulation, som fortsat er en stor trussel for danske virksomheder
1
, har 

foruden pres på virksomhederne også medført et øget krav til revisor, da regnskabsbrugerne 

forventer, at regnskabet fortsat er retvisende. 

EU-Kommissionen kom i efteråret 2011 med forslag til nye reguleringer gældende for alle EU-

lande
2
, en såkaldt ”ny revisionspolitik”. Forslagene lægger bl.a. op til at forbyde revisorerne i at 

                                                
1
 Jf. PwC Søren Primdahl: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011 – The Global Economic Crime Survey”. 

November 2011, s. 4 
2
 Jf. FSR – danske revisorer: ”15 nye forslag der skal sikre høj kvalitet i revisionen”, den 25.04.2012 på www.fsr.dk 
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rådgive de virksomheder, hvor de samtidig forestår revisionen, samt at indføre tvunget revisorskifte 

for udvalgte virksomheder.  

EU-Kommissionens forslag har mødt betydelig modstand ikke bare i revisionsbranchen, men også i 

store dele af erhvervslivet samt blandt myndigheder i de enkelte medlemslande. Modstanden 

skyldes især bekymring for, at EU-Kommissionens indgreb vil resultere i en lavere kvalitet i 

revisionen samt øgede samfundsomkostninger. 

EU-Kommissionens forslag er et resultat af en større samfundsinteresse og fokus på revisors 

arbejde og rapportering, som til dels udspringer af en generelt øget skepsis og kritik af revisors 

arbejde og rapportering. EU-Kommissionens forslag omfatter ikke kun revisor, men indeholder 

også krav til revisionskomiteer i virksomheder af en vis størrelse. 

Formålene med de nye forslag er flere, men centralt er det, at de nye forslag skal øge revisors 

uafhængighed samt mindske risikoen for besvigelser og fejl i regnskabet. 

Med udgangspunkt i forslagene samt FSR’s kommentering har vi i opgaven gennemgået og 

vurderet de forslag, vi vurdere er mest gennembrydende og dermed mest centrale. Ved vores 

vurdering har vi fokuseret på forslagenes effekt samt i hvilket omfang, de nye reguleringer vil 

påvirke opdagelsen og forebyggelsen af besvigelser, herunder regnskabsmanipulation.  

EU-Kommissionens forslag omfatter indtil videre primært reguleringer, der kan henføres til revisors 

opgaver og dermed ikke revisionsmetodikken. Vi har afslutningsvist, og som perspektivering til den 

nuværende revisionsmetodik, vurderet nogle af de mulige reguleringer, som, vi forventer, EU-

kommissionen i fremtiden vil kunne indføre for dermed at opdage og identificere forekomsten af 

besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. 

1.1 Problemformulering 
Vi ønsker i denne opgave at belyse og analysere begrebet besvigelser, herunder 

regnskabsmanipulation, samt hvilke muligheder virksomhederne og revisor har for at begrænse og 

opdage udførelsen af regnskabsmanipulation.  

Ovenstående analyseres og besvares ud fra følgende delspørgsmål: 

 Hvordan defineres og forstås begrebet besvigelser, herunder særligt 

regnskabsmanipulation?  
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 Hvilke former for besvigelser forekommer hyppigst i Danmark? Hvad er omfanget 

heraf? 

 Hvordan udføres regnskabsmanipulation i praksis? 

 Hvilke lovkrav er revisor og virksomhederne underlagt?  

 Hvilke forventninger stiller regnskabsbrugerne til revisors identifikation af besvigelser? 

 Med udgangspunkt i de nuværende regler og krav, som revisor og virksomhederne er 

underlagt, vurderes det, hvorvidt der skal udarbejdes yderligere krav til revisor og 

virksomhederne for at forhindre udførelsen af regnskabsmanipulation. 

 Med udgangspunkt i ovenstående punkt – i hvilken retning vil kravene til revisors 

arbejde og rapporteringskrav ændre sig?  

1.2 Afgrænsning  
I opgaven tages der udgangspunkt i danske forhold, hvorfor udenlandske forhold ikke vil være 

belyst i opgaven.  

I ISA 240 ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet” er begrebet 

”besvigelser” inddelt i ”regnskabsmanipulation” og ”misbrug af aktiver”. Vi har valgt at beskæftige 

os med regnskabsmanipulation, da det er det problem, vi oftest støder på i vores arbejde som 

revisor. Derudover afgrænser vi os også fra besvigelsesformen ”Cybercrime”. 

Vores opgave vil primært omfatte større danske virksomheder med direktioner og bestyrelser, da 

forholdet omkring besvigelser, herunder regnskabsmanipulation, vurderes at være særlig aktuelt for 

virksomheder af en vis størrelse. 

Formålet med opgaven er at udarbejde en analyse, som skal vurdere virksomhedernes og revisors 

fremadrettede muligheder for at identificere og forhindre udførelsen af regnskabsmanipulation i 

Danmark. Den historiske udvikling vil kun blive omtalt i begrænset omfang. 

1.3 Metode og disposition 
I det følgende afsnit redegøres der for opgavens opbygning med henblik på at besvare de ovenfor 

stillede spørgsmål i problemformuleringen. Opgavens struktur er illustreret i nedenstående figur: 
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Illustration af opgavens opbygning (Kilde: egen tilvirkning) 
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Kapitel 1: 

Omhandler opgavens indledning, problemformulering, opgavens afgrænsninger, en beskrivelse og 

illustration af opgavens struktur, metodevalg samt kildekritik. 

Kapitel 2: 

Omhandler den teoretiske beskrivelse af begrebet ”besvigelser”, herunder fokuseres der på 

beskrivelsen af begrebet ”regnskabsmanipulation”. Derudover belyses og diskuteres definitioner af 

begrebet ”besvigelser” ud fra forskellige standarder/litteratur. Begrebet ”regnskabsmanipulation” og 

”skøn” vil blive sammenholdt og vurderet. 

Kapitel 3: 

Omhandler en beskrivelse og vurdering af virksomhedskriminalitet i Danmark, herunder tendensen 

til regnskabsmanipulation, samt bagvedliggende faktorer, der medvirker til regnskabsmanipulation. 

Dette afsnit vil give et indblik i, hvor udbredt regnskabsmanipulation er, og hvilke gerningspersoner 

der står bag de kriminelle handlinger. Disse oplysninger til blive medtaget i bedømmelsen af 

revisors fremtidige rolle for at vurdere, hvorvidt den nuværende tendens kan brydes, og om der er 

belæg for, at revisor undersøger ledelsens organer på en ny måde. 

Kapitel 4: 

Omhandler en teoretisk beskrivelse og analyse af regnskabsmanipulation i praksis, herunder 

hvordan regnskabsmanipulation kan udføres på de enkelte regnskabsposter. De identificerede 

forhold vil give et indblik i, hvilke poster revisor skal fokusere på i forbindelse med identifikation 

af besvigelser. 

Kapitel 5: 

Omhandler virksomhedens rolle og ansvar for at identificere og forhindre regnskabsmanipulation, 

herunder kravet til, at virksomheden skal overholde kravene til det retvisende billede af 

virksomhedens regnskab. Opgaven vil behandle de enkelte tiltag, anbefalinger og krav til 

virksomheden med henblik på at forhindre og identificere regnskabsmanipulation. Endvidere vil vi 

belyse hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger for at forhindre regnskabsmanipulation ved hjælp af 

virksomhedens interne kontroller. De identificerede forhold vil blive videreført til kapitel 7, hvor 
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der kommenteres på, hvilke fremadrettede handlinger virksomhederne kan udføre for i større grad at 

identificere regnskabsmanipulation. 

Kapitel 6: 

Omhandler revisors rolle i forhold til regnskabsmanipulation, herunder hvilke reguleringer og 

lovkrav der er til revisors arbejde og rapportering. Herudover vil revisors rolle i forhold til 

hvidvaskningsloven også blive gennemgået. Oplysningerne vil blive analyseret i kapitel 7, idet der 

her gives et bud på revisors fremtidige rolle både med hensyn til revisionsmetode og rapportering.  

Kapitel 7: 

Omhandler en analyse og diskussion af EU-Kommissionens nye forslag, som vil regulere 

revisionsbranchen. Vi vil i kapitlet belyse hovedpunkterne i de nye forslag samt diskutere og 

analysere disse i forhold til deres indflydelse på og påvirkning af revisors mulighed for at opdage 

besvigelser. 

I forlængelse heraf indeholder kapitlet en vurdering af den nuværende revisionsmetode, herunder 

øvrige mulige reguleringer, som vil kunne styrke revisors fremtidige opdagelse af besvigelser.  

Kapitel 8: 

Omhandler konklusion på opgavens problemformulering. Opgavens delkonklusioner vil blive 

anvendt i den samlede konklusion. 

1.4 Kildekritik 

Dataindsamling 

Informationssøgningen og dataindsamlingen består primært af kvalitative data med hovedvægt på 

sekundære data
3
. Det indsamlede materiale har primært været allerede udarbejdede data i form af 

statistisk materiale, faglige artikler, materiale fra skrivende og elektroniske medier, fagbøger samt 

relevante revisions- og regnskabsstandarder. 

For at opgaven får en realistisk tilgang til emnet, har vi valgt at lægge vægt på den praktiske vinkel, 

hvilket betyder, at der i opgaven vil komme praktiske eksempler. 

  

                                                
3
 Jf. Ib Andersen: ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 150-151 
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Troværdighed til de indsamlede data 

Kilderne, der er anvendt i opgaven, er gennemgået for validitet, herunder hvem afsenderen er, deres 

aktualitet og kvalitet
4
.  

Forfatterne til de indsamlede data betragtes som pålidelige kilder, da det er personer, som arbejder 

inden for revisionsbranchen. Det kan være en ulempe, idet det kan bære præg af forfatterens 

personlige mening og præg i form af en involvering i revisionsbranchen. Vi anser dog materialet for 

pålideligt, da det indsamlede materiale er offentligt tilgængeligt, og størstedelen af materialet er 

anvendt af og til rådighed for virksomhederne.  

Der kan sås tvivl om, hvorvidt undersøgelser af besvigelsessager er fuldstændige, idet det langt fra 

er alle tilfælde, som bliver anmeldt og dermed kommer frem i offentligheden. Det er derfor ikke 

muligt at identificere forskellen mellem den udførte kriminalitet og den kendte kriminalitet. Vi 

vurderer dog, at de anvendte analyser i opgaven er foretaget meget bredt og derfor er pålidelige for 

opgaven. 

Det er vores opfattelse, at vi gennem en bred og omfattende litteratursøgning har fået indsamlet 

relevant information om de behandlede problemstillinger.  

 

  

                                                
4
 Jf. Ib Andersen: ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 109 
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2 Begrebet besvigelser 

2.1 Straffeloven ift. besvigelser 
Begrebet ”besvigelser” findes i sin rene form ikke i straffeloven, da der er tale om et 

revisionsmæssigt begreb, som primært findes i revisionslitteraturen. På trods af at begrebet 

besvigelser ikke bruges direkte i straffeloven, falder disse ind under straffelovens kapital 28 

”formueforbrydelser”,, som bl.a. omfatter underslæb, bedrageri og mandatsvig. Når besvigelser 

udføres i praksis og omtales i diverse medier, omtales de oftest som bedragerisager eller 

virksomhedskriminalitet. Det er på trods af, at der i mange af tilfældene er tale om besvigelser 

omfattende misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation, som vi kender fra revisionsteorien. Et 

eksempel herpå er mediernes omtale af IT Factory-sagen, hvor daværende direktør Stein Bagger, 

blandt flere lovovertrædelser, havde indregnet fiktiv omsætning og blev idømt 7 års fængsel efter § 

88 i straffeloven
5
. 

2.2 Begrebet besvigelser  

Forekomsten af besvigelser er et problem for virksomhederne og samfundet og ses i praksis ofte 

udført i større eller mindre grad. For at imødekomme risikoen for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet som følge af besvigelser er der udarbejdet en international revisionsstandard, ISA 240 

”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”, som den videre opgave i 

mange tilfælde vil tage sit udgangspunkt i. 

Begrebet besvigelser dækker bredt og omfatter således flere forhold, herunder 

regnskabsmanipulation, som vi i opgaven har valgt af afgrænse os til. Besvigelsesbegrebet 

sidestilles i daglig tale ofte med bedrageri, hvilket vil sige, at en person bevidst vildleder en anden 

for derved at få den anden person til at handle, agere og træffe beslutninger på et forkert grundlag.  

For at få en klar forståelse af besvigelsesbegrebet vil vi indledningsvist gennemgå nogle af de 

forskellige definitioner, der er for besvigelsesbegrebet. Der anvendes i teorien flere definitioner, 

hvorfor vi vurderer det som værende centralt, at vi indledningsvist fastlægger, hvilken definition vi i 

den videre opgave vil anvende.   

                                                
5
 Jf. www.avisen.dk – Syv års fængsel til Stein Bagger – 12.06.2009 af Oliver Batchelor 
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2.3 ISA 240 – ” Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af 

regnskabet” 
Med udgangspunkt i ISA 240 ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet” 

vil vi i det følgende belyse begrebet besvigelser. Fejlinformation i regnskabet kan enten skyldes 

besvigelser eller fejl
6
. Ved sondring af om der er tale om fejl eller besvigelser, er det således 

afgørende, hvorvidt baggrunden for fejlinformationen er bevidst tilsigtede handlinger eller ikke-

tilsigtede handlinger. Ved begrebet ”ikke-tilsigtede fejl” menes fejl, der er opstået som følge af 

manglende viden, forkert fortolkning eller forglemmelse. Modsat ikke-tilsigtede fejl, hvor der er 

tale om manglende viden omkring fejlen, er tilsigtede besvigelser kendetegnet ved bevidste 

handlinger blandt personer i eller tæt på den daglige ledelse, hvilket også fremgår af ISA 240, der 

definerer begrebet besvigelser således: 

 ”…..en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste 

ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller 

ulovlig fordel.”
7
  

Vi vil i opgaven primært belyse tilsigtede besvigelser, da vores problemfelt primært omhandler 

spørgsmål og problemer relateret hertil. Trods det primære fokus på besvigelser vil vi momentvist 

løbende inddrage de sondringer og udfordringer, der kan være relateret til problemstillingen om, 

hvorvidt der er tale om tilsigtede besvigelser eller fejlagtige regnskabsmæssige skøn. 

Centrale elementer i ISA 240’s definition af besvigelser er uddybet nedenfor for derved at give en 

klar forståelse af, hvad der ligger i begrebet besvigelser. 

Vildledning som følge af en bevidst handling 

Ved en bevidst handling forstås, at personen med forsæt og fuldt overlæg har ønsket at gennemføre 

handlingen, og at denne er bekendt med de konsekvenser, det vil medføre.  

Således vil en bevidst handling om vildledning i forbindelse med besvigelser have til formål at få 

årsrapporten til at give et ikke-retvisende billede til fordel for de personer, der bevidst har 

gennemført handlingen.  

                                                
6
 Jf. ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet, s. 1 

7
 Jf. ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet, s. 1 



Regnskabsmanipulation 2012 
 

14  

 

Således har handlingen til hensigt at ændre regnskabsbrugers forståelse af regnskabet til fordel for 

personen, der udfører regnskabsmanipulationen.  

Daglig ledelse, øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter 

Besvigelser opdeles i ISA 240 i henholdsvis regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver, som vil 

blive uddybet i efterfølgende afsnit. Ifølge ISA 240 gennemføres regnskabsmanipulation oftest ved, 

at virksomhedens daglige og øverste ledelse tilsidesætter kontroller, der i øvrigt fungerer effektivt. 

Hvor regnskabsmanipulation primært er relateret til virksomhedens ledelse, vil besvigelser som 

følge af misbrug af aktiver forekomme på alle niveauer i virksomheden.   

Mens den daglige ledelse og medarbejderne er at finde internt i virksomheden, er tredjeparter 

eksterne og defineres som personer, der ikke er ansat i virksomheden. 

Baggrunden for og hyppigheden af besvigelser varierer alt afhængigt af, hvorvidt der er tale om 

interne eller eksterne personer. Dog er forekomsten af besvigelser begået af tredjeparter (eksterne) 

mindre forekommende i Danmark, mens de er stigende i Vesteuropa
8
.  

2.3.1 Besvigelses typer 

Som beskrevet i ovenstående afsnit sondrer ISA 240 mellem to typer af besvigelser henholdsvis:  

 

 

 

 

Vi har tidligere i opgaven afgrænset os til primært at fokusere på besvigelsestypen 

”regnskabsmanipulation”. Trods afgrænsningen vil vi dog i det efterfølgende redegøre for, hvad der 

forstås ved misbrug af aktiver for derved at give læseren en større forståelse af begrebet besvigelser. 

2.3.1.1 Misbrug af aktiver  

Misbrug af aktiver er kendetegnet ved uberettiget tilegnelse af virksomhedens aktiver, hvilket ofte 

forekommer i form af tyveri fra kassebeholdningen, varelageret, virksomhedsbetaling af private 

udgifter mv.  

                                                
8
 Jf. PwC ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011 – The Global Economic Crime Survey”, November 2011, s. 16 
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Misbrug af aktiver begås ofte af medarbejdere på et lavere niveau, men kan også begås af selskabets 

ledelse. Misbrug af aktiver effektueres som følge af en mulighed, der findes ved manglende 

kontroller, manglende funktionsadskillelse eller retfærdiggørelse, hvor medarbejderen supplerer sin 

egen løn ved tilegnelse af virksomhedens aktiver.  

Ved misbrug af aktiver er der modsat regnskabsmanipulation ofte tale om mindre ubetydelige 

beløb, som ikke er væsentlige i forhold til regnskabet som helhed.  

Det er i praksis ofte svært at bevise misbrug af aktiver, da selve tilegnelsen af aktivet oftest 

foretages i al hemmelighed og forsøges skjult for øvrige parter. Dette kunne f.eks. være tyveri fra 

varelageret, kassebeholdningen mv. 

2.3.1.2 Regnskabsmanipulation 

Begrebet regnskabsmanipulation anvendes i de tilfælde, hvor en person tilsigtet har tilføjet fejlagtig 

information eller undladt at medtage information med det ønske om tilsigtet at vildlede 

regnskabsbrugerne til fordel for egne interesser.  

Regnskabsmanipulation kan i praksis udføres på flere forskellige måder og i større eller mindre grad 

alt afhængig af personen, der udfører regnskabsmanipulationen med personlig hensigt for øje.  

Vi har nedenfor valgt at opliste nogle af de hyppigst forekommende eksempler på 

regnskabsmanipulation
9
: 

 Forfalskning eller ændring af dokumentation med det formål at vildlede 

regnskabsbrugerne. 

 Forsætlig fejlagtig indregning af indtægter/omkostninger. 

 Bevidst anvendelse af forkert regnskabspraksis, herunder indregning, måling, 

præsentation og klassifikation af regnskabsposter. 

 Bevidst og fejlagtig ændring af bogføringen, der danner grundlag for selve 

regnskabsudarbejdelsen. 

 Forsætlig udeladelse af oplysninger, herunder oplysninger i ledelsesberetningen. 

 

                                                
9
 Jf. ”ISA 240 - Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet”. 
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Ovenstående liste er langt fra udtømmende, men giver et billede af, at regnskabsmanipulation kan 

udføres på flere forskellige måder; både ved verbal regnskabsmanipulation og manipulation med 

regnskabstallene.  

Det fremgår af ISA 240’s definition på regnskabsmanipulation, at regnskabsmanipulationen typisk 

udføres af den daglige ledelse eller ved samarbejde mellem ledelsen og en tredjemand
10

. 

Regnskabsmanipulation er oftest mulig for ledelsen, idet denne i kraft af sine beføjelser som ledelse 

kan have større mulighed for at påvirke og tilsidesætte de interne kontroller, der er opbygget i 

virksomheden.  

Regnskabsmanipulation forekommer ofte med det incitament at opnå et bestemt regnskabsmæssigt 

resultat for at få personlig belønning eller succes i form af penge eller anerkendelse. 

Vi har oven for belyst ISA 240’s definition og beskrivelse af begrebet besvigelser. Vi vil i det 

efterfølgende kigge på Joseph Wells’ definition og beskrivelse af begrebet for endeligt at fastlægge, 

hvilken af de to definitioner vi vil anvende i den videre opgave. 

2.3 Besvigelser – Joseph Wells 11 
Den amerikanske besvigelsesforsker Joseph Wells er formand og stifter af foreningen ”Association 

of Certified Fraud Examiners”
12

 på dansk Foreningen for autoriserede besvigelsesefterforskere. 

Joseph Wells, der foruden sit formandskab, også har skrevet adskillige bøger
13

 om besvigelser, 

definerer besvigelser således: 

”The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or 

misapplication of the employing organization’s resources or assets.” 

Således definerer Joseph Wells besvigelser som udført af en person, der via sit ansættelsesforhold 

opnår personlig vinding gennem tilsigtet og bevidst misbrug eller uretmæssig tilegnelse af 

ressourcer og aktiver. 

Vi vil i lighed med vores gennemgang af ISA 240’s definition af besvigelser systematisk gennemgå 

Joseph Wells’ definition i de efterfølgende afsnit.  

                                                
10

 Jf. ”ISA 240 - Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet” 
11

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition” 
12

 Jf. www.acfe.com 
13

 Jf. www.acfe.com/bio-jwelss.aspx 
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Ansættelsesforhold (occupation) 

Ansættelsesforholdet er afgørende i Joseph Wells’ definition af besvigelser. Uden at definere det 

nærmere antager Joseph Wells, at besvigelser kun kan forekomme via et ansættelsesforhold, hvilket 

er forskelligt fra ISA 240’s definition, hvor tredjemand også indgår. 

I forlængelse heraf præciserer Joseph Wells besvigelser til ikke kun at forekomme blandt ledelsen 

og den øverste ledelse, men derimod alle medarbejdere, hvilket også er forskelligt i forhold til ISA 

240.  

Personlig vinding (personal enrichment) 

Ved personlig vinding forstås, at personen, der udfører besvigelsen, ofte har til formål at få en 

personlig gevinst ud af det enten i form af direkte økonomiske fordele eller øvrig anerkendelse.  

Ved direkte økonomiske fordele forstås en persons ønske om, at besvigelsen munder ud i en højere 

løn/bonus eller anden økonomisk berigelse f.eks. ved misbrug af aktiver.  

Ser vi på det andet motiv, øvrig anerkendelse, kan dette være et ønske om at tilegne sig større magt 

eller positiv omtale. 

Det bør bemærkes, at der ofte er tale om en kombination af de to typer af personlige motiver. Som 

eksempel herpå kan nævnes situationen, hvor en ledelse ønsker at manipulere med regnskabet for 

derved at få en større bonus samtidigt med, at de tilegner sig større anerkendelse fra bestyrelsen og 

blandt kollegaer. 

Således er der i ovenstående tilfælde tale om, at en person udnytter og misbruger virksomhedens 

ressourcer og aktiver for derved at belønne sig selv. 

2.3.1 Joseph Wells’ besvigelsesformer14 

Joseph Wells angiver i sin litteratur tre typer af besvigelser; nemlig misbrug af aktiver, 

regnskabsmanipulation og korruption. Således afviger Joseph Wells’ teori fra ISA 240, der kun 

definerer to typer af besvigelser. 

Vi vil i det efterfølgende belyse, hvad de tre hovedtyper dækker over. 

                                                
14

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 48 
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2.3.1.1 Misbrug af aktiver15  

Misbrug af aktiver er kendetegnet ved uberettiget tilegnelse af virksomhedens aktiver, som ofte 

forekommer i form af tyveri fra kassebeholdningen, varelageret, virksomhedsbetaling af private 

udgifter mv. Således er Joseph Wells’ definition af misbrug af aktiver i overensstemmelse med ISA 

240’s definition. 

2.3.1.2 Regnskabsmanipulation16  

Begrebet regnskabsmanipulation anvendes i de tilfælde, hvor en person tilsigtet har tilføjet fejlagtig 

information eller undladt at medtage information med det ønske om tilsigtet at vildlede 

regnskabsbrugerne til fordel for egne interesser. Således er Joseph Wells’ definition af 

regnskabsmanipulation i overensstemmelse med ISA 240’s definition. Joseph Wells går dog 

skridtet videre og opdeler regnskabsmanipulation i en finansiel og ikke-finansiel del. Ikke-finansiel 

regnskabsmanipulation er dog omtalt i ISA 240. 

2.3.1.3 Korruption17  

Den tredje besvigelsestype er korruption, der er kendetegnet ved, at en person via sin stilling og titel 

opnår det, han/hun vil have på bekostning af den virksomhed og de mennesker, som han/hun 

repræsenterer.  

Korruption spænder bredt og omfatter således ifølge Joseph Wells også bestikkelse og afpresning, 

som for begge tilfælde er kendetegnet ved, at en person via uetiske midler og tiltag får det, han/hun 

ønsker på bekostning af virksomheden.  

Som eksempel herpå kan nævnes de tilfælde, hvor en tredjemand betaler penge til en 

virksomhedsleder for at få denne til at handle på en bestemt måde. Et andet eksempel er i det 

tilfælde, hvor en leverandør betaler penge til en ansat i en virksomhed, for at denne til gengæld 

vælger at benytte leverandøren, når der fremadrettet skal indkøbes varer. I dette tilfælde vil den 

ansatte medarbejder ikke se på, hvad der er mest optimalt/rentabelt for virksomheden, men derimod 

blot se på sine egne interesser, som er at få penge/vederlag.  

 

                                                
15

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 48 
16

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 48 
17

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 48 
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2.3.1.4 Besvigelsestræet 

Med udgangspunkt i de tre besvigelsesformer har Joseph Wells konstrueret ”besvigelsestræet”
18

. 

Formålet med besvigelsestræet, der udspringer af konkrete besvigelsessager, er at illustrere de 

hyppigst forekommende besvigelsesformer. Besvigelsestræet fremgår af bilag 1. 

2.4 Sammenligning af definitioner - ISA 240 og Joseph Wells  
Vi har i de forrige afsnit beskrevet begrebet og definitionen på besvigelser ud fra henholdsvis ISA 

240 samt Joseph Wells’ teori. For at anskueliggøre de to definitioner, herunder forskelle og 

ligheder, har vi udarbejdet nedenstående oversigt: 

  

                                                
18

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 48 



Regnskabsmanipulation 2012 
 

20  

 

2.4.1 Sammenligning af besvigelsesdefinitioner 

Sammenligning af 

besvigelsesdefinitioner ISA 240 Joseph Wells 

      

Besvigelser udført af daglig ledelse X X 

Besvigelser udført af øverste ledelse X X 

Besvigelser udført af medarbejdere X X 

Besvigelser udført af tredjepart X - 

Ansættelsesforhold et krav - X 

Bevidst handling bag besvigelsen X X 

Vildledning X - 

Personlig vinding/Personlig fordel X X 

   Besvigelsesformer 

  Misbrug af aktiver X X 

Regnskabsmanipulation X X 

Korruption - X 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående skema fremgår det, at både ISA 240 og Joseph Wells angiver, at besvigelser 

udføres af både ledelsen og medarbejdere i virksomheden. Mens Joseph Wells lægger vægt på, at 

der skal være tale om et ansættelsesforhold, udvider ISA 240 besvigelseskredsen til også at omfatte 

personer, der ikke er ansat i virksomheden – dvs. tredjeparter.  
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I forlængelse af ovenstående fremgår det af både ISA 240 og Joseph Wells’ definition, at der ligger 

en bevidst handling bag en besvigelse, og at denne har til hensigt at give en personlig vinding/fordel 

for den person, der udfører regnskabsmanipulationen. 

Endvidere angiver ISA 240, at besvigelser medfører en vildledning af regnskabsbruger som følge 

af, at besvigelsen har forflyttet det retvisende billede. Dette er ikke direkte angivet i Joseph Wells’ 

definition. 

Ser vi endelig på besvigelsesformerne, ligger de to definitioner tæt op ad hinanden, hvad angår 

besvigelsesformerne ”misbrug af aktiver” samt ”regnskabsmanipulation”. Hvor ISA 240 kun 

definerer to besvigelsesformer, går Joseph Wells skridtet videre og definerer således en tredje 

besvigelsesform – ”korruption”. Korruption er kendetegnet ved betaling af penge ”under bordet” og 

ses i større eller mindre omfang i mange lande, hvor det anses for at være en almindelig 

driftsomkostning til at sikre og vedligeholde fremtidig indtjening.  

Trods ISA 240’s udeladelse af korruption kan det ikke udelukkes, at der i særlige tilfælde er 

forhold, der har karakter af korruption, men som behandles under misbrug af aktiver efter ISA 240. 

2.5 Valg af besvigelsesdefinition - ISA 240 vs. Joseph Wells 
Vi har i de forrige afsnit belyst, hvad begrebet besvigelser indeholder og omfatter samt 

sammenholdt dette med straffeloven.  På baggrund af vores beskrivelse og sammenholdelse af de to 

besvigelsesdefinitioner kan det overordnet konkluderes, at de to definitioner indeholder og omfatter 

mange af de samme hovedpunkter. Trods de mange ligheder definitionerne imellem vurderer vi 

dog, at ISA 240 er mest anvendelig i forhold til opgaven.  

Valget af ISA 240 skal ses i sammenhæng med, at dennes definition af regnskabsmanipulation, som 

vi i afhandlingens indledning har afgrænset os til, er mere detaljeret beskrevet end Joseph Wells’ 

definition af regnskabsmanipulation. I forlængelse heraf vurderer vi det for værende særligt 

relevant, at ISA 240 i sin definition inddrager tredjepart, da regnskabsmanipulation i særdeleshed 

også forekommer med indflydelse fra eksterne parter.  

Endelig vurderer vi ISA 240’s definition for værende særlig relevant og pålidelig, da denne er 

defineret af eksperter og således udgør en del af de internationale revisionsstandarder. 
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2.6 Delkonklusion 
Vi har i de forrige afsnit belyst begrebet og definitionen af besvigelser ud fra straffeloven, ISA 240 

og Joseph Wells.  

Begrebet besvigelser er et regnskabsteknisk begreb og defineres derfor i sin rene ordlyd ikke i 

straffeloven. Trods besvigelsers manglende definition i straffeloven, bliver disse straffet efter 

straffelovens kapitel 28 omhandlende formueforbrydelser, som også dækker over underslæb, 

bedrageri og mandatsvig.  

Modsat straffeloven defineres begrebet besvigelser klart i ISA 240 ”Revisors ansvar vedrørende 

besvigelser ved revision af regnskabet”. Revisionsstandarden opdeler besvigelser i misbrug af 

aktiver og regnskabsmanipulation og definerer klart, at der ved besvigelser er tale om en bevidst 

handling udført af personer i den daglige ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter 

vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel. 

I forlængelse af den klare definition går ISA 240 skridtet videre og uddyber således flere forhold 

relateret til besvigelser, herunder risikovurderingshandlinger og reaktion på identificerede risici
19

.  

Ligesom ISA 240 defineres besvigelser også klart af Joseph Wells. Joseph Wells opdeler 

besvigelser i misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation og korruption og definerer besvigelser som 

udført af en person, der via sit ansættelsesforhold opnår personlig vinding gennem tilsigtet og 

bevidst misbrug eller uretmæssig tilegnelse af ressourcer og aktiver.  

Således lægger Joseph Wells modsat ISA 240 vægt på, at der skal være tale om et 

ansættelsesforhold, hvor ISA 240 definerer, at besvigelser også kan udføres af tredjeparter. 

På baggrund af vores gennemgang har vi valgt at benytte ISA 240’s definition af besvigelser, idet vi 

vurderer, at denne er yderst detaljeret samtidig med, at den også inddrager tredjeparter i 

definitionen. 

 

  

                                                
19

 JF. ”ISA 240 - Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet”. 
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3 Tendenser og gerningspersoner 

Indledningsvist har opgaven beskrevet begrebet ”besvigelser”. I dette kapitel vil hyppigheden af og 

tendenser til regnskabsmanipulation i Danmark blive gennemgået. Herudover vil kapitlet også 

komme ind på gerningspersonerne bag besvigelserne. Vi finder dette relevant for at vurdere, hvilke 

fremadrettede tiltag der vil kunne identificere besvigelser. 

Hyppigheden og tendenserne vil blive beskrevet ved hjælp af relevant statistisk materiale i form af 

PwC’s udgivelse af ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011 – The Global Economic Crime 

Survey”.  

De menneskelige aspekter i, hvordan regnskabsmanipulation bliver udført, vil også blive afdækket i 

PwC’s analyse samt ved hjælp af relevante teorier omkring gerningspersonens handlinger og 

motiver, herunder ”besvigelsestrekanten”. 

3.1 PwC’s analyse af besvigelser  
I PwC’s analyse bliver virksomhedskriminalitet beskrevet og analyseret helt overordnet. 

Besvigelser er en del af begrebet ”virksomhedskriminalitet”, herunder også regnskabsmanipulation. 

Hele analysen vil blive inddraget i afsnittet, og regnskabsmanipulation vil udgøre en del af den 

samlede analyse. 

3.1.1 Baggrunden for PwC’s analyse20
 

PwC foretog hen over sommeren 2011 en global undersøgelse om virksomhedskriminalitet hos 

offentlige og private virksomheder. Undersøgelsen omfatter mere end 3.800 virksomheder fra 78 

lande. 

I Danmark har 116 virksomheder deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en andel på 36% af 

deltagende virksomheder i Norden, 9% af deltagende virksomheder i Vesteuropa og 3% af alle 

deltagere. 

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som er udsendt til Danmarks 

1.500 største virksomheder. Der er modtaget besvarelser fra en bred vifte af brancher og typer af 

ejerskab. 

                                                
20

 Jf. PwC (Søren Primdahl): ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011 – The Global Economic Crime Survey”. 
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3.1.2 Udviklingen inden for besvigelser 

I PwC’s rapport fra 2011 ses det, at 29% af de danske virksomheder i perioden 2009-2011 har været 

udsat for virksomhedskriminalitet. Dette er en stigning på 3% siden 2009.  

Der har ikke været en markant udvikling i antallet af besvigelsessager siden 2009, hvilket er værd at 

bemærke. Dette skal til dels ses i lyset af den øgede opmærksomhed på økonomisk kriminalitet, 

bl.a. i form af ændring af love (lovene ændres i takt med udviklingen i samfundet og de 

samfundsøkonomiske perspektiver), regnskabsstandarder og ikke mindst retssager, herunder de 

seneste skandaler involverende bl.a. CSC. Derudover har virksomhederne, som nævnt tidligere, 

øget fokus på interne kontroller for netop at afdække risikoen for besvigelser. På den baggrund 

burde omfanget og konsekvenserne af den økonomiske kriminalitet være faldet, men det er ifølge 

undersøgelsen ikke tilfældet. En af årsagerne hertil kan være det såkaldte kontrolparadoks, der 

udtrykker, at jo mere kontrol der indføres, desto mere kriminalitet opdages. 

Rapporten kommer også med et overblik over, hvilke væsentlige typer af virksomhedskriminalitet 

der er mest udbredt i Danmark, jf. figur 3.1.2.1. 

Figur 3.1.2.1 Typer af økonomisk kriminalitet
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra PwC’s rapport: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 

2011– The Global Economic Crime Survey”, s. 6. 
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 Det skal bemærkes, at figuren summerer op til mere end 100%, hvilket skyldes, at flere virksomheder har oplevet 

mere end én form for virksomhedskriminalitet. 
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Her ses det, at regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver er de hyppigst forekomne typer af 

besvigelser. Herudover viser figuren, at cybercrime også er en mere hyppig form for kriminalitet. 

Det vil vi dog ikke komme yderligere ind på i opgaven, da vi afgrænser os fra dette.  

Regnskabsmanipulation udgør i alt 41% af den samlede virksomhedskriminalitet. Det er et fald 

siden 2009 på 7%, hvor regnskabsmanipulation var den hyppigste form for 

virksomhedskriminalitet.  

På trods af faldet i regnskabsmanipulation er det fortsat en stor del af den samlede 

virksomhedskriminalitet. En af årsagerne hertil er konjunkturfølsomhed. I de nuværende 

nedgangstider vil der eksempelvis ofte forekomme manipulation med regnskaber for at undgå 

konkurs eller for at få forbedrede kreditmuligheder i bankerne. 

Af undersøgelsen ses det, at der er en iøjnefaldende sammenhæng mellem virksomhedernes 

størrelse og forekomsten af kriminalitet. Det ses, at over 50% af de virksomheder, hvor der foregår 

virksomhedskriminalitet, har over 1.000 ansatte, og 30% af virksomhederne har mellem 200-1.000 

ansatte. Det fortæller, at virksomhedskriminaliteten oftest foregår i mellemstore og store 

virksomheder. 

Ovenstående fordeling er der sandsynligvis flere forklaringer på, men det formodes, at den mest 

nærliggende forklaring er, at større virksomheder har en større kompleksitet, hvor muligheden for 

besvigelser er større end i en simpel mindre virksomhed. 

3.1.3 De økonomiske tab ved besvigelser 

Ud over omfanget af besvigelser er det også væsentligt at kigge på de økonomiske tab, der opstår, 

når besvigelser begås. 

I PwC’s undersøgelse er opgjort et gennemsnitligt samlet direkte tab
22

 for virksomhederne, hvilket 

er steget til 8,5 mio.kr. i 2011 fra 6,5 mio.kr. i 2009. Stigningen i det direkte tab kan formodes at 

knytte sig til, at det i det ovenstående blev identificeret, at misbrug med aktiver er den mest 

udbredte form for virksomhedskriminalitet. Ved misbrug af aktiver sker kriminaliteten med fysiske 

aktiver, der har en værdi, som kan indbringe gerningspersonen penge. I og med denne form for 

kriminalitet er steget, må det alt andet lige have en effekt på virksomhedernes direkte tab. 

                                                
22

 I det ”direkte tab” indgår ikke indirekte omkostninger såsom juridisk bistand, opklaring af besvigelser mv., jf. PwC’s 

rapport: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011– The Global Economic Crime Survey”, s. 14. 
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Foruden de direkte omkostninger er der også de indirekte omkostninger, som medfører et indirekte 

tab for virksomhederne. De indirekte omkostninger kan være vanskelige eller umulige at opgøre 

rent økonomisk. Som eksempel kan nævnes følgevirkningerne af besvigelser såsom virksomhedens 

forhold til forretningsforbindelser og offentlige myndigheder, påvirkning af medarbejdernes 

arbejdsmoral og påvirkning af virksomhedens image. I figur 3.1.3.1 ses en opsummering af, 

hvordan de enkelte virksomheder føler, at de indirekte omkostninger har påvirket dem i et vist 

økonomisk omfang (ikke målbart). 

Figur 3.1.3.1 Oversigt over væsentlige indirekte omkostninger
23

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra PwC’s rapport: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 

2011– The Global Economic Crime Survey”, s. 14. 

Som det ses af ovenstående graf, vurderer virksomhederne, efter de har været udsat for 

virksomhedskriminalitet, at det har medvirket til, at en del forhold er blevet svækket. De 

væsentligste forhold, som er svækket, er virksomhedernes image, arbejdsmoralen og forholdet til 

deres forretningsforbindelser.  

Svækkelsen af virksomhedernes image og forholdet til deres interessenter kan have mærkbare 

konsekvenser for den enkelte virksomhed. For størstedelen af danske større og store virksomheder 

vil et direkte tab på 8,5 mio.kr. ikke være af betydelig størrelse for virksomhedens samlede 

omkostninger. Dog vil det være mærkbart for virksomheden, hvis dens image lider et knæk, som 

                                                
23

 Det skal bemærkes, at figuren summerer op til mere end 100%, hvilket skyldes, at flere virksomheder er blevet 

påvirket af mere end én form for indirekte omkostning. 
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kan have konsekvenser, idet en faldende omsætning over en længere periode kan have en betydelig 

effekt på produktion og drift.  

Den negative påvirkning af arbejdsmoralen kan lede til heftig medarbejderafgang grundet øget 

utilfredshed på arbejdspladsen. Det medvirker til, at virksomheden skal ud og investere i nye 

medarbejdere og i perioder kan blive underbemandet, hvilket kan betyde en dårligere service til 

virksomhedens kunder. Alt dette indebærer et tab for virksomheden, idet det kan medføre en lavere 

omsætning eller øgede omkostninger. 

De indirekte omkostninger har den største påvirkning på virksomhederne, idet virksomhederne ikke 

kan måle det samlede tab. 

3.1.4 Personerne bag besvigelser 

Bag virksomhedskriminalitet står nogle gerningspersoner. PwC har i deres rapport identificeret, 

hvilke personer der står bag virksomhedskriminalitet. De har helt overordnet lavet en beskrivelse af 

gerningspersonen, herunder alder, køn, stillingsniveau, og om gerningspersonen er intern eller 

ekstern set fra virksomhedens side. 

I undersøgelsen fra PwC er det i 73% af besvigelsestilfældene interne personer, som har udført 

handlingen. 

Fordelingen i gerningspersoner fordeler sig således: 

 46% er ansat i mellemlederstillinger. 

 33% har en stilling i senior- eller topledelsen. 

 21% er medarbejdere ansat under de to ovenstående niveauer. 

Dvs. samlet set bliver 79% af de kendte besvigelsestilfælde udført af personer i lederstillinger.  

Grafen i figur 3.1.4.1 illustrerer, hvordan gerningspersonens profil ser ud. 
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Figur 3.1.4.1 Profil af gerningsperson 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra PwC’s rapport: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 

2011– The Global Economic Crime Survey”, s. 16 

Ud fra ovenstående data, henholdsvis de beskrevne og de illustrerede, ses det, at den hyppigst 

forekomne gerningsmand er en mand i alderen 41-50 år, som er ansat i en mellemlederstilling. 

Hvis man tager de enkelte faktorer hver for sig, virker det logisk, at det er personer i 

mellemlederstillinger samt senior- og topledelsen, som begår det meste kriminalitet. De har større 

adgang til data og oplysninger end medarbejdere længere nede i virksomheden. Derudover er det 

oftest også disse personer, som er mest afhængige af, at der skal leveres et tilfredsstillende resultat 

og indtjening. 

Alderen hænger oftest sammen med, hvor højt oppe personen er i organisationen. Oftest kræver det 

en vis arbejds- og livserfaring at indgå i mellemleder-, senior- og toplederstillinger i større og store 

virksomheder. Derfor ses det, at den hyppigste alder inden for virksomhedskriminalitet ligger i 

spændet 41-50 år. 

Hvad angår kønnene, udføres regnskabsmanipulation oftest af mænd, hvilket til dels hænger 

sammen med, at mændene er hyppigst præsenteret i danske virksomhedsledelser. 

Den interne del er stadig den overlegent største del af personer, som begår kriminalitet, hvilket også 

er logisk, da de har størst tilgængelighed til data og oplysninger, der kan begås kriminalitet med. 
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Men som beskrevet i det foregående afsnit, fremgår det, at besvigelser også begås af tredjemand, 

hvilket denne undersøgelse også viser. 

3.1.5 Faktorer, der kan afdække virksomhedskriminalitet 

Foruden virksomhedens interne kontroller findes der også andre faktorer, som kan have en 

væsentlig påvirkning på identifikationen af besvigelser. De væsentligste faktorer, der har medvirket 

til afdækning af besvigelser, kan nævnes følgende: 

 Intern revision – har afdækket 20% af de rapporterede danske tilfælde. 

 Interne og eksterne tip – har samlet set afdækket 29% af de rapporterede danske tilfælde. 

 Automatisk rapportering af mistænkelige transaktioner – har afdækket i alt 15% af de 

danske tilfælde. 

Det er muligt at inddele de forskellige faktorer til afdækning af besvigelser i tre grupper: 

 Virksomhedskontroller – afdækker 53% af de identificerede risici. 

 Virksomhedskultur – afdækker 29% af de identificerede risici. 

 Uden for ledelsens kontrol – afdækker 18% af de identificerede risici. 

Dette betyder, at det er vigtigt for virksomhederne, at ledelsens fokus på interne kontroller og 

corporate governance er afgørende for, om virksomheden er i stand til at opdage og afdække 

virksomhedskriminalitet.  

En sund virksomhedskultur er også vigtig, idet det betyder, at virksomheden har en høj moral, etik 

og sammenholdsfølelse. Det betyder ofte, at såfremt der er en medarbejder, som begår besvigelser, 

vil de øvrige medarbejdere afsløre den skyldige medarbejder, idet det tætte bånd, medarbejderne har 

til virksomheden, betyder, at de føler en forpligtelse til at afsløre gerningspersonen. 

3.2 Besvigelsestrekanten 24 
Foruden den statistiske undersøgelse er der også forsket en del i, hvorfor en person vælger at begå 

besvigelser. Det er væsentligt for revisor at kende til de enkelte former for gerningspersoner, så 

revisor i forbindelse med revisionen kan have det med i sin vurdering af ledelsen. 

Der findes mange studier og undersøgelser inden for identifikationen af gerningspersoner, men den 

mest udbredte og benyttede teori er skrevet af Donald R. Cressey, som er forfatteren bag 

                                                
24

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition” 
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”Besvigelsestrekanten”
25

. Besvigelsestrekanten er en hyppigt anvendt psykologisk/kriminologisk 

teori, som omhandler årsagen til, at en person vælger at udføre økonomisk kriminalitet. 

Teorien/modellen bygger på studier udført af Donald R. Cressey, som interviewede 200 

bedrageridømte og på baggrund heraf, identificerede han nogle begreber/teorier, der endte ud i 

”Besvigelsestrekanten”. 

Hans teori bygger på, at alle besvigelser begynder med, at gerningspersonen har et finansielt 

problem, der ikke kan deles med andre. Donald R. Cressey fandt frem til denne teori ved at spørge 

gerningspersonen, hvorfor han ikke havde begået besvigelser i tidligere job. Hertil svarede de 

adspurgte, at det ikke havde været en nødvendighed at begå besvigelser i tidligere job. Foruden 

dette vurderer Donald R. Cressey også, at det er individuelt for hver enkelt gerningsperson, hvornår 

der er tale om et problem, som er så stort, at det ikke kan deles med andre
26

. 

Donald R. Cressey identificerede tre forhold, der er til stede i tilfælde, hvor en person begår en 

besvigelse: muligheder, incitamenter/pres og retfærdiggørelser. Tilsammen udgør de tre forhold 

besvigelsestrekanten, som er illustreret i figur 3.2.1. 

  

                                                
25

 Vi vælger udelukkende at omtale teorien af Donald R. Cressey, da vi mener, de øvrige teorier er for specifikke og 

snævre samt rettede mod specielle former for kriminalitet. 
26

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 13-14 
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Figur 3.2.1 Besvigelsestrekanten 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra ISA 240, bilag 1 

3.2.1 Muligheder 

Donald R. Cressey definerer to former for muligheder for, at gerningspersonen kan begå 

besvigelser. Den ene mulighed består i, at gerningspersonen besidder en generel viden, som gør det 

muligt at begå besvigelser. Det kunne f.eks. være gerningspersonen havde hørt om andre personer, 

der havde begået besvigelser. Den anden mulighed er, at gerningspersonen har tekniske 

færdigheder/muligheder, som gør det muligt at begå besvigelserne. Det ses oftest, at 

gerningspersonen begår besvigelser inden for det område, der har relation til personens arbejde. 

Donald R. Cressey understreger, at hverken den generelle viden eller de tekniske færdigheder 

betyder, at det kun er specielt udvalgte personer, der kan begå besvigelser. Det er færdigheder, som 

alle ansatte har.  

Overordnet set tager motiverne bag regnskabsmanipulation udgangspunkt i et ønske om at 

manipulere med indtrykket af virksomhedens formåen og performance. Der findes flere væsentlige 

situationsbestemte faktorer, der muliggør, at udnyttelsen af regnskabsreglerne kan finde sted. Af 
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elementer, som har væsentlig betydning for udførelsen af regnskabsmanipulation, kan nævnes 

ledelsens sammensætning og magtposition.  

Den danske lovgivning stiller for de store virksomheder krav om et to-niveau-ledelsessystem, hvor 

der henholdsvis er et bestyrelsesorgan og en direktion. I de tilfælde, hvor det er muligt at 

gennemføre regnskabsmanipulationen, kan man med frækhed antage, at der er tale om en 

sammensætning af ”stærke” direktioner og/eller ”svage” bestyrelser. 

Muligheden for regnskabsmanipulation afhænger af virksomhedens kontrolforanstaltninger. 

Kontrolforanstaltningerne eller mangel på samme afhænger af virksomhedstypen og særligt 

karakteren af virksomhedens transaktioner. Som eksempel herpå øges mulighederne for 

gennemførelse af regnskabsmanipulation ved komplekse og usædvanlige transaktioner, idet disse 

ofte henleder fokus og spørgsmål på indhold frem for dokumentation og anden formalia. I 

forlængelse heraf skal det bemærkes, at mulighederne for regnskabsmanipulation tillige øges, 

såfremt regnskabsposterne er baseret på ledelsesmæssige skøn, hvilket ofte er tilfældet i forbindelse 

med indregning og periodisering af omsætningen eller hensatte forpligtelser. 

Ser vi på en virksomheds opbygning og struktur, har dette også indflydelse på mulighederne for at 

gennemføre regnskabsmanipulation, idet en kompleks og indviklet organisationsstruktur på tværs af 

landegrænser kan være svær at få overblik over, og som følge heraf kan det være svært at sikre 

tilstrækkelige kontrolforanstaltninger både for ledelsen internt i organisationen og for revisor. 

Ser vi endeligt på ”mulighedselementet” fra et revisionsmæssigt synspunkt, kan det konkluderes, at 

revisionsstandarderne, herunder ISA 240, i stort omfang forsøger at klarlægge de risici, der er for 

regnskabsmanipulation ved revision/gennemgang af virksomhedens interne kontroller og 

forretningsgange. 

3.2.2 Incitamenter/Pres 

Incitament og pres omfatter faktorer som stort pres for at opfylde andres forventninger. Det 

økonomiske pres, som hviler på gerningspersonen, er så voldsomt, at det skal fjernes. Det er vigtigt, 

at gerningspersonen løser problemet, uden at andre finder ud af det. Gerningspersonen ønsker ikke, 

at hans/hendes status ændres udadtil.  

Motiverne for udførelse af regnskabsmanipulation kan være mange, men det overordnede motiv for 

udførelsen af regnskabsmanipulation er at manipulere med fremstillingen af virksomhedens 

regnskab således, at dette opfattes anderledes blandt interessenterne, herunder de finansielle 
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institutter. Der kan være tale om krav om at opnå bestemte nøgletal eller resultat fra virksomhedens 

bestyrelse eller aktionærer, eller der kan være et personligt økonomisk incitament i forbindelse med 

overforbrug/livsstil, ludomani eller andre former for misbrug eller urealistiske krav til egne 

præstationer. Incitament og pres kan således defineres som det motiv, der ligger bag selve 

udførelsen af handlingen. 

Motiverne bag regnskabsmanipulation kan overordnet inddeles i henholdsvis personlige motiver og 

virksomhedsmæssige motiver. Nedenfor vil de to synsvinkler blive gennemgået; 

3.2.2.1 Personlige motiver 

I forbindelse med en persons udførelse af regnskabsmanipulation kan personens motiver opdeles i 

to hovedkategorier, nemlig økonomiske motiver og øvrige personlige motiver. Ved økonomiske 

motiver forstås en persons ønske om, at regnskabsmanipulationen munder ud i en højere ”løn” eller 

anden økonomisk berigelse. De øvrige motiver kan være forbundet med et ønske om at tilegne sig 

større magt eller positiv omtale. 

Det bør bemærkes, at der ofte er tale om en kombination af de to typer af personlige motiver. Som 

eksempel herpå kan nævnes situationen, hvor en ledelse ønsker at manipulere med regnskabet for 

derved at få en større bonus samtidig med, at de tilegner sig større anerkendelse blandt kollegaer. Et 

andet eksempel herpå er situationen, hvor regnskabsmanipulation er udført i forbindelse med, at 

ledelsen frygter for at miste deres job.  

I forlængelse af ovenstående har flere ledelsesmedlemmer options- og warrantsordninger, hvor 

værdien er afhængig af aktiekursen. Dette forhold gør ligeledes, at ledelsen har motiv til at udføre 

regnskabsmanipulation.  

3.2.2.2 Virksomhedsmæssige motiver 

Som anført i opgavens indledning er kreditinstitutterne som følge af den finansielle krise 

tilbageholdne og mindre risikovillige i forbindelse med udlån og udvidelse af kreditrammer. 

I mange tilfælde er en virksomheds drift og vækstmuligheder afhængige af muligheden for at kunne 

låne penge. Bankerne vil, forinden udlånet effektueres, som hovedregel altid vægte og vurdere 

kundernes kreditværdighed bl.a. på baggrund af virksomhedens årsrapport, herunder indtjening og 

nøgletal. 
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Foruden bankerne er der som tidligere nævnt en række andre interessenter, som ledelsen forsøger at 

tilgodese i forbindelse med gennemførelsen af regnskabsmanipulation. Som eksempel herpå kan 

nævnes ønsket om at tilgodese og imødekomme bestyrelsen og aktionærernes forventninger til 

virksomhedens økonomiske udvikling, herunder forventninger til resultat. 

3.2.3 Retfærdiggørelse 

Donald R. Cressey har påvist, at størstedelen af dem, der begår besvigelser, har intentioner om at 

betale/aflevere det ”lånte” tilbage. Det betyder, at gerningspersonen allerede, inden forbrydelsen 

begås, har rationaliseret sig frem til, at det er i orden at låne pengene, når gerningspersonen 

efterfølgende bringer forholdet tilbage til det normale udgangspunkt. Det er ligesom ”pres” og 

”mulighed”, noget der sker, før forbrydelsen begås. Størstedelen får ofte ikke betalt/afleveret det 

”lånte” tilbage, for hvis det går godt, så gentager gerningspersonen ulovligheden. Når 

gerningspersonen fortsætter ulovligheden, bliver rationaliseringen svagere og svagere for så helt at 

forsvinde til sidst, hvilket er menneskets natur. 

Elementet retfærdiggørelse belyser, hvordan personer retfærdiggør deres handlinger over for sig 

selv. I tilfælde hvor moralen forsvinder, opstår der risiko for, at personen begår besvigelser. 

Retfærdiggørelse sker på mange måder, men kendetegnet herfor er, at der blot er tale om selvbedrag 

og selvmedlidenhed. En persons gennemførelse af besvigelser er ofte kendetegnet ved, at der i 

starten er tale om små og mindre besvigelser, som er drevet af grådighed. 

Som eksempel herpå kan nævnes tilfældet, hvor virksomhedens ledelse kan have en interesse i at 

undervurdere eller overvurdere et aktiv eller helt undlade at indregne det i balancen.  

Nedenfor gives et eksempel på anvendelsen af de tre elementer i besvigelsestrekanten; 

Hvis en bonus til ledelsen er afhængig af en bestemt udvikling eller et bestemt resultat, kan ledelsen 

have et incitament til at manipulere med de vanskeligt reviderbare poster for at foretage en 

udjævning. Såfremt der også er svagheder i virksomhedens kontrolmiljø, mangler kun det tredje ben 

i besvigelsestrekanten – nemlig retfærdiggørelsen af handlingen. Ræsonnerer man sig frem til, at 

man ”får for lidt i løn” og ”vi når sikkert resultaterne alligevel”, er trekanten fuldendt, og grundlaget 

for regnskabsmanipulation er i høj grad til stede. 

Vi har nu set på grundlaget for at begå besvigelser, og vi vil i de kommende afsnit se på, hvilke 

gerningspersoner der begår besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Det vil sammen med 

grundlaget for besvigelser give revisor et billede af, hvem den perfekte gerningsperson kan være. 
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3.3 Gerningspersonerne 
Foruden PwC’s konkrete analyse af, hvordan en gerningsperson ser ud i 2011, hvilket er omtalt i det 

foregående afsnit, vil vi i det nedenstående afsnit identificere, hvem gerningspersonen er, og 

hvorfor gerningspersonen handler, som han/hun gør. Vi vil igen tage udgangspunkt i Donald R. 

Cresseys teori. 

3.3.1 Gerningspersonen – hvem er de? 

Donald R. Cressey, som også har forfattet ”Besvigelsestrekanten”, har i sin teori opdelt 

gerningspersonerne i tre kategorier: 

1. Selvstændige 

2. Længerevarende bedragere 

3. Dem der flygter med penge 

Der kan knyttes følgende kommentarer til de enkelte kategorier: 

1. Selvstændige 

Gerningspersonen er selvstændig. Gerningspersonen har problemer med indtjening og resultat og 

vælger derfor at manipulere med tallene for at blive stillet i en bedre situation i en eventuel 

forhandling omkring kreditaftaler. Gerningspersonen er af den overbevisning, at konkurrenterne gør 

det på samme måde, og dermed retfærdiggør han handlingen over for sig selv.  

2. Længerevarende bedragere 

Gerningspersonen er her en ansat, der sidder i en stilling, hvor der bliver manipuleret med 

eventuelle rapporteringstal, så de ser ”pænere” ud, og det medfører, at gerningspersonen opnår en 

eventuel større bonus. Oftest ender det dog med, at handlingen tager overhånd, og dermed mister 

gerningspersonen kontrollen. Når gerningspersonen mister kontrollen, vil gerningspersonen enten 

blive den person, han/hun var inden besvigelserne og dermed melde sig selv, eller også vil 

gerningspersonen blot stoppe forbrydelsen. Dog kan gerningspersonen også vælge at acceptere de 

kriminelle handlinger og dermed fortsætte besvigelserne i samme eller et større omfang end hidtil. 

3. Dem der flygter med pengene 

Gerningspersonen tager pengene og stikker af. Beskrivelsen på disse personer er typisk, at personen 

ikke er gift, bor på et hotel eller lignende, har få bekendtskaber og har kun få ejendele. Denne 
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gruppe vil oftest rangere lavere såvel på arbejdet som socialt. Det betyder også, at gerningspersonen 

besidder en vis ligegyldighed, idet han/hun ikke mener, han/hun kan gøre for sine handlinger, og 

fordi han/hun alligevel er disponeret for kriminelle handlinger
27

.  

De tre ovenstående typer er alle kendte og en meget overordnet teori. PwC’s konkrete analyse giver 

et mere konkret billede af, hvem gerningspersonen er, men for at kunne forklare, hvorfor 

gerningspersonen begår besvigelser – dvs. motivet – er det væsentligt at tage fat i en underliggende 

teori, da PwC ikke har denne vinkel med i deres analyse. Det praktiske og teoretiske giver et godt 

billede af en eventuel gerningsperson. 

3.4 Delkonklusion 
Vi har på baggrund af PwC’s analyse samt teorien af Donald R. Cressey dannet os et indtryk af, 

hvilke tendenser der ses hos personer, som gør sig skyldig i regnskabsmanipulation, samt i hvilket 

omfang der bliver udført regnskabsmanipulation.  

Ifølge PwC’s meget brede analyse af besvigelser begået globalt, herunder også Danmark, ses det, at 

der er sket et fald i antallet af sager, hvor der bliver udført regnskabsmanipulation. Det er der flere 

mulige grunde til, men vi mener, at den primære grund er virksomhedernes egen fokus på 

eventuelle forsøg med regnskabsmanipulation. Herudover er der også et større fokus fra revisors 

side i form af øget kritik omkring skøn og hensættelser. 

Det ses, at regnskabsmanipulation hyppigst udføres i større og store virksomheder, hvilket kan 

tilskrives, at det oftest ses, at jo større virksomheden er, desto mere kompleks er virksomheden. 

Der opleves et forøget fokus på virksomhedernes interesse for indirekte tab ved konstatering af 

besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Ofte lider virksomhederne et større og ikke-målbart 

tab end det konstaterede tab i form af fald i aktiekurs, svækkelse af forhold til myndigheder, skade 

på virksomhedens image, negativ påvirkning af arbejdsmoral og svækkelse af forhold til 

forretningsforbindelser. 

Når der ses på gerningspersonerne, skal de have henholdsvis muligheden, incitamentet/presset og 

retfærdiggørelsen for at kunne begå besvigelser. Der findes mange forskellige former for 

gerningspersoner (selvstændige, ansatte, tredjeparter mv.), men ens for dem alle er, at de tre 

ovenstående ting var til stede ved udførelsen. Derudover har gerningspersonerne også haft et motiv, 

                                                
27

 Jf. Joseph T. Wells: ”Principles of Fraud Examination – third edition”, s. 18 
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hvilket f.eks. kan være økonomiske problemer rent privat, og dermed udføres der 

regnskabsmanipulation for at opretholde den sociale status. Men også økonomiske problemer i 

virksomheden kan medføre, at der begås regnskabsmanipulation, da virksomheden er afhængig af 

kredit i banken, og man vil dermed gerne opretholde et billede af en sund virksomhed. 

PwC’s analyse har fundet frem til den hyppigst forekomne gerningsperson, som er en mand i 

alderen 41-50 år, der sidder i en mellemleder-, senior- eller toplederstilling.  

Identifikationen af og tendenserne til besvigelser vil hjælpe os i vores vurdering af, hvordan revisor 

fremadrettet kan blive bedre til at identificere og opdage besvigelser, idet revisor kender motivet og 

de bagvedliggende handlinger til, hvorfor gerningspersonerne begår regnskabsmanipulation.  
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4 Regnskabsmanipulation – den tekniske del 

Vi har i de forrige afsnit belyst begrebet og definitionen på besvigelser samt belyst forekomsten og 

hyppigheden af besvigelser i praksis ud fra ’PwC’s analyse. Derudover har vi identificeret de 

forskellige former for gerningspersoner og disses adfærd. Med baggrund i disse afsnit vil vi i det 

efterfølgende se på regnskabsmanipulation og udførelsen heraf ud fra et regnskabsteknisk 

perspektiv.   

Vi vil i afsnittet beskrive, hvordan regnskabsmanipulationen udføres med udgangspunkt i konkrete 

regnskabsposter. Da risikoen og forekomsten af regnskabsmanipulation varierer alt afhængig af 

regnskabsposten, har vi valgt at belyse de regnskabsposter, hvor hyppigheden og risikoen for 

regnskabsmanipulation er størst. Som eksempel herpå kan overordnet nævnes regnskabsposter, der 

er forbundet med ledelsesskøn, indregning af indtægter, værdiansættelse af aktiver og hensættelser.  

Vi vil i afsnittet primært fokusere på regnskabsmanipulation forårsaget ved talmanipulation og 

således ikke regnskabsmanipulation, der relaterer sig til ledelsesberetningen, anvendt 

regnskabspraksis og øvrige noter. Det bør bemærkes, at udeladelsen af de nævnte regnskabsdele og 

noter ikke er foretaget grundet manglende relevans, men blot som afgrænsning. 

I forlængelse af ovenstående vil vi endvidere belyse transaktioner og risikoen for besvigelser 

mellem nærtstående parter, idet definitionen i ISA 240, som vi har valgt, også inddrager besvigelser 

begået af tredjepart. 

Endelig vil vi for at udbygge og konkretisere ovenstående inddrage konkrete eksempler på 

virksomheder, hvor regnskabsmanipulation har været udført i praksis og dermed medført, at 

virksomhedens regnskab ikke har levet op til det overordnede krav om, at regnskabet skal give et 

retvisende billede. 

Kravene til det retvisende billede er defineret i IAS 1
28

. Af centrale elementer i IAS 1 kan nævnes 

kravet om, at oplysningerne skal være relevante samt kravet til en troværdig repræsentation. 

Regnskabsmanipulation vil således først være relevant at tale om, såfremt det retvisende billede 

ændres, og regnskabet derfor ikke lever op til relevant og troværdig repræsentation. 

Nedenstående gennemgang vil primært tage udgangspunkt i de internationale regnskabsstandarder, 

hvorfor vi kun i enkelte tilfælde vil inddrage årsregnskabsloven. 

                                                
28

 Jf. IAS 1 ”Præsentation af årsregnskaber” 
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4.1 Aktiver – værdiansættelse og skøn 
For at skabe et større overblik vil vi indledningsvist kort redegøre for de overordnede aktivtyper, 

der findes, samt redegøre for de overordnede definitioner og indregningskriterier.  

Aktiver opdeles i to overordnede kategorier, henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver, 

hvoraf anlægsaktiver defineres som aktiver til vedvarende brug og eje
29

, mens omsætningsaktiver 

omfatter øvrige aktiver. 

Under de to overordnede kategorier findes forskellige underkategorier, herunder materielle 

anlægsaktiver, immaterielle aktiver, varebeholdninger, tilgodehavender mv. Afgørende for 

opdelingen af aktivets art er, hvorvidt der er tale om et aktiv til vedvarende brug samt, om der er 

tale om en monetær og fysisk identificerbar substans eller ej. 

Forekomsten og udførelsen af regnskabsmanipulation er aktuel for hver af ovenstående kategorier, 

hvorfor vi i det efterfølgende vil belyse eksempler på den tekniske udførelse inden for hver 

kategori. 

I det efterfølgende redegøres for regnskabsmanipulation med aktiver ud fra fire overordnede 

kategorier.  

4.1.2 Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt øvrigt inventar og maskiner, herunder 

også aktiver under udførelse. Materielle anlægsaktiver er defineret i IAS 16
30

 og defineres således: 

”Materielle anlægsaktiver er materielle aktiver, som besiddes til brug i produktionen, ved levering 

af varer og tjenesteydelser, til udlejning eller til administrative formål, og som forventes brugt i 

mere end ét regnskabsår.” 

Materielle anlægsaktiver skal efter IAS 16 indregnes som et aktiv, når det er sandsynligt, at de 

fremtidige økonomiske fordele, der knytter sig til aktivet, vil tilgå virksomheden, og aktivets 

kostpris kan opgøres pålideligt
31

. 

Regnskabsmanipulation kan for materielle anlægsaktiver udføres på flere forskellige måder. Vi har i 

det efterfølgende valgt at fokusere på udvalgte typer af regnskabsmanipulation, hvorfor det bør 

bemærkes, at nedenstående gennemgang ikke er udtømmende.  

                                                
29

 Jf. www.iasplus.com/en/standards/standards/standard14 
30

 Jf. www.iasplus.com/en/standards/standards/standard14 
31

 Jf. www.iasplus.com/en/standards/standards/standard14 
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4.1.2.1 Afskrivninger 

Jf. IAS 16, skal afskrivninger foretages separat af hver del af et materielt anlægsaktiv, som har en 

kostpris, der er væsentlig i forhold til aktivets samlede kostpris. Hvad angår afskrivningsmetoden, 

skal denne fastlægges, så den afspejler aktivets levetid bedst muligt, således at afskrivningerne 

fordeles systematisk ud over aktivets brugstid. 

I forbindelse med fastlæggelse af aktivets brugstid/levetid og dermed perioden, som afskrivningerne 

skal fordeles ud på, skal der forinden foretages et subjektivt skøn af den forventede brugstid. Som 

følge af at brugstiden, og dermed afskrivningsperioden, er forbundet med væsentlige skøn, er det 

således også relativt let for ledelsen at foretage regnskabsmanipulation hermed.  

I tilfælde hvor der udføres regnskabsmanipulationen med afskrivninger, vil ledelsen tilsigtet angive 

en fejlagtig brugstid og dermed afskrivningsperiode, som vil medføre, at resultatet enten bliver 

bedre eller dårligere.  

Foruden tilsigtet regulering af afskrivningsperioden kan regnskabsmanipulationen også udføres ved, 

at ledelsen ikke påbegynder afskrivningen af aktivet med den begrundelse, at aktivet endnu ikke er 

taget i brug. 

4.1.2.2 Aktiver under udførelse 

I forbindelse med opførelse af et nyt aktiv til længere og vedvarende brug kan virksomheden 

aktivere og indregne omkostninger i balancen i stedet for i resultatopgørelsen. Indregning af 

omkostninger i balancen frem for i resultatopgørelsen vil resultere i en forøget balancesum samt en 

forbedring af resultatet her og nu. De aktiverede omkostninger vil skulle afskrives over aktivets 

brugstid og vil derfor først blive indregnet i resultatopgørelsen hen over flere år. 

For at omkostningerne kan aktiveres i henhold til IAS 16, skal der være tale om et aktiv, der 

forventes brugt i længere tid end ét år. I forlængelse heraf er det centralt, at der er tale om en 

forbedring og/eller værdiforøgelse af et nuværende aktiv. 

Som følge af dette krav sondres der således mellem forbedringer og vedligeholdelse, hvor 

førstnævnte skal aktiveres og indregnes i balancen i henhold til IAS 16, mens 

vedligeholdelsesomkostninger skal indregnes i resultatopgørelsen, da der for disse ikke er tale om 

en værdiforøgelse af et aktiv, men blot en omkostning, der relaterer sig til én periode. 
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Sondringen imellem forbedrings- og vedligeholdelsesomkostninger kan i visse tilfælde ligge tæt op 

af hinanden, idet det skal vurderes, hvorvidt omkostningen opfylder definitionen på et aktiv samt, 

om denne vil medføre fremtidige økonomiske fordele for selskabet. 

Denne sondring medfører, at et selskabs ledelse, der ønsker at manipulere regnskabet, vil forsøge at 

få almindelige omkostninger til at fremstå som forbedringer, der er værdiforøgende for aktivet og 

derfor skal indregnes i balancen.  

4.1.2.3 Fiktive anlægsaktiver 

Ved indregning af fiktive anlægsaktiver forstås, at selskabets ledelse debiterer en fiktiv post på 

balancen, mens den afledte post krediteres i resultatopgørelsen. 

Ved at udføre denne handling forøges virksomhedens balancesum, mens resultatet forbedres. 

Modsat de to foregående eksempler, der i høj grad er baseret på ledelsesskøn, hvad angår 

brugstiden, er indregning af fiktive aktiver lettere at opdage, da der ikke foreligger bagvedliggende 

dokumentation for indregningen. 

4.1.3 Varebeholdninger 

Varebeholdninger er defineret i IAS 2 således: 

”Aktiver, der besiddes med salg for øje, som led i selskabets ordinære aktivitet, eller er ved at blive 

fremstillet/færdiggjort til et sådan salg, eller er materialer, der medgår til produktionen eller ved 

levering af serviceydelser.” 

IAS 2 fastlægger endvidere den regnskabsmæssige behandling af varebeholdninger, herunder hvilke 

typer af omkostninger der kan indregnes som varebeholdning, samt til hvilken værdi posten skal 

måles ved indregning.  

I de tilfælde hvor regnskabsmanipulationen relaterer sig til varebeholdningen, går 

regnskabsmanipulationen ofte ud på, at ledelsen tilsigtet ønsker at sløre og manipulere med 

værdiansættelsen af lageret.  

Regnskabsmanipulation relateret til værdiansættelse kan foretages ved en forkert opgørelse og 

måling af kostprisen eller ved en forkert indregning. Vi vil nedenfor gennemgå eksempler på 

regnskabsmanipulation foretaget på lagerbeholdningen. 
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4.1.3.1 Regnskabsmanipulation af lagerets værdi 

IAS 2 angiver, at varebeholdningerne skal indregnes til kostpris ved første indregning eller 

indregnes i takt med fremstilling heraf
32

. Anskaffelsesprisen omfatter købsprisen på varen samt de 

direkte købsomkostninger, der knytter sig til varen fratrukket eventuelle rabatter. 

Indeholdt i kostprisen for færdigvarer og varer under fremstilling er forarbejdningsomkostninger og 

øvrige indirekte produktionsomkostninger (IPO), som bl.a. består af indirekte løn, materialer og 

afskrivninger, der relaterer sig til produktionen.  

Ved beregning af kostprisen anvendes enten FIFO eller vejede gennemsnitspriser.  

Endelig angiver IAS 2, at varelageret skal nedskrives til nettorealisationsværdien, såfremt 

nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen
33

. 

Regnskabsmanipulation af IPO  

Med udgangspunkt i ovenstående vil en ledelse, der ønsker at forbedre resultatet, henføre en større 

del af omkostningerne til lageret og således medtage disse i IPO-henlæggelsen, der lægges på 

lageret. Ved at henføre en større del af omkostningerne til lageret, vil resultatet blive forbedret 

samtidig med, at lagerets værdi øges, idet omkostningerne alternativt skulle indregnes direkte i 

resultatopgørelsen.   

Et eksempel herpå er i de tilfælde, hvor en virksomheds ledelse bevidst medregner en større andel 

af lønomkostningerne og afskrivningerne i IPO, og dermed lageret, til trods for, at disse ikke 

vedrører produktionen af varer. 

Regnskabsmanipulation ved manglende nedskrivning 

IAS 2 og RV 8 angiver modsat årsregnskabsloven, at varebeholdninger ikke kan opskrives til 

genanskaffelsesværdi
34

. 

Såfremt lagerets bogførte værdi er lavere end den reelle markedsværdi, skal lagerværdien 

nedskrives til nettorealisationsværdien i henhold til IAS 2.  

                                                
32

 Jf. Deloitte ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” 2009, s. 88-90 
33

 Jf. Deloitte ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” 2009, s. 88-90 
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 Jf. Deloitte ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” 2009, s. 89 
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I tilfælde af en lagernedskrivning vil nedskrivningen blive indregnet direkte i resultatopgørelsen og 

dermed påvirke selskabets resultat negativt, hvorfor selskabets ledelse kan have incitament til og 

ønske om at manipulere med lagerets værdi, så nedskrivningen undgås. 

Vurdering af, hvorvidt lageret bør nedskrives eller ej, baserer sig i mange tilfælde på subjektive 

skøn, hvorfor en ledelse, der ønsker at foretage regnskabsmanipulation, ofte vil angive, at lageret 

ikke er ukurant og dermed kan sælges uden tab.  

Motivationen og formålet med udførelsen af regnskabsmanipulationen skal ofte ses i sammenhæng 

med et ønske om at forbedre resultatet eller et ønske om, at lagerets værdi skal fremstå som højere i 

tilfælde af pantsætning/sikkerhedsstillelse eller lignende.  

I de tilfælde hvor en ledelse foretager regnskabsmanipulation og dermed undgår nedskrivningen i 

resultatopgørelsen, vil lageret i indeværende år og næste periodes primo lager være overvurderet, 

således at nedskrivningen blot vil blive fremrykket til en senere periode og dermed påvirke 

resultatet negativt i næste periode. Der er således blot tale om en fremrykning af dårligdommene.  

4.1.4 Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver er defineret i IAS 38 således:
35

 

”Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Et aktiv anses for at være 

identificerbart når: 

a)  Det er muligt at udskille aktivet fra virksomheden som helhed og sælge, overdrage, udleje 

eller ombytte aktivet, eller 

b)  Aktivet er en følge af kontraktmæssig eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse kan 

overdrages eller udskilles fra virksomheden eller fra andre rettigheder og forpligtelser.”  

 

Immaterielle aktiver er, som det fremgår af definitionen, uden fysisk substans, hvilket i mange 

tilfælde gør det svært at værdiansætte og forholde sig til.  

Vi vil i det følgende belyse regnskabsmanipulation ud fra to typisk forekommende scenarier, 

henholdsvis ved værdiansættelse af goodwill, herunder manglende nedskrivning, og aktivering af 

omkostninger til forskning og udvikling. 
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4.1.4.1. Værdiansættelse og nedskrivning af goodwill 

Goodwill er et immaterielt aktivt, der typisk opstår som følge af forskellen mellem købsprisen og 

dagsværdien af et aktiv primært i forbindelse med 

virksomhedsopkøb/virksomhedssammenslutninger.  

Goodwill er særskilt behandlet og defineret i IFRS 3 omhandlende virksomhedssammenslutninger, 

hvorfor vi i den følgende gennemgang vil tage udgangspunkt heri. 

Goodwill måles ved første indregning til kostpris, men skal derefter mindst én gang årligt testes for 

værdiforringelse og eventuelt nedskrives til lavere genindvindingsværdi efter IAS 36 

”Værdiforringelse af aktiver”.  

Dette princip afviger markant fra årsregnskabsloven, hvor goodwill skal afskrives systematisk over 

den økonomiske levetid, dog maksimalt over 20 år.  

I forbindelse med en vurdering af, hvorvidt goodwill skal nedskrives, vil virksomheden have 

ansvaret for at udarbejde relevante budgetter og cash flow-beregninger, som er baseret på skøn og 

forudsætninger. 

Grundet dette vil en ledelse, der ikke ønsker at foretage nedskrivninger på goodwillen, ofte bevidst 

og tilsigtet lægge nogle forkerte forudsætninger til grund, hvilket vil resultere i en forbedring af 

resultatet og en manglende reducering af balancen. 

I forlængelse af ovenstående kan ledelsens bevidste handling omkring manglende nedskrivning af 

goodwill også ses i sammenhæng med, at man ikke ønsker at vise, at man har betalt for meget for 

en virksomhed, der efterfølgende har vist sig ikke at generere cash flow og resultater som først 

antaget.  

4.1.4.2. Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Vi har tidligere belyst aktivering af omkostninger i forbindelse med opførelse af et materielt 

anlægsaktiv. Ligesom med de materielle anlægsaktiver kan man også for immaterielle aktiver 

aktivere omkostningerne.  

I forbindelse med aktivering af omkostninger til brug for et immaterielt aktiv bør der 

indledningsvist sondres mellem, hvorvidt der er tale om forskningsomkostninger eller reelle 

udviklingsomkostninger. Sondringen herimellem er central, idet forskningsomkostninger, jf. IAS 
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38, ikke kan og må aktiveres: Således skal forskningsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i 

den periode, hvor de afholdes. 

Udviklingsomkostninger må modsat forskningsomkostninger aktiveres og indregnes i balancen, 

såfremt ledelsen kan påvise, at aktivet lever op til en række krav/forudsætninger, der er angivet i 

IAS 38. Vi har nedenfor listet nogle af forudsætningerne
36

: 

 At det er teknisk muligt at færdiggøre det immaterielle aktiv. 

 At virksomheden har til hensigt at færdiggøre aktivet. 

 At omkostningerne, der er anvendt, kan måles pålideligt. 

 At aktivet vil medføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden. 

I de tilfælde hvor ledelsen ønsker at foretage regnskabsmanipulation, vil ledelsen tilsigtet aktivere 

omkostninger, der er brugt i forskningsfasen og således undgå at driftsføre disse. Effekten af 

aktiverede forskningsomkostninger er en forbedring af resultatet og en forøgelse af aktivmassen. 

Foruden ovenstående eksempel kan ledelsen i tilfælde, hvor den ønsker at foretage 

regnskabsmanipulation, vælge at aktivere omkostningerne til trods for, at ledelsen er bevidst om, at 

forudsætningerne og kravene, der er angivet i IAS 38, ikke er overholdt, herunder kravet om at 

aktivet skal medføre fremtidige økonomiske fordele.  

4.1.5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er et finansielt aktiv og behandles i IAS 32.  

Vi vil nedenfor kun belyse posten tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser til trods for, at IAS 32 

omhandler en række øvrige regnskabsposter. 

IAS 32 definerer et finansielt aktiv således
37

: 

”… Som enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en modsvarende finansiel 

forpligtelse eller egenkapitalinstrument i en anden virksomhed.” 

I forbindelse med regnskabsmanipulation der relaterer sig til tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser, vil virksomhedens ledelse enten forsøge at indregne fiktive tilgodehavender eller 

bevidst undgå at foretage nedskrivninger på tilgodehavender til trods for, at tabet er konstateret. 

                                                
36

 Jf. Deloitte ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” 2009, s. 208 
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 Jf. Deloitte ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” 2009, s. 181 
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Ved regnskabsmanipulation, der relaterer sig til fiktive tilgodehavender, er det centralt at se på den 

afledte post, som oftest er i resultatopgørelsen. Regnskabsmanipulation, der relaterer sig til fiktive 

tilgodehavender, vil ofte opstå som følge af, at selskabets ledelse har indregnet fiktive indtægter i 

resultatopgørelsen, og modposteret disse på tilgodehavender. Således forbedres omsætningen, 

herunder selskabets resultat, samtidig med, at aktivsummen forøges.  

I forbindelse med denne type af besvigelser er det centralt at bemærke, at transaktionen ikke har 

noget likviditetseffekt, hvorfor de fremtidige pengestrømme, som regnskabslæser forventer, aldrig 

bliver realiseret, da posten er fiktiv.  

Regnskabsmanipulation, der relaterer sig til manglende nedskrivning af et tilgodehavende, foregår 

ved, at selskabets ledelse ikke nedskriver tilgodehavendet til trods for, at ledelsen er bekendt med, 

at selskabet ikke vil få indfriet sit tilgodehavende.  

Ved ikke at foretage nedskrivning af tilgodehavender eller hensætte til tab vil selskabet få et 

forbedret resultat og en øget balancesum, idet en eventuel nedskrivning vil skulle posteres på 

balancen med modpost i resultatopgørelsen som en omkostning. 

4.2 Passiver – hensatte forpligtelser og skøn 
Hensatte forpligtelser er defineret i IAS 37

38
 således: 

”Forpligtelser, hvor der er uvished om størrelsen samt betalingstidspunktet af forpligtelsen. 

IAS 37 omhandler hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser samt eventualaktiver. Vi vil i 

nedenstående afsnit afgrænse os til kun at belyse regnskabsmanipulation, der relaterer sig til 

hensatte forpligtelser. 

I forbindelse med indregningen af hensatte forpligtelser skal nedenstående betingelser være opfyldt 

før, indregningen kan ske: 

- Der skal være tale om en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af tidligere begivenheder. 

- Det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer. 

- Forpligtelsen kan opgøres pålideligt. 
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Ved indregning skal hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn af størrelsen af de 

omkostninger, som på balancedagen anses for at være nødvendige for at kunne indfri forpligtelsen. I 

de tilfælde hvor det ikke længere anses for værende sandsynligt, at forpligtelsen vil betyde træk på 

virksomhedens økonomiske ressourcer, skal hensættelsen tilbageføres. I forlængelse heraf er det 

centralt, at hensatte forpligtelser ved indregning er formålsbestemt, hvilket vil sige, at hensættelsen 

kun må dække et konkret formål og dermed ikke være en ”generel hensættelse”. 

Hensatte forpligtelser er baseret på ledelsens bedste skøn, og det er i denne forbindelse centralt at 

sondre mellem på den ene side skøn og på den anden side tilsigtet regnskabsmanipulation. 

Regnskabsmæssige skøn er baseret på informationer, der foreligger på balancedagen, og som derfor 

anses for at være rigtige, mens ledelsen ved regnskabsmanipulation tilsigtet ønsker at opgøre et 

forkert skøn på baggrund af subjektive forudsætninger eller ved tilbageholdelse af information. 

I de tilfælde hvor regnskabsmanipulation relaterer sig til hensatte forpligtelser, ses eksempler på, at 

ledelsen hensætter både for meget og for lidt alt afhængig af ledelsens incitament. Således kan en 

ledelse, der ønsker at foretage regnskabsmanipulation, have til hensigt at forbedre, forringe eller 

flytte årets resultat til næste periode. 

Såfremt ledelsen ønsker at flytte noget af årets resultat (overskud) fra et år til et andet, vil ledelsen 

forsøge at hensætte et større beløb i indeværende år, hvilket de så vil tilbageføre i den efterfølgende 

periode. Ved at gøre dette vil indeværende års resultat blive forringet, mens tilbageførelsen af 

hensættelsen året efter vil fragå i balancen og blive indregnet som en indtægt i resultatopgørelsen. 

Begrundelsen for at tilbageføre indtægten vil ofte være, at de forudsætninger, der lå til grund for det 

opgjorte skøn på balancedagen, imidlertid er ændret, hvorfor hensættelsen ikke længere er pålidelig.  

Selvom IAS 37 angiver, at hensættelsen, der er udarbejdet af virksomheden, skal kunne måles 

pålideligt, kan det i praksis være forbundet med store udfordringer for revisor i forbindelse med 

vurdering heraf, idet ledelsen vil kunne angive, at de alt andet lige har større kendskab til, hvad der 

rører sig i og omkring virksomheden. 

4.3 Resultatopgørelsen - indregning af indtægter 
Begrebet indtægter spænder bredt og omfatter således både salg af varer, salg af tjenesteydelser, 

royalties, udbytter mv. Indtægter er defineret i IAS 18 således:
39
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”..De økonomiske fordele, der tilgår selskabet igennem regnskabsperioden, og som er opstået som 

følge af selskabets ordinære driftsmæssige aktiviteter, når disse resulterer i en forøgelse af 

egenkapitalen”. 

Vi vil i det efterfølgende afgrænse vores gennemgang til kun at omhandle omsætning, der er 

kendetegnet ved at opstå som følge af de ordinære driftsaktiviteter modsat gevinster, der relaterer 

sig til virksomhedens øvrige aktivitet. 

4.3.1. Salg af varer 

Omsætning, som stammer fra salg af varer, skal indregnes i resultatopgørelsen, når nedenstående 

betingelser for indregningen er opfyldt
40

: 

 - Væsentlige risici og fordele er overgået til køberen. 

- Omsætningen kan måles pålideligt. 

- Sælger har intet ledelsesmæssigt engagement eller kontrol over de solgte varer. 

- Sandsynligt at de økonomiske fordele transaktionen medfører, tilgår sælger. 

- Omkostninger relateret til transaktionen kan måles pålideligt. 

IAS 18 angiver to indregningsmetoder, henholdsvis salgsmetoden og produktionsmetoden. Generelt 

indtægtsføres salg af varer efter salgsmetoden, mens salg af tjenesteydelser indregnes efter 

produktionsmetoden. I forbindelse med indregning af indtægter efter salgsmetoden er det centralt, at 

alle ovenstående betingelser er overholdt, for at omsætningen kan indregnes. 

Med udgangspunkt i ovenstående betingelser kan hele omsætningen således ikke indregnes efter 

salgsmetoden, såfremt sælger har givet køber fuld returret på de solgte varer. I tilfælde af at køber 

har fuld returret, må sælger ud fra bedste skøn vurdere og opgøre, hvor stor en andel af de solgte 

varer, man forventer, at køber vil returnere. Vurderingen er oftest baseret på ledelsens bedste skøn, 

suppleret med historiske nøgletal.  

Når andelen af omsætningen, som forventes returneret fra køberen, er opgjort, skal denne hensættes 

i balancen under passiverne og indregnes som en debetpost i resultatopgørelsen, således at 

omsætningen, herunder resultatet, reduceres. 
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I tilfælde hvor ledelsen i en virksomhed ønsker at udføre regnskabsmanipulation relateret til 

ovenstående, vil ledelsen tilsigtet angive og indregne et forkert estimat af returnerede varer for 

dermed at få et bedre resultat. 

4.3.2 Salg af tjenesteydelser 

Omsætning, der stammer fra salg af tjenesteydelser, skal indregnes i resultatopgørelsen, når 

nedenstående betingelser for indregningen er opfyldt
41

: 

 Omsætningen kan måles pålideligt. 

 Det er sandsynligt, at økonomiske fordele i forbindelse med transaktionen tilgår 

sælger. 

 Færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt. 

 Omkostninger relateret til transaktionen kan måles pålideligt. 

Ved salg af tjenesteydelser indregnes omsætningen således i takt med færdiggørelsesgraden, hvilket 

med andre ord vil sige i takt med, at arbejdet udføres. I det tilfælde, hvor virksomheden ikke kan 

opgøre færdiggørelsesgraden pålideligt, vil virksomheden kun kunne indregne en omsætning 

svarende til de omkostninger, der vil kunne genindvindes
42

. 

Som nævnt ovenfor indregnes salg af tjenesteydelser efter produktionsmetoden, som generelt tager 

udgangspunkt i, at færdiggørelsesgraden kan opgøres pålideligt. I forbindelse med vurderingen af 

begrebet pålidelighed er det centralt at bemærke, at der er en ”kløft” mellem indregningens 

aktualitet og pålideligheden af indregningen, idet færdiggørelsesgraden kan opgøres mere pålideligt 

jo længere tid, der går, før virksomheden indregner omsætningen. Sammenhængen mellem 

pålideligheden og tidsaspektet for indregningen skal ses i relation til, at jo senere i salgs- og 

produktionsprocessen indtægten indregnes, desto mere sikkert er det, at betalingen vil finde eller 

har fundet sted. 

4.3.3 Regnskabsmanipulation – fiktiv omsætning 

Ved fiktiv omsætning forstås indregning af indtægter til falske eller eksisterende kunder, men hvor 

der ikke foreligger en bagvedliggende aftale. Ved indregning af fiktiv omsætning vil omsætningen 

og dermed resultatet blive forøget samtidigt med, at balance, typisk tilgodehavender fra salg, vil 

stige. 
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Da der er tale om fiktiv omsætning, ligger der ingen likviditet bag transaktionen, men 

regnskabslæser vil have en formodning om, at transaktionen vil medføre en positiv likviditetsstrøm 

i fremtiden, når tilgodehavendet indfries, og pengene betales. 

Da bogføringen og dermed regnskabet tager udgangspunkt i det dobbelte bogholderi, vil indregning 

af fiktiv omsætning ofte relativt hurtigt blive opdaget ved den afledte post - tilgodehavender - idet 

posten blot vil akkumulere, da der ingen likviditetsstrøm er - og dermed ingen udligning af posten.   

Det er værd at bemærke, at indregning af fiktiv omsætning kun vil give et forbedret resultat på kort 

sigt, idet man efterfølgende er nødt til at hensætte til tab på debitorerne, der indregnes som en 

omkostning i driften, jf. tidligere gennemgang af tilgodehavender fra salg.  

4.3.4 Regnskabsmanipulation – periodisering og levering 

I de tilfælde hvor en virksomhedsledelse ønsker at foretage regnskabsmanipulation ved for tidlig 

indregning, er der ikke tale om decideret fiktiv omsætning, men derimod tale om omsætning, hvor 

der reelt ikke er grundlag for indregningen, hvilket ofte hænger sammen med, at betingelserne for 

indregningen, der er angivet i 4.3.1 og 4.3.2, ikke er opfyldt.  

Levering før aftale 

Ved levering før aftale forstås, at virksomhedens ledelse bevidst leverer varerne for tidligt for 

derved at opfylde kravene for indregning, herunder betingelsen om risikoovergang. 

Levering af varer før aftalt tid kan gøres på flere måder. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomheden 

fremsender varer til en kunde uden, at denne rent faktisk har bestilt varen, eller ved at virksomheden 

bevidst fremsender varer, der ikke er færdige. Et andet eksempel herpå er i de tilfælde, hvor 

virksomheden foretager indregning, men hvor varerne faktisk ikke er nået at blive afhentet af en 

fragtmand.  

Resultatet og konsekvenserne af, at en virksomhedsledelse tilsigtet foretager for tidlig indregning af 

omsætningen, er, at omsætning, resultat og egenkapital vil blive forøget i indeværende periode til 

trods for, at indtægten ikke kan anses for værende sandsynlig endnu. 

Som yderligere konsekvens vil regnskabslæser have en forventning om positive pengestrømme fra 

indregningen, hvilket der reelt set ikke er belæg for, da indregningen, herunder leveringen, ikke har 

fundet sted. 
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I de tilfælde hvor ledelsen kontinuerligt forsøger at indregne indtægterne for tidligt, vil ledelsen ofte 

retfærdiggøre sin handlig ved, at der blot er tale om en forskydning, og at indtjeningen over tid vil 

være den samme.  

Forudbetaling – ”up-front” 

Virksomheder, der opererer med salg af projekter, som strækker sig over længere perioder, vil i 

mange tilfælde kræve betaling up-front, hvilket kan skyldes likviditetsafdækning og delvis 

sikkerhed for projektet. Som nævnt i tidligere afsnit kræver IAS 18, at indtægten skal indregnes 

efter produktionsmetoden og således indtægtsføres i takt med, at arbejdet udføres. I de tilfælde hvor 

en virksomhedsledelse ønsker at manipulere med virksomhedens resultat, vil denne ikke løbende 

indregne indtægten i takt med udførelsen, men i stedet indregne hele forudbetalingen med det 

samme, hvilket vil øge omsætningen og resultatet. 

Salg af sammensatte ydelser: 

Ved en kontrakt med sammensatte ydelser består aftalen ofte i flere delydelser, som tilsammen 

udgør én samlet ydelse og dermed ét endeligt produkt. 

Da der er tale om sammenhæng mellem de enkelte delydelser, skal de enkelte delydelser behandles 

samlet og først indregnes, når hele kontrakten bestående af alle ydelserne er opfyldt. 

En virksomhedsledelse, der ønsker at foretage regnskabsmanipulation, vil angive, at der ikke er 

sammenhæng mellem de enkelte delydelser og vil således indregne de enkelte ydelser, når de er 

udført, hvilket vil øge omsætningen. 

4.4 Delkonklusion 
Vi har i forrige afsnit gennemgået de regnskabstekniske metoder for, hvordan 

regnskabsmanipulation kan udføres, samt gennemgået de udfordringer, der kan være forbundet med 

vurderingen af, hvorvidt der er tale om skøn eller regnskabsmanipulation. Vores gennemgang af de 

regnskabstekniske metoder for regnskabsmanipulation er ikke udtømmende, hvorfor vi er bekendt 

med, at der er adskillelige flere metoder og eksempler på, hvordan regnskabsmanipulation kan 

udføres. Formålet med vores gennemgang har således været at give et overordnet indblik i, hvordan 

regnskabsmanipulation kan udføres ved henholdsvis aktiver, passiver og indtægter, samt hvilke 

forhold der er relevante i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt de af ledelsen anlagte 



Regnskabsmanipulation 2012 
 

52  

 

forudsætninger og indregninger er i overensstemmelse med de krav for indregning, som loven 

foreskriver.  

På baggrund af vores gennemgang kan vi konkludere, at effekten af regnskabsmanipulation ofte er 

kortsigtet, idet forbedring af årets resultat i år 1 ofte vil medføre en forringelse af resultatet i år 2, da 

posterne ofte skal tilbageføres i den efterfølgende periode. 

Som en direkte konsekvens af at resultatet i år 2 bliver forringet, bliver ledelsen nødt til at udføre 

regnskabsmanipulationen igen i den efterfølgende periode for derved at neutralisere den negative 

effekt, som tilbageførslen har haft på årets resultat. Således kan vi på baggrund af vores 

gennemgang konkludere, at udførelsen af regnskabsmanipulation har en selvforstærkende effekt, 

idet ledelsen i mange tilfælde er nødt til at opretholde regnskabsmanipulationen år efter år.   
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5 Ledelsens ansvar for identifikation af regnskabsmanipulation  

På baggrund af de foregående afsnit hvor vi henholdsvis har identificeret begrebet besvigelser og 

hvilke personer, og hvordan de udfører regnskabsmanipulation, vil vi i det næste afsnit komme ind 

på, hvilke konkrete elementer virksomhederne har for at forhindre besvigelser, herunder 

regnskabsmanipulation. Med udgangspunkt i de informationer vi har fået i de foregående afsnit, vil 

det give os en idé om, hvad virksomhederne eventuelt kan gøre anderledes for at forhindre 

besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. 

Som tidligere nævnt er det ledelsen, der aflægger årsregnskabet, hvorfor denne har det overordnede 

ansvar for at etablere et kontrolmiljø, der har til opgave at forebygge og opdage besvigelser i 

virksomhedens transaktionskæder, mens revisors opgave i relation til årsregnskabet er at sikre, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling. 

Således er ledelsens og revisors ansvar i relation til besvigelser på mange måder sammenhængende, 

idet ledelsen har ansvaret for at etablere et kontrolmiljø, der skal forebygge og opdage besvigelser i 

virksomhedens, mens revisors opgave er at opnå et kendskab til virksomheden, herunder 

kontrolmiljøet, således at revisor er i stand til at foretage en afdækkende revision og en 

fyldestgørende rapportering til selskabets ledelse.  

I praksis opdages besvigelser oftest først, når de er ført ud i livet og dermed allerede har forvoldt 

skade i et eller andet omfang. Besvigelsestypen regnskabsmanipulation udføres primært af et eller 

flere medlemmer af ledelsen eller direktionen og er derfor svær at opdage og forhindre, idet det 

ledende organ, bestyrelsen, ofte ikke har detailkendskab til den daglige drift, herunder de etablerede 

kontroller, der skal forebygge og opdage besvigelser. Det primære ansvar for at etablere 

kontrolforanstaltninger, der skal imødegå besvigelser, ligger hos ledelsen, idet den har det 

overordnede ansvar for regnskabsaflæggelsen og ligeledes også har det endelige ansvar for at skabe 

og opretholde et kontrolmiljø, som begrænser muligheden for besvigelser. 

I forbindelse med forebyggelsen af regnskabsmanipulation, og besvigelser i det hele taget, kan 

virksomhederne etablere en række kontrolforanstaltninger og interne kontroller, herunder 

betryggende funktionsadskillelse. Funktionsadskillelsen i sig selv vil ikke i alle tilfælde direkte 

kunne afhjælpe forekomsten af regnskabsmanipulation, men vil være et godt supplement, idet der 

ved funktionsadskillelse etableres fordeling mellem den udførende, kontrollerende og godkendende 

person. 
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Vi vil i dette kapitel ikke gennemgå de revisions- og rapporteringskrav, som revisor er underlagt (er 

beskrevet nærmere i kapitel 6), men vil i stedet for belyse, hvilke krav virksomhedens ledelse er 

underlagt, herunder de kontrolforanstaltninger, som virksomheden og dennes ledelse kan etablere 

for at minimere risikoen for besvigelser og dermed understøtte, at årsregnskabet overholder kravene 

til det retvisende billede. Endelig vil vi i kapitlet gennemgå forslag til nye tiltag, der kan være med 

til at styrke virksomhedens kontrolmiljø, herunder nye lovforslag. 

Vi har i det efterfølgende valgt at opdele vores gennemgang af kontroller i henholdsvis ”ekstern 

kontrol” og ”intern kontrol”, idet der er væsentlig forskel herpå.  

5.1 Ekstern kontrol 
I Danmark er virksomheder underlagt en række lovgivningsmæssige krav og regelsæt, der på den 

ene side har til formål at regulere skatte- og regnskabsmæssige forhold og på den anden side at føre 

kontrol med, om virksomhederne lever op til kravene. 

De eksterne kontrolforanstaltninger, som virksomhederne er underlagt, spænder bredt og bliver 

løbende reguleret fra lovgivers side. Vi har i nedenstående model noteret en ikke udtømmende liste 

over nogle af de eksterne kontroller, som virksomheden er underlagt.  

Figur 5.1.1 Virksomhedens eksterne kontroller 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Erhvervsstyrelsen er en af flere styrelser, der ligger under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvis 

primære formål er at foretage erhvervsregulering og virksomhedsregistrering. Således er alle danske 

kapitalselskaber underlagt de regler, som Erhvervsstyrelsen fastsætter, herunder kravene om 

indsendelse af årsrapport samt fastsættelse af gældende regnskabsstandarder. Af årsregnskabslovens 

§ 137, stk. 4 fremgår det således: 

”.. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet..”. 

I de tilfælde hvor regler fastsat af Erhvervsstyrelsens overtrædes, kan ledelsen og bestyrelsen ifalde 

ansvar, herunder straffes med bøde eller fængsel alt afhængig af misligholdelsens karakter. 

Af øvrig ekstern kontrol, som danske selskaber er underlagt, kan nævnes selskabsloven. 

Selskabsloven regulerer overordnet de krav og bestemmelser, som selskaber skal agere under, 

herunder regler og minimumskrav i forbindelse med ledelses - og bestyrelsessammensætningen 

samt opgavefordelingen herimellem. I forlængelse heraf indeholder selskabsloven endvidere en 

række regler og krav i forbindelse med kapitaltilføjelser, selskabsopløsninger, erstatningsansvar 

m.m., som selskaber i Danmark ligeledes er underlagt. 

I henhold til årsregnskabslovens § 1 har alle danske kapitalselskaber som hovedregel pligt til at 

aflægge et årsregnskab, der er i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Virksomhederne 

er således underlagt denne eksterne kontrol, som de skal leve op til i forbindelse med udarbejdelse 

og offentliggørelse af deres årsregnskab. I tilfælde af manglende overholdelse af 

årsregnskabslovens bestemmelser, herunder som følge af regnskabsmanipulation, kan ledelsen 

straffes i henhold til straffelovens bestemmelser, jf. omtale og gennemgang i tidligere afsnit.  

Ser vi nu på den eksterne revisor i relation til selskabet, anses denne i et vist omfang også for at 

udgøre en ekstern kontrol.  

I henhold til årsregnskabslovens § 135 skal en virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport 

efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab 

revideres af en eller flere revisorer. Dog er der i loven en undtagelse for virksomheder, såfremt 

virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af 

følgende størrelser
43

: 

  

                                                
43

 Jf. Årsregnskabslovens kapitel 17, § 135  
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1) En balancesum på 4 mio.kr. 

2) En nettoomsætning på 8 mio.kr. 

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 

I relation til ovenstående undtagelseskrav bør det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen i sommeren 2012 

har sendt et lovudkast i høring, hvor det foreslås, at alle selskaber omfattet af årsregnskabslovens 

klasse B fremover kan fravælge revision44
.  

Den eksterne revisor skal i henhold til selskabslovens § 105
45

 vælges af selskabets 

generalforsamling og blandt flere ting sørge for, at selskabets årsregnskab lever op til kravet om det 

retvisende billede. I de tilfælde hvor selskabets revisor opdager økonomiske forbrydelser begået af 

ledelsen og bestyrelsen, skal denne, jf. revisorlovens § 22, straks underrette hvert ledelsesmedlem 

herom og beskrive forholdet i revisionsprotokollatet til bestyrelsen
46

.  

Således fremgår det, at den eksterne revisor foruden sparringspartner og rådgiver for selskabet også 

udgør en ekstern kontrol og er offentlighedens tillidsrepræsentant. 

5.2 Intern kontrol 
Vi har i det foregående afsnit overordnet gennemgået nogle af de eksterne kontroller, som 

virksomheden er underlagt, og som den ikke har indflydelse på.  

Vi vil i de efterfølgende afsnit gennemgå og belyse nogle af de kontrolforanstaltninger, som 

virksomhederne selv kan implementere for at minimere og forhindre forekomsten af besvigelser. 

Vores gennemgang vil tage udgangspunkt i nedenstående model:  

  

                                                
44

 Jf. Høring af udkast til lovforslag om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 
45

 Jf. ”Selskabsformerne – lærebog i selskabsret”, af Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen, 6. udgave, s.334 
46

 Yderligere kommentarer omkring revisors arbejde er omtalt i kapitel 6. 
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Figur 5.2.1 Virksomhedens interne kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

5.2.1 Virksomhedens kontrolmiljø 

Ledelsens og revisors ansvar i relation til besvigelser hænger, som tidligere beskrevet, sammen. 

Ledelsen har ansvaret for at etablere et kontrolmiljø, der har til opgave at forebygge og opdage 

besvigelser i virksomhedens forskellige transaktionskæder. 

Virksomhedens direktion og bestyrelse bærer det overordnede ansvar for organisationen og 

medarbejderstaben, herunder ansvaret for at vedligeholde en kultur af ærlighed, høj moral og etik 

blandt medarbejderne. I forlængelse heraf er det endvidere ledelsen, der har ansvaret for at etablere 

et kontrolmiljø, som kan opdage og forebygge besvigelser og fejl i virksomheden. 
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Figur 5.2.1.1 Ledelsens ansvarsområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning
47

 

Vi har i ovenstående figur illustreret et udpluk af ledelsens ansvarsområder i relation til 

kontrolmiljøet. 

Af figuren ses det, at ledelsen har ansvar for at etablere risikohåndteringsprocesser samt et system, 

som sikrer, at der også følges op på identificerede risikoindikationer.  

Ledelsen har endvidere ansvar for, at kontrollerne implementeres på den mest hensigtsmæssige 

måde samt, at de løbende bliver gennemgået og ajourført i takt med, at virksomheden udvikler sig. 

Ved at etablere kontroller med løbende rapportering til ledelsen vil denne få en early warning i 

tilfælde af, at nogle medarbejdere eller den øvrige ledelse har til hensigt at begå besvigelser. 

                                                
47

 Kilde: egen tilvirkning på baggrund af fortolkning af ISA 240, herunder pkt. 4 i indledningen omhandlende ansvar for 

forebyggelse og opdagelse af besvigelser samt selskabslovens § 115. 
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Overordnet set er ledelsens opgaver primært knyttet til den daglige drift og dermed det taktiske og 

operationelle plan, mens bestyrelsens opgaver relaterer sig til det strategiske niveau, som er 

kendetegnet ved at være mere overordnet og langsigtet. 

Bestyrelsens opgaver fremgår af selskabslovens § 115 og omfatter overordnet fem opgaver: 

   Bestyrelsens opgave er at føre kontrol med, at direktionen varetager sine opgaver på behørig 

vis. 

 Bestyrelsen har endvidere ansvar for at varetage den overordnede og strategiske ledelse af 

selskabet samt sikre en forsvarlig organisering af selskabet. Bestyrelsens opgaver adskiller 

sig således væsentligt fra tilsynsrådets opgaver, som alene er en tilsynsfunktion. Bestyrelsen 

skal således påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen sker på en tilfredsstillende måde 

samt føre kontrol hermed.  

 Bestyrelsen skal endvidere være opmærksom på, at der er etableret hensigtsmæssige 

procedurer i forbindelse med risikostyringen og de interne kontroller, hvilket omfatter 

procedurer, som er passende efter virksomhedens størrelse og type.  

 Bestyrelsens opgave består ydermere i løbende at modtage rapportering fra selskabets 

ledelse om selskabets finansielle forhold. Bestyrelsen har i denne forbindelse ansvaret for at 

sikre, at der er etableret et tilstrækkeligt og pålideligt rapporteringssystem, således at 

bestyrelsen får leveret tilstrækkelige og pålidelige data.  

 Bestyrelsens sidste og overordnede opgave er at sikre, at selskabets kapitalberedskab ikke 

forringes betydeligt uden, at bestyrelsen er orienteret herom. Dette betyder, at bestyrelsen 

jævnligt skal tage stilling til selskabets økonomiske og likviditetsmæssige situation og 

dermed sørge for, at selskabets og aktionærernes formue forvaltes forsvarligt.  

På baggrund af ovenstående står det klart, at det juridiske ansvar for tilrettelæggelsen af 

foranstaltninger til imødegåelse af besvigelser som udgangspunkt påhviler selskabets bestyrelse og 

direktion. 

Det er bestyrelsens ansvar gennem opsyn og kontrol med selskabets direktion at sikre den fornødne 

integritet. Endvidere er det bestyrelsens ansvar at sikre, at selskabets rutiner for regnskabsmæssig 

og finansiel rapportering er hensigtsmæssigt designet, og kontrollerne er passende implementeret. 

Det er i denne forbindelse særlig vigtigt, at bestyrelsen har fokus på, at der er etableret kontroller de 
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steder, hvor risiciene vurderes at være størst, samt at bestyrelsen løbende er orienteret om selskabets 

finansielle forhold og opfyldelse af lovmæssige reguleringer i øvrigt. 

Skulle det ske, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar om at skabe en forsvarlig organisation af 

selskabets virksomhed eller direkte tilvejebringer en decideret uforsvarlig organisation, vil 

bestyrelsen kunne ifalde strafansvar.  

Således fremgår det af selskabsloven, at bestyrelsen skal træffe nærmere bestemmelser om 

udførelsen af sit hverv ved at oprette en forretningsorden. Disse bestemmelser gælder dog 

udelukkende for børsnoterede selskaber.
48

 I praksis er tendensen dog, at forretningsordener i 

unoterede aktieselskaber i en vis udstrækning forsøger at imødekomme og leve op til reglerne, som 

bestyrelsen i børsnoterede selskaber er underlagt.  

Af forretningsordenen er det specifikt angivet, at bestyrelsen løbende skal tage stilling til selskabets 

organisation, herunder de interne kontroller. 

Ud fra ovenstående påtager ledelsen sig den resterende del af risikoen og ansvaret. Ledelsen kan 

således konkludere, at det omkostnings- og ressourcemæssigt ikke kan betale sig at designe, 

implementere og vedligeholde en specifik kontrol. 

5.2.2 Værktøjer til begrænsning af regnskabsmanipulation 

Der findes adskillige former for internationale frameworks, som omhandler en virksomheds interne 

kontrolsystemer. Vi vil i det følgende overordnet gennemgå COSO
49

-frameworket, da dette nok er 

den mest anvendte referenceramme i forbindelse med udformning og etablering af interne 

kontroller.  

Efter ovenstående gennemgang vil vi gennemgå og vurdere etableringen af revisionsudvalg og 

intern revision, herunder deres rolle i relation til bestyrelsen og ledelsen. Herefter vil vi gennemgå 

og belyse whistle blower-ordningen, herunder etableringen af en sådan ordning, samt de særlige 

fordele, som ordningen medfører.  

Endelig vil vi afslutningsvist foretage en samlet vurdering af virksomhedens mulige 

kontrolinstanser.  

                                                
48

 Jf. Selskabsloven § 130 
49

 COSO er en forkortelse for Committee of Sponsoring Organizations 
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5.2.2.1 COSO – framework 

I 1992 udgav COSO ”Internal Control – Integrated Framework”
 50

, hvilket siden hen er blevet det 

mest omfattende og udbredte framework inden for arbejdet og udviklingen af interne kontroller.  

Frameworkets formål er at gøre virksomhedens bestyrelse, ledelse, rådgivere, revisorer og lovgivere 

i stand til at vurdere interne kontroller og risici i virksomheden. Fordelene ved, at COSO angiver ét 

fælles framework er, at der blandt virksomhederne er ét værktøj, hvilket gør, at der indirekte 

etableres en fælles tilgang til problemstillinger omkring håndteringen af interne kontroller.  

Begrebet interne kontroller spænder bredt og kan således have forskellig betydning for forskellige 

parter. COSO definerer intern kontrol som den proces, der udformes, implementeres og 

vedligeholdes af den øverste ledelse, den daglige ledelse og øvrigt personale for derved at resultere 

i, at virksomheden opnår høj grad af sikkerhed med hensyn til:  

 Pålidelighed i regnskabsaflæggelsen 

 Effektivitet og økonomisk hensigtsmæssighed i driften 

 Overholdelse af gældende lov og øvrig regulering. 

De interne kontroller skal udformes og implementeres for derved at kunne rette sig imod de 

identificerede forretningsrisici, som truer opnåelsen af virksomhedens opstillede mål for de interne 

kontroller.  

Fokus på etableringen af interne kontroller bliver mere og mere omfattende. Således stiller 

årsregnskabsloven krav til de danske børsnoterede virksomheder om en redegørelse for 

hovedelementerne i deres interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen.  

Ifølge COSO bør et internt kontrolsystem omfatte bestemte elementer for at være effektivt. COSO 

angiver således fem elementer, som vi har oplistet nedenfor: 

 Kontrolmiljø  

 Risikovurdering  

 Kontrolaktiviteter  

 Information  

 Kommunikation samt overvågning 

                                                
50

Jf. ”COSO har udsendt udkast til opdateret ”Internal Control – Integrated Framework”, FSR 24.01.2012 
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Siden COSO først blev introduceret, er der sket meget, både teknologisk og forretningsmæssigt. 

Som følge heraf har COSO udsendt opdateret materiale med tilføjelser til kommentering med frist 

den 31. marts 2012. Indholdet i det ajourførte udkast dækker over mindre tilpasninger i selve 

COSO-kuben og skulle primært vedrøre den indbyrdes placering af de interne kontrolmål. 

Ændringerne har det overordnede formål at gøre det lettere for virksomhederne at designe og 

vurdere deres interne kontroller, herunder gøre det lettere at indsamle pålidelige oplysninger, som 

kan danne grundlag for beslutningsprocessen. 

I nedenstående figur er sammenhængen mellem de fem komponenter og virksomhedens 

komponenter illustreret:  

Figur 5.2.2.1.1 COSO-kuben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: COSO-kuben, opdateret
51

 

De fem komponenter, som er angivet ovenfor, indeholder hver især en række kontroller, der er 

udledt af virksomhedens drift. Selvom der er tale om ændringer i det nye udkast, beskæftiger COSO 

sig fortsat med de samme fem overordnede komponenter, som er angivet i figuren. Alle fem 

komponenter vedrører virksomhedens enheder og aktiviteter. Vi vil i det efterfølgende ikke komme 

nærmere ind på de enkelte delelementer, da afsnittet blot skal give et indblik i det arbejde, der ligger 

bag frameworket.  

                                                
51

Jf. ”COSO har udsendt udkast til opdateret ”Internal Control – Integrated Framework”, FSR 24.01.2012 
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5.2.2.2 Revisionskomiteer52 

I sommeren 2008 blev kravet om etablering af revisionskomiteer indført i Danmark med virkning 

for generalforsamlinger afholdt efter 31. december 2008. De nye krav om etablering af 

revisionskomiteer omfatter virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 

marked i et EU/EØS-land. Virksomheder, som ikke falder under dette krav, kan dog stadig vælge at 

etablere en revisionskomité. 

Vi vil i det efterfølgende gennemgå formålet og baggrunden for etableringen af revisionskomiteer. I 

forlængelse heraf vil vi foretage en vurdering af nytteeffekten, herunder effekten i relation til 

forebyggelse og identifikation af regnskabsmanipulation. 

Revisionskomiteens formål og sammensætning 

Revisionskomiteer
53

, også kaldet revisionsudvalg, har som overordnet formål at assistere 

bestyrelsen med at kontrollere regnskabsaflæggelsesprocessen med henblik på at sikre 

troværdighed, pålidelighed og integritet i det eksterne regnskab. I forlængelse af det overordnede 

formål består revisionskomiteens opgave endvidere i at overvåge hele regnskabsprocessen, 

herunder overvåge og vurdere virksomhedens interne kontroller, virksomhedens interne og eksterne 

revision, samt at relevant lovgivning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overholdes. 

Revisionskomiteens opgave består endvidere i at opnå kendskab til alle facetter inden for 

risikostyring og den interne kontrol, herunder hvorvidt ledelsen har etableret et betryggende 

kontrolmiljø. 

Ovenstående ansvarsområder er langt fra udtømmende, men skal blot give et indblik i omfanget og 

vigtigheden af revisionskomiteens funktion. 

Revisionsudvalget er således et ”underudvalg” til bestyrelsen og består typisk af 3-4 medlemmer, 

hvoraf et medlem vælges som formand. Ved sammensætning af et revisionsudvalg lægges der vægt 

på, at mindst et medlem er uafhængig af virksomheden og har kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen eller revision.  

Det er bestyrelsens opgave at udpege revisionskomiteens medlemmer samt formanden. I forbindelse 

med revisionskomiteens afholdelse af møder er det som udgangspunkt kun medlemmer i komiteen, 

                                                
52

 Jf. ”Revisionskomiteer i Danmark 2008” af PwC  
53

 Jf. plancher fra undervisningen i faget Revision 2 på cand.merc.aud forår 2012, dateret 27.03.2012 
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der har ret til at deltage i møderne. Såfremt revisionskomiteen ønsker det, kan denne dog invitere 

øvrige parter, herunder ledelsen eller/og den interne og eksterne revisor.  

Resultater og nytteværdi 

På baggrund af de afholdte møder samt den viden, som komiteen tilegner sig, skal 

revisionskomiteen løbende rapportere til den samlede bestyrelse. I forbindelse med rapporteringen 

er der ingen deciderede formkrav, hvorfor rapporteringen varierer fra virksomhed til virksomhed. 

Med udgangspunkt i rapporteringen fra revisionskomiteen er det herefter bestyrelsens ansvar at 

vurdere og evaluere de resultater og det udbytte, som rapporteringen giver, og herefter sørge for, at 

ledelsen bliver informeret om eventuelle tilpasninger og effektiviseringer af kontrolmiljøet. 

I Danmark er ledelsessystemet hverken rendyrket en- eller tostrenget (dog krav om tostrenget i store 

virksomheder). Bestyrelsen har således både en kontrol- og ledelsesopgave, hvilket kan være 

forbundet med konflikter og uhensigtsmæssigheder, idet bestyrelsen kan komme til at kontrollere 

egne beslutninger. I forlængelse heraf er der risiko for, at bestyrelsen ikke er tilstrækkelig kritisk 

samt, at bestyrelsen fokuserer på ledelsesopgaven på bekostning af kontrolopgaven.  

I forbindelse med indførelse af en revisionskomité kan virksomheden således få en mere klar 

adskillelse af bestyrelsens kontrol- og ledelsesfunktioner, men hvor bestyrelsen fortsat har det 

overordnede ansvar. I forlængelse heraf sikres det ved etablering af en revisionskomité, at 

kontrolelementet kommer fast på agendaen samtidig med, at der indføres ekspertise, idet mindst et 

medlem skal have kompetencer inden for revision og regnskab.  

På baggrund af ovenstående gennemgang er det vores opfattelse, at etableringen af et 

revisionsudvalg vil styrke kontrolmiljøet og dermed være medvirkende til at reducere risikoen for 

væsentlig fejlinformation.  

5.2.3 Intern revision 

For at minimere risikoen for besvigelser og for at styrke kontrolelementerne omkring 

virksomhedens regnskabsproces kan virksomhederne etablere interne revisionsafdelinger
54

. 

Etablering af en intern revisionsafdeling vil oftest ikke være særlig relevant i mindre og 

mellemstore virksomheder, idet etablering af en sådan afdeling ofte er ressourcetung; her tænkes 

særligt på økonomiske ressourcer i form af løn. I forlængelse heraf bør nytteværdien af en intern 

revision vurderes ud fra virksomhedens behov. 
                                                
54

 Jf. plancher fra undervisningen i faget Revision 2 på cand.merc.aud forår 2012, dateret 14.05.2012. 
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Den interne revisionsafdelings opgaver spænder bredt og dækker over såvel finansiel og operationel 

revision som risikostyring og compliance. Således består intern revisions opgaver i på daglig basis 

at udføre undersøgelser, vurderinger og overvågning af de kontroller og systemer, der i sidste ende 

er med til at danne talgrundlaget for den eksterne og interne rapportering. Den eksterne revisor 

udfører herefter revision og påtegning af regnskabet. Det er her centralt at påpege, at den eksterne 

revisor skal opnå selvstændig ”høj grad af sikkerhed” og dermed skal udføre kontrol af intern 

revisions arbejde.  

Da den eksterne revisor i mange tilfælde kun kommer på revision få gange om året, har den interne 

revisionsafdeling løbende fokus på virksomheden og dennes kontroller og kan derfor hurtigere og 

måske mere proaktivt tilføje forbedringer/foranstaltninger, der er med til at reducere forekomsten af 

besvigelser. Endvidere vil en intern revisionsafdeling typisk løbende forholde sig til tallene i 

rapporteringerne, og i tilfælde af uhensigtsmæssigheder vil intern revision ofte analysere disse 

nærmere.  

Undersøgelserne, iagttagelserne og konklusionerne af de identificerede forhold vil oftest ende ud i 

en rapportering med forbedringsforslag. Mindre interne revisionsafdelinger vil typisk have fokus på 

den operationelle revision, mens den eksterne revisor vil have fokus på den finansielle revision. 

Som et resultat af intern revisions løbende fokus på kontroller og selve regnskabsrapporteringen vil 

risikoen for besvigelser formindskes som følge af, at chancen for at opdage regnskabsmanipulation 

vil ske tidligere.  

Selvom virksomheden har etableret en intern revisionsafdeling, bør det bemærkes, at revisors 

ansvar over for ledelsen og bestyrelsen ikke ændres, da det fortsat er den eksterne revisor, der 

påtegner regnskabet og derfor udtrykker en konklusion om regnskabet.  

Revisionsudvalg samt interne revisionsafdelinger er blevet en integreret del inden for den 

finansielle sektor, og finansielle virksomheder/institutter, der er omfattet af rapporteringspligt til 

Finanstilsynet, er således pålagt disse kontrolforanstaltninger fra lovgivers side. Mindre institutter 

kan dog grundet størrelse være undtaget fra intern revision.  

Således har myndighederne igennem de senere års finansielle krise pålagt de finansielle 

virksomheder flere og flere kontrolforanstaltninger. Samfundstendensen og de seneste udspil fra 

EU-Kommissionen, som vi har gennemgået og vurderet i kapitel 7, går i samme retning, således at 
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også ”almindelige” virksomheder i større omfang bliver pålagt kontrolforanstaltninger og øget 

regulering. 

Det er vores opfattelse, at øgede kontrolforanstaltninger og reguleringer i nogle tilfælde vil kunne 

forbedre kontrolmiljøet og reducere risikoen for besvigelser. Dog skal det holdes for øje, at disse 

tiltag er meget omkostningstunge, og virksomheden må således foretage en cost-benefit analyse 

heraf. Efter vores vurdering vil cost-benefit analysen for mange små og mellemstore virksomheder 

vise, at disse tiltag er for omkostningstunge for virksomhederne i forhold til de benefits, som 

virksomheden får ud af de ekstra kontroller. Virksomhederne vil angiveligt vælge at leve med disse 

kalkulerede risici og eventuelt tage andre forholdsregler herfor i de tilfælde, hvor de finder det 

nødvendigt. Alternativet til den omkostningstunge ændring af kontrolmiljøet kunne være 

whistleblower-ordningen, som er en mindre omkostningstung ordning, hvor setuppet kan tilpasses 

mindre virksomheder. 

5.2.4 Whistleblower-ordningen 

Whistleblower-ordningens primære formål er at etablere en anonym kanal til rapportering af 

forseelser og brud i forhold til virksomhedens retningslinjer. Alt afhængig af virksomhedstypen vil 

et whistleblower-setup ofte være bygget op om enten en ekstern person, f.eks. advokat, et eksternt 

call center eller den interne revision, såfremt virksomheden har en intern revisionsafdeling.  

Uanset hvilken af ovenstående opsætninger der vælges, modtages whistleblowing typisk fra 

medarbejdere og formidles herefter videre til virksomhedens bestyrelse eller revisionskomiteen. 

I forbindelse med etablering af ordningen indføres der samtidigt relevante arbejdsgange til at sikre, 

at henvendelser behandles korrekt og i overensstemmelse med virksomhedens principper og 

retningslinjer. 

Nedenfor er illustreret et typisk setup for en whistleblower-ordning. 
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Figur 5.2.4 Illustration af whistleblower ordning 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Kilde: Deloitte - ”Whistleblower-ordning – en del af det store billede” 

Af Association of Certified Fraud Examiners’ (ACFE) rapport om besvigelser
55

 fremgår det, at det 

oftere er via tips/whistleblowing end via gængse interne kontroller, at besvigelser opdages. 

Endvidere fremgår det, at besvigelserne i mange tilfælde var kendt af en eller flere medarbejdere, 

men at disse af hensyn til manglende viden, tvivl og frygt ikke rapporterede forholdet.   

Som omtalt i tidligere afsnit begås besvigelser blandt alle lag i virksomheden, herunder 

mellemledere og ledere, hvor regnskabsmanipulation primært kan henføres til ledelsen. Grundet 

dette kan det være problematisk for medarbejderen, som opdager besvigelserne, at rapportere 

forholdet uden en anonym ordning af frygt for, at lederen, der er sladret om, bliver bekendt med, 

hvem/hvor rapporteringen kommer fra. 

Overordnet er det vores vurdering, at en whistleblower-ordning i mange tilfælde vil kunne medvirke 

til opdagelse (og forebyggelse) af flere besvigelser, idet meddeleren, eller whistlebloweren om man 

vil, ikke stilles personligt til regnskab for sine iagttagelser. 

5.3 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående gennemgang kan det således udledes, at virksomheden har det 

overordnede ansvar for at sikre et kontrolmiljø, der garanterer en pålidelig og troværdig 

regnskabsaflæggelsesproces. I denne forbindelse kan det med udgangspunkt i gennemgangen 

udledes, at virksomheden alt afhængig af dens ressourcemæssige situation kan etablere en række 

kontrolforanstaltninger og interne kontroller, der har til hensigt at forhindre besvigelser, herunder 
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 Jf. ”Whistleblower-ordning – en del af det store billede” af Deloitte (internt notat). 
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regnskabsmanipulation. Vi vurderer, at etableringen af et pålideligt kontrolmiljø således bør 

tilpasses den enkelte virksomhed på baggrund af dens størrelse. Sikkert er det dog, at det er 

afgørende, at virksomhederne har etableret kontrolforanstaltninger såfremt man vil minimere 

risikoen for besvigelser. 

Udvidelse og udbygning af kontrolforanstaltninger øges løbende i takt med, at samfundsinteressen 

for besvigelser stiger, og som resultat heraf er revisionskomiteer og whistleblower-ordninger nogle 

af de nyeste tiltag inden for området. Kendetegnet for disse er, at de primært findes i virksomheder 

af en vis størrelse, da de kan være relativt ressourcetunge at etablere. Vi vurderer, at begge 

ordninger er stærke værktøjer i forbindelse med forebyggelsen af besvigelser, herunder 

regnskabsmanipulation, hvorfor vi vurderer- at hyppigheden og udbygningen af begge ordninger vil 

øges i fremtiden, hvilket understøttes af EU-Kommissionens seneste udspil omkring 

revisionskomiteer, som gennemgås i kapitel 7.  

 

 

 

 

 

 

  



Regnskabsmanipulation 2012 
 

69  

 

6 Revisors rolle 

Ligesom virksomheden har revisor et ansvar i forhold til identifikation og rapportering af 

besvigelser. Revisor skal via sit hverv rapportere om besvigelser til bestyrelsen, men samtidig skal 

revisors eksterne rapportering i form af revisionspåtegningen også afspejle særlige forhold, hvilket 

bl.a. kunne være oplysning om, at revisor ikke har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne 

afgive en konklusion på regnskabet.  

I forbindelse med aflæggelse af et regnskab kan flere regnskabsposter være forbundet med 

regnskabsmæssige skøn udarbejdet af ledelsen. Det er herefter revisors opgave at forholde sig til og 

indhente dokumentation på de af ledelsen opgjorte skøn, herunder vurdere, hvorvidt der er tale om 

korrekte skøn eller bevidst bias fra ledelsens side.  

Vi vil i det efterfølgende gennemgå nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med 

sondringen mellem skøn og regnskabsmanipulation samt gennemgå revisors 

rapporteringsmuligheder i forbindelse med opdagelse af besvigelser. Endvidere vil vi i vores 

gennemgang inddrage revisors ansvar i relation til rapporteringen og revisionen, herunder revisors 

erstatningsansvar. 

6.1 Regnskabsmæssige skøn 
I forbindelse med revision af regnskabsmæssige skøn er det vigtigt, at revisor får tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for at afgøre, om et regnskabsmæssigt skøn foretaget af ledelsen er rimeligt i 

den givne situation og behørigt oplyst, hvis det er påkrævet.  

For at kunne redegøre for hvordan revisor skal forholde sig til regnskabsmæssige skøn, er det 

centralt at belyse, hvad der ligger bag begrebet: 

Regnskabsmæssige skøn udtrykker de mest sandsynlige økonomiske forløb eller udfald af de 

fremtidige begivenheder baseret på de oplysninger, der er til rådighed frem til tidspunktet, hvor 

årsregnskabet godkendes. 

Værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser samt fastsættelsen af afskrivningsperioder mv. må i 

visse tilfælde baseres på regnskabsmæssige skøn, der sigter mod at gøre regnskabet så retvisende 

som muligt. 
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Regnskabsmæssige skøn bør som udgangspunkt begrænses til absolutte ekstraordinære situationer. 

Regnskabsmæssige skøn kan f.eks. være størrelsen af et forventet tab på tilgodehavender i 

forbindelse med opgørelsen af en hensættelse.  

Revisor skal overveje, om der er indikationer på mulig bias fra ledelsen ved udarbejdelse af det 

regnskabsmæssige skøn, idet et skøn ofte kan indeholde poster, som er hensat for at ”pynte” på 

regnskabet. 

6.1.1 Regnskabsmæssige skøn vs. regnskabsmanipulation 

Når der er tale om regnskabsmæssige skøn, er det relevant at sondre mellem på den ene side 

regnskabsmæssige skøn og på den anden side regnskabsmanipulation.  

For at vurdere hvornår der er tale om regnskabsmanipulation, er det vigtigt at tage stilling til, om 

der i det regnskabsmæssige skøn er en væsentlig fejlinformation
56

. Det er væsentligt for revisor at 

vurdere, om der er tale om regnskabsmanipulation eller blot et fejlvurderet skøn, når der opstår 

fejlinformation, idet dette vil påvirke revisors rapportering. 

For regnskabsmæssige skøn, der resulterer i betydelige risici, kan revisor opstille et interval af 

udfald, som vurderer, om skønnet ligger inden for en rimelig vurdering. Revisor skal kun opstille 

dette interval, såfremt virksomheden ikke selv har opstillet en følsomhedsanalyse eller overvejet 

alternative udfald. Intervallet kan hjælpe revisor med at vurdere, hvorvidt der er indikationer på 

regnskabsmanipulation.  

Intervallet skal vurderes i forhold til ledelsens estimat. Såfremt ledelsens estimat ligger uden for 

revisors interval/estimat, eller ledelsen har ændret den relative lokation af det regnskabsmæssige 

skøn, kan dette indikere, at der kan forekomme regnskabsmanipulation. Dog kan en vurdering ikke 

udelukkende baseres på et estimat, hvorfor revisor også skal vurdere andre faktorer såsom ledelsens 

kvalitet, virksomhedens finansielle situation etc. 

Selvom ovenstående intervaller kan give revisor en indikation om, at der er foretaget 

regnskabsmanipulation, så er det straks langt sværere for revisor at afgøre og dokumentere, at der 

faktisk er tale om regnskabsmanipulation, idet regnskabsmæssige skøn i teorien er baseret på 

ledelsens bedste viden og vurdering. I en sådan tvivlssituation er det centralt, at revisor følger sin 

                                                
56

 Væsentlig fejlinformation bliver ikke nærmere beskrevet i opgaven, men der henvises til ISA 540 for yderligere 

kommentarer omkring dette. 
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intuition og viden, som han/hun har opnået gennem revisionen, og dermed fortsat udfordrer de 

opgjorte skøn, som peger i retning af bias. 

6.1.2 Revisors rolle ved konstatering af regnskabsmanipulation 

Som beskrevet tidligere er det ved vurdering af, om der er tale om tilsigtet regnskabsmanipulation, 

centralt, at revisor i sin revisionsplanlægning undersøger og klarlægger ledelsens handlemåde og 

eventuelle intentioner og motiver for at udøve regnskabsmanipulation. Dette kunne f.eks. være ved 

gennemgang af kriterier, der udløser bonus til ledelsen. 

I tilfælde hvor ledelsen tilsigtet har udarbejdet et forkert skøn og dermed forsøgt at udøve 

regnskabsmanipulation, er det interessent at se på tilregnelsesbegrebet. 

Tilregnelsesbegrebet
57

  

For at vurdere hvorvidt ledelsen har foretaget en bevidst handling i det fejlvurderede skøn, må 

revisor sondre ud fra tilregnelsesbegrebet. Det er ud fra tilregnelsesbegrebet, at det skal vurderes, 

hvorvidt ledelsen har handlet således, at en fejlinformation skal klassificeres som 

regnskabsmanipulation. Tilregnelsesbegrebet inddeles som regel i en tredeling af tilregnelse:  

 Simpel uagtsomhed 

 Grov uagtsomhed 

 Forsæt  

Uagtsomhedsbegrebet 

Kernen i forsætsbegrebet er ledelsens egne forestillinger. I uagtsomhedsbegrebet er det derimod 

samfundets bedømmelse af handlingen. Med samfundet menes dommerens skikkelse. Såfremt 

dommeren mener, at handlingen er på et acceptabelt niveau, men er for hensynsløst, sløset, sjusket 

osv., karakteriseres det som uagtsomt. Det er ligegyldigt, om ledelsen selv har forstået, at det kunne 

gå galt – det afgørende er rettens vurdering af, om personen ”burde” have forstået dette. Dvs. at 

forsætsbegrebet går på, ”hvad tænkte ledelsen på, da den foretog denne handling”, og 

uagtsomhedsbegrebet går på, ”hvad burde ledelsen have indset, da den foretog handlingen”. 
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 Jf. Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen, Lars Kiertzner: ”Revisoransvar” 7. udgave, s. 332 
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Forsæt 

Ledelsen skal have haft en viden, gjort sig nogle forestillinger eller villet noget. Revisor skal derfor 

altid undersøge, hvad ledelsen rent faktisk tænkte, da den foretog det fejlvurderede skøn. Det 

afgørende er ledelsens opfattelse. Dette betyder, at der f.eks. ikke direkte er tale om forsæt, hvis en 

person i ledelsen, på grund af manglende regnskabskyndighed, ikke har forstået, hvad han/hun 

skrev under på. Såfremt ledelsen har foretaget en handling bevidst, f.eks. at nogle regnskabstal er 

urigtige (regnskabsmanipulation), så er der tale om direkte forsæt. Handlingen kan også godt 

klassificeres som regnskabsmanipulation, selvom ledelsen ikke har foretaget en bevidst handling, 

såfremt det vurderes, at ledelsen ”burde” have vidst, at det regnskabsmæssige skøn var fejlvurderet. 

Det betyder, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt ledelsen kendte til fejlen eller ej, men om den 

”burde” have vidst det.  

Selvom ledelsens estimat ligger inden for revisors interval, som omtalt i det foregående afsnit, så 

kan der stadig være en indikation på regnskabsmanipulation. Et eksempel kan være, at lageret er 

overvurderet, så det konsekvent ligger i den ene ende af revisors interval. Det er således op til 

revisor at vurdere, om denne konsekvente overvurdering skyldes, at ledelsen med forsæt har udøvet 

regnskabsmanipulation. I revisors vurdering lægges det til grund, at midtpunktet i revisors rimelige 

interval af udfald er fri for bias. 

Kvaliteten af ledelsen og dens kompetencer skal også vurderes, når dens estimat ligger uden for 

revisors interval. Såfremt revisor har gode erfaringer med ledelsen, og revisor vurderer ledelsen 

som værende kompetent, så synes et estimat uden for revisors interval at være en indikation på 

regnskabsmanipulation.  

Grov/simpel uagtsomhed 

Når der er tale om grov uagtsomhed, er handlingen kendetegnet ved at være særlig grov og tilsigtet. 

Der findes ikke én bestemt og generel grænse mellem den grove og den simple uagtsomhed. Hvis 

det vurderes, at ledelsen har tilsidesat sin agtpågivenhed, der kræves inden for et givent område, har 

den handlet groft uagtsomt. Revisor kan herefter konkludere, at ledelsen har handlet groft uagtsomt, 

idet den burde have indsigt i og viden om det fejlagtige skøn. 

For at vurdere hvorvidt ledelsens handling bag det foretagne skøn er groft uagtsom, er det relevant 

at se på, hvordan revisor tidligere har ageret og rapporteret over for ledelsen. Såfremt revisor 
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tidligere har gjort virksomheden opmærksom på, at den anvendte skønsmetode ikke er 

hensigtsmæssig, f.eks. ved at påpege det i regnskabets påtegning, så må det antages, at ledelsen er i 

ond tro, når den endnu en gang anvender metoden til at opgøre det regnskabsmæssige skøn. 

For at se det hele samlet skal revisor vurdere, om en fejlinformation er et fejlvurderet skøn eller en 

tilsigtet regnskabsmanipulation. Det handler ikke kun om, at revisor skal sammenholde ledelsens 

estimat med revisors interval, men revisor skal også foretage en vurdering af hele metoden bag det 

regnskabsmæssige skøn. Herudover skal det vurderes, hvorvidt ledelsen ”burde” have vidst, at 

skønnet var fejlvurderet, så ledelsen har handlet groft uagtsomt. En sådan vurdering er meget 

individuel fra virksomhed til virksomhed, da virksomhedens kompleksitet og størrelse, herunder 

virksomhedens ressourcer og kompetencer, er afgørende for, hvad ledelsen burde vide. 

I forlængelse af ovenstående er det endvidere relevant, at revisor forholder sig til nedenstående i 

forbindelse med vurdering af regnskabsmanipulation: 

 Motivation til at begå regnskabsmanipulation 

 Anfægtelse af væsentlighed 

 Ledelsens integritet 

Motivation til at begå regnskabsmanipulation 

For at identificere motiver bag regnskabsmanipulation kan revisor f.eks. undersøge, om 

virksomheden har en hård markedskonkurrence. Såfremt virksomheden har nogle hårde 

konkurrenter, og ledelsen er afhængig af at levere et tilfredsstillende resultat til ejerne eller 

fremtidige långivere, kan dette motivere ledelsen til at foretage regnskabsmanipulation i form af 

”pænere” tal i regnskabet. 

Anfægtelse af væsentlighed 

Såfremt et skøn er bevidst fejlvurderet, resulterer det ikke nødvendigvis i en fejlinformation, som er 

væsentlig for regnskabet, men da skønnet er bevidst fejlvurderet, vil det anfægte væsentligheden. 

Når en fejlhandling er udøvet bevidst, er det en indikation på, at fejlen vil opstå igen, og at ledelsen 

eller andre medarbejdere i virksomheden er illoyale. Det vil alt andet lige få en betydning for 

regnskabet, hvorfor det er vigtigt for revisor at undersøge fejlen nærmere, også selvom denne ligger 

under revisors væsentlighedsniveau. Det er op til revisor at sikre sig, at alle identificerede fejl ikke 

kun ses enkeltvist, men også samlet. Dvs. at revisor også skal medtage de kvalitative faktorer for 
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virksomheden
58

. Endelig vil opdagelse af en bevidst bias holdning i virksomhedens ledelse påvirke 

den iboende sikkerhed, der er klassificeret i forbindelse med revisionsplanlægningen, hvorfor den 

iboende sikkerhed med sandsynlighed bør revurderes. 

Ledelsens integritet 

Ledelsens integritet er væsentlig i en situation, hvor revisor er blevet bekendt med, at det 

regnskabsmæssige skøn er foretaget forkert. Det er her en vurdering fra revisors side, om revisor 

ønsker at fortsætte som revisor for virksomheden. Såfremt ledelsens integritet ikke opfylder revisors 

forventninger, vil det være sandsynligt, at der sker regnskabsmanipulation igen. Da revisor kan 

blive stillet til ansvar, såfremt undersøgelsen ikke fortsætter efter, at der er identificeret besvigelser, 

herunder regnskabsmanipulation, er det op til revisor at skride til handling, såfremt det 

regnskabsmæssige skøn bevidst er fejlvurderet. 

6.2 Revisors ansvar ved regnskabsmanipulation 

6.2.1 Revisors ansvar – den teoretiske vinkel 

Som omtalt tidligere er det centralt, at det er ledelsen, som har ansvaret for at aflægge 

årsrapporten
59

. Det betyder, at det er ledelsens ansvar, at årsrapporten er udarbejdet efter den 

gældende lovgivning, vedtægter og standarder, som måtte være væsentlige for aflæggelsen af 

årsrapporten. Dette bekræfter ledelsen, når den underskriver årsrapporten. Derudover skriver 

ledelsen også under på, at årsrapporten ikke er behæftet med fejlinformation som følge af bl.a. 

besvigelser.  

Selvom det er ledelsen, som aflægger årsrapporten, har revisor også et medansvar, idet revisor 

udtrykker en konklusion på årsrapporten igennem revisionspåtegningen.  

Når revisor afgiver sin påtegning, påtager revisor sig en rolle som repræsentant for offentligheden 

og regnskabsbrugerne. Det betyder, at henholdsvis offentligheden og regnskabsbrugerne har tillid til 

det aflagte årsregnskab.  

Revisors skal på baggrund af det udførte arbejde med en høj grad af sikkerhed erklære sig om, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomiske og finansielle situation. 
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 Jf. ISA 320 ”Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision” 
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 Jf. Årsregnskabsloven § 8, stk. 2 
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Revisors udførte arbejde skal leve op til gældende revisionsstandarder samt god revisionsskik. Det 

er ikke et krav, at revisionen skal målrettes mod besvigelser, men det er revisors opgave at revidere 

regnskabet, således at dette er retvisende og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, herunder 

fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation. 

Såfremt revisor ikke har udført revisionen på en forsvarlig og rimelig måde, og der derfor opstår et 

tab, kan revisor stilles til ansvar for dette. Der er tre ansvarsformer, hvor revisor kan ifalde ansvar
60

: 

 Erstatningsansvar  

 Strafansvar 

 Disciplinæransvar 

De tre ansvarsformer idømmes af forskellige instanser. Erstatningsansvar ikendes ved domstolene 

efter reglerne for borgerlige og civile sager. Strafansvar ikendes ligeledes af domstolene, men efter 

reglerne i retsplejeloven. Disciplinæransvar idømmes af et nævn. 

Det betyder, at der godt kan være flere former for ansvarssager mod revisor, da den ene form for 

ansvar ikke udelukker den anden. Det ses sjældent i praksis, men kan lade sig gøre.  

6.2.1.1 Erstatningsansvar 

Erstatningsansvar forudsætter, at revisor har handlet culpøst, og at der er lidt et tab. Hvorvidt der er 

handlet culpøst, er ofte en skønsmæssig vurdering.  

I revisorloven er der ikke udtrykkelige erstatningsregler, og revisor må derfor støtte sig til den 

erstatningsretlige praksis. Den erstatningsretlige praksis har givet de enkelte arbejdsområder en 

ansvarsmæssig grænse. 

Revisors erstatningsretlige ansvar betegnes som et professionsansvar. Her gælder, at 

erstatningsbedømmelsen sker efter en speciel faglig målestok – en normativ opfattelse af den omhu, 

som man med rimelighed kan forlange af fagets udøvere
61

. Det betyder, at det ikke handler om, at 

revisor har ydet den optimale indsats, men om at revisor har udført en forsvarlig indsats, herunder at 

revisor ikke har udvist forsømmelighed, og at revisor er eller bør være erstatningsansvarlig for det 

lidte tab. 
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Revisor har en dobbeltrolle, da revisor ”ansættes” og ”afskediges” af kunden, og samtidig skal 

revisor være regnskabsbrugernes og offentlighedens repræsentant samt en sparringspartner for 

kunden. Dog vil et sparringsforhold med kunden blive begrænset af, at revisor også skal vise tillid 

til regnskabsbrugerne og offentligheden. Uden at der er indgået en kontraktlig forpligtelse med 

regnskabsbruger og offentligheden, har revisor en pligt til at varetage deres interesser til en vis 

grænse, og det kan medføre et culpaansvar
62

. Dog er der oftest indgået en kontrakt med kunden, 

hvori arbejdets art og omfang aftales. Aftalen mellem revisor og kunden er grundlaget for et 

eventuelt erstatningsansvar. 

Det er principielt skadelidte, som skal bevise, at der foreligger culpa, at der er lidt et tab, og at der er 

en årsagsforbindelse. Dog skal revisor kunne dokumentere sit udførte arbejde i form af 

revisionsaftaler, revisionsplaner mv. Såfremt revisor ikke kan dokumentere dette, vil det have en 

betydning for bedømmelsen. Grovheden af den udviste uagtsomhed fra revisors side har betydning 

for, hvor skrap bevisbyrden er over for skadelidte. Et eksempel: Såfremt revisor laver en væsentlig 

fejl i værdiansættelsen af rettigheder, vil bevisbyrden for den skadelidte mindskes. 

Culpabedømmelsen
63

 

Et erstatningsansvar for revisor forudsætter, at alle usædvanlige erstatningsbetingelser er opfyldt. 

Først og fremmest at ansvarsgrundlaget er til stede; dvs. at revisor ved en retsstridig handling, der 

kan tilregnes revisor som forsætlig eller uagtsom, har forvoldt en skade.  

De objektive elementer i culpabedømmelsen tager udgangspunkt i en beskrivelse af revisors faglige 

pligter i relation til de enkelte arbejdsområder og opgaver. Det er ikke muligt at formulere revisors 

pligter under ét uden at anvende en bredere retlig standard. Culpanormen er i sig selv en sådan 

standard. Ifølge denne må revisor udføre sit arbejde med omhu, påpasselighed og den faglige 

kompetence, som man kan forlange af en ordentlig revisor. Det er nærliggende at identificere de 

krav, der fremgår i revisorlovens § 16 om god revisorskik.  

Begrebet god revisorskik har hidtil været opfattet som et overbegreb dækkende underbegreber 

såsom god revisionsskik, god rådgivningsskik osv. Domstolene henviser traditionelt til god skik-

reglerne, og Højesteret har bl.a. udtalt, at ”det må være en betingelse for at pålægge en revisor 
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erstatningsansvar, at han i udførelsen af sit arbejde har handlet i strid med god revisionsskik”. Det 

betyder, at det er en nødvendighed, at der er handlet i strid med god revisionsskik.  

Selvom domstolene oftest følger en faglig vurdering fra revisionsbranchen, må domstolene dog selv 

bedømme, om en udtalelse fra Responsumudvalget vurderes at være i strid med god revisorskik, og 

om der er tale om en forsømmelse, der kan udløse et erstatningskrav. 

Formuleringen af kravet om god revisorskik giver mulighed for en løbende udvikling i kravene til 

revisorerhvervet, herunder mulighed for, at revisorerne selv formulerer nye krav og nye ”skikke” på 

enkeltområder. Revisionsbranchen følger løbende op på, om standarder, vejledninger mv. er 

opdaterede i forhold til god revisorskik. Da både ISA’erne og regnskabsvejledningerne har klar 

betydning for bedømmelsen af revisors ansvar, må det antages, at revisor ikke kan blive draget til 

ansvar, såfremt revisor følger ISA’erne og vejledningerne. 

Årsagsforbindelse og adækvans
64

 

I overensstemmelse med almindelige erstatningsregler kræves der årsagsforbindelse mellem den 

mangelfulde revision og det lidte tab. Årsagsforbindelsen er et juridisk begreb, hvis formål er at 

begrænse erstatningsansvaret, således at det kun er handlinger eller undladelser, der har tæt 

forbindelse med tabet, som bliver erstatningspådragende.  

Når en kunde disponerer i tillid til revisors råd, er der ingen tvivl om, at årsagskravet er opfyldt. Det 

kan konstateres, at skaden ikke ville være indtruffet, såfremt den pågældende handling ikke havde 

foreligget (den såkaldte betingelsesteori).  

Det ses også i praksis, at undladelser af pligter i forhold til god revisorskik også opfylder kravet om 

årsagsforbindelse. Dette gælder, når revisor ikke deltager aktivt i rådgivning af kunden. Aktiv 

rådgivning kan f.eks. være, hvis revisor konstaterer mangler i den interne kontrol.  

Bevisbyrden for årsagssammenhængen påhviler den skadelidte. Det vil imidlertid være oplagt, at 

der er årsagsforbindelse mellem konstateret mangelfuldt arbejde direkte for kunden og det tab, 

kunden konstaterer. Det ligger i sagens natur, at kunden handler på grundlag af revisors arbejde, og 

det er således vigtigt, at det ikke er tilstrækkeligt, at revisor har begået fejl. Fejlen skal også være 

årsagen til tabet. Såfremt det kan dokumenteres, at kunden ikke ville have handlet anderledes uanset 

det givne råd fra revisor, kan den fornødne årsagsforbindelse ikke drages. 
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Det ligger ofte klart, at der er en årsagsforbindelse mellem en begået fejl og kundens tab. Mere 

vanskeligt kan det være at bevise en årsagsforbindelse mellem revisors mangelfulde indsats og 

tredjemands tab. For at der kan drages et ansvar, kræves det, at tredjemand faktisk og med føje 

handler på grundlag af revisors arbejde.  

Selvom der klart er årsagssammenhæng mellem revisors adfærd og det tab, som kunden eller 

tredjemand har lidt, er det ikke givet, at der altid drages et ansvar. Erstatningsansvaret begrænses 

nemlig også af et krav om adækvans; dvs. et krav om en vis snævrere sammenhæng mellem den 

culpøse adfærd og den indtrufne skade. Begrænsningen udtrykkes ofte således, at der ikke er ansvar 

for skader, der er atypiske eller upåregnelige følger af skadevolderens adfærd.  

Tabet
65

 

Revisor er ansvarlig for det tab, der må anses at være en følge af revisors fejl og forsømmelser; dvs. 

tab som kunne være undgået, såfremt revisors arbejde havde været udført korrekt. 

Det er den erstatningssøgende, som skal kunne dokumentere tabets størrelse. Dog har Højesteret 

afgjort, at grovheden af revisors fejl kan begrunde en lempelse af beviskravene til tabets størrelse. 

Såfremt det ikke kan dokumenteres, at der har været et tab, er der intet ansvar, selvom revisor har 

begået fejl. 

Det ses ofte, at kunden eller tredjemand lider et tab, som er større end, hvad revisor kan gøres 

ansvarlig for. Der må foretages en tidsmæssig deling, hvor kunden eller tredjemand selv må bære en 

del af det faktiske tab. I det omfang revisor burde have afsløret besvigelser eller andre ulovligheder, 

afdækket risikofyldte engagementer, påpeget nødvendige nedskrivninger osv., indtræder ansvaret 

først fra det tidspunkt, hvor revisor burde have reageret, såfremt han havde handlet i 

overensstemmelse med god revisorskik, ved at meddele kunden eller tredjemand sin viden, 

henholdsvis ladet den fremgå af regnskabet. 

Kundens eller tredjemands egen skyld eller medvirken
66

 

En forudsætning for, at der overhovedet opstår spørgsmål om revisors ansvar, er, at revisor har pligt 

til at udføre et bestemt arbejde for kunden. Omfanget og karakteren af dette arbejde bør 

dokumenteres i en skriftlig revisionsaftale.  
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Når kunden har forelagt de relevante oplysninger for revisor, må revisor selv stå inde for det 

efterfølgende arbejde. Hvis revisor er af den opfattelse, at de modtagne oplysninger eller de 

forudsætninger, som kunden har lagt til grund for opgavens løsning, er behæftet med væsentlige 

fejl, mangler eller usikkerheder, skal revisor tage forbehold herfor. 

Den ansvarsmæssige betydning af revisors påtegning
67

 

Påtegningens form og indhold er af afgørende betydning for bedømmelsen af et muligt ansvar for 

revisor. Påtegningen er revisors meddelelsesmiddel til omverdenen angående det udførte arbejde. 

Derfor er det også af afgørende betydning for revisors ansvar, hvad der står heri; bl.a. om der er 

modifikationer i påtegningen såsom supplerende oplysninger eller forbehold. 

6.2.1.2 Strafansvar68
 

Straffeloven § 1, 1. pkt. beskriver strafansvar. Den første betingelse for at straffe er derfor, at der er 

konstateret et strafbart gerningsindhold eller, at personen skal have gjort det, som er beskrevet i en 

lovregel. Hvornår der foreligger en forbrydelse afhænger således helt af, hvad der står i loven.  

Strafansvaret forudsætter i al almindelighed ikke blot, at personen har udført en forbudt handling 

(objektivt), men at det er sket under omstændigheder, som kan medføre en fordømmende adfærd. 

Det er her man arbejder med tilregnelsesbegrebet som beskrevet under afsnit 6.1.2. 

De revisionsmæssige krav til revisor i relation til ledelsens kriminelle og erstatningspådragende 

adfærd beskrives således
69

: 

 Revisor skal som en del af sin sædvanlige revision være opmærksom på, at 

ansvarspådragende forhold kan fremkomme, jf. ISA 240. 

 Revisor skal give en supplerende oplysning i påtegningen, hvis han gennem sine 

undersøgelser eller på anden måde får kendskab til omstændigheder, der giver en begrundet 

formodning om et ledelsesmæssigt ansvar enten erstatningsretlig eller strafferetlig. 

Revisor skal således give oplysninger om et muligt erstatnings- eller strafansvar, såfremt revisor 

ved sin revision bliver bekendt med forhold, der indikerer ovenstående for medlemmer af ledelsen. 

Såfremt revisor ikke gør det, kan revisor selv ifalde bødestraf. 
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6.2.1.3 Disciplinæransvar70
 

Disciplinæransvar er en straf, der kan idømmes for forseelser, der ikke er så grove som dem, der 

kan eller bør dømmes med strafansvar, og som ikke nødvendigvis opfylder betingelserne for 

erstatningsansvar, hvis f.eks. et økonomisk tab ikke kan dokumenteres. 

Forudsætningen for, at revisor kan idømmes disciplinærstraf, er som tidligere nævnt, at revisor 

tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører. For at afgøre hvorvidt revisor har handlet korrekt, 

er der nedsat et revisornævn. Revisornævnets opgave er først at tage stilling til, om den indklagede 

revisor har tilsidesat sine pligter. Finder nævnet, at revisor har tilsidesat sine pligter, er næste skridt 

at vurdere, hvorvidt revisor skal idømmes straf. Her anvendes en vurdering af ansvarsgrundlaget. 

For at vurdere ansvarsgrundlaget kigger man på den objektive del, som er de faktiske 

handlinger/undladelser, der er omfattet af den pågældende lovregel, samt hvilke faktiske 

handlinger/undladelser der har fundet sted. Foruden den objektive del bliver der også set på den 

subjektive del, som omhandler den opfattelse, revisor havde eller ikke havde. Var revisor selv klar 

over, hvad der skete? Vidste revisor overhovedet, at de aktuelle lovregler eksisterede? Hvilken 

betydning har det for revisor, at han vidste dette? Osv. 

6.3 Revisors ansvarsbegrænsning71
 

Der ses en stigende tendens til, at erstatningsansvaret over for revisor øges. Der har igennem de 

senere år været en stigning i antallet af erstatningssager og også i de beløb, som revisor bliver 

stævnet for. Det ses i flere sager, at erstatningskravet mod ledelsen og revisor er ens på trods af, at 

det er ledelsen, som aflægger regnskabet, og at revisors påtegning er et udtryk for, at regnskabet er 

revideret i overensstemmelse med god revisionskik. 

I de fleste sager er det ikke vanskeligt at se, hvordan revisor burde have afdækket besvigelsen, men 

det er ikke det samme som, at revisor skulle have afdækket besvigelsen på et tidligere tidspunkt. 

Det er derfor en vigtig opgave, at revisor skal have klargjort for regnskabsbrugerne, at et revideret 

regnskab ikke er en garanti for, at revisor har opdaget eventuelle besvigelser, men at 

revisionspåtegningen er et udtryk for, at regnskabet, vurderet ud fra almindelige anerkendte 

revisionsprincipper, lever op til god revisionskik. 
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Derfor har de danske revisorer udtrykt et ønske om, at der bliver vedtaget en ansvarsbegrænsning 

for revisorer. 

6.3.1 Revisors ansvarssystem 

Det væsentligste problem med det nuværende civilretlige erstatningssystem for revisorer er, at 

revisor i henhold til lovgivningen er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring. Revisor er således 

den eneste selskabsretlige aktør, der er pålagt et krav om en sådan obligatorisk forsikringsdækning. 

Det medfører, at revisor ofte er den eneste, der har en forsikring, og som dermed kan erstatte 

økonomiske tab ved virksomhedssammenbrud mv. 

Det ses derfor, at revisor bliver inddraget i erstatningssager, uanset om revisors eventuelle fejl og 

forsømmelser ikke er af betydning for de reelle årsager til og baggrunden for de økonomiske tab. 

Interessen skyldes udelukkende, at revisor har den bedste mulighed for at betale erstatning via sin 

forsikring, og dermed fokuseres der ikke på de forskellige ledelsesorganers faktiske handlinger og 

undladelser.  

Det ses især i sager, hvor personer i den øverste ledelse har udført eller medvirket til økonomisk 

kriminalitet. Ledelsen er sjældent i stand til at erstatte det økonomiske tab. Såfremt revisor har 

begået fejl eller forsømmelser ved revisionen, vil revisor således komme til at hæfte for de samlede 

tab, også selvom det ikke er revisor, der har udarbejdet regnskabet eller foretaget en svigagtig 

handling. Revisor har typisk blot ikke ”levet op til” god revisionskik og har ladet sig aflede i form 

af snak, således at gerningspersonerne har kunnet misinformere revisor eller ligefrem bedrage 

revisor ved anvendelse af falske dokumenter mv.  

Det medfører, at revisor hæfter for andres fejl og tab som følge af andres kriminelle handlinger. 

Samtidig påvirker det revisionsvirksomhedernes omdømme negativt, når de trues med sådanne 

sagsanlæg. 

Denne udvikling i sagsanlæg har medført, at der nu er begrænsning på den forsikringsdækning, der 

kan opnås. Det betyder, at forsikringen dermed ikke kan dække ethvert tab. Der er begrænsninger i 

forsikringssummen, og såfremt erstatningskravet er større end forsikringssummen, har revisor ingen 

dækning.   

Ovenstående antyder, at der er brug for en forandring i revisors ansvarssystem. 
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Udgangspunktet for reguleringen af revisors ansvar må været et mål om at fastholde en stærk 

profession, der lever op til samfundets og kapitalmarkedernes krav om uafhængighed, og en tillid til 

de erklæringer, der afgives. Derudover ønskes det, at revisor besidder professionalisme, høj 

faglighed og etik samt en ambition om hele tiden at ville forbedre sig. 

Der er igennem de seneste 10 år sket en væsentlig styrkelse af det offentlige tilsynssystem med 

revisorer. En udvikling, som forventes at fortsætte. Tilsynet med revisorer har påvist en række 

tilfælde, hvor de grundlæggende krav til revisor ikke har været iagttaget, eller hvor den udførte 

revision ikke har haft den fornødne kvalitet. Det er ikke tilfredsstillende for revisionsbranchen, men 

illustrerer, at der er etableret et uafhængigt og effektivt offentligt tilsyn.  

I tillæg til det øgede offentlige tilsyn og disciplinærsystemet er det afgørende, at revisor er omfattet 

af erstatningsregler, som virker præventivt. Revisor skal have et økonomisk incitament til at leve op 

til gældende krav og standarder, og samtidig er det afgørende, at erstatningsreglerne ikke fører til 

urimelige resultater. 

6.4 Revisors rapportering72
 

Når revisor skal rapportere besvigelser, er der flere regelsæt, som skal følges, herunder 

erklæringsbekendtgørelsen, revisorloven og hvidvaskloven. Der er tale om flere forskellige regelsæt 

med separate formål og forskellige rapporteringsmekanismer. 

Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 omfatter enhver form for kriminalitet, som begås af et 

ledelsesmedlem. Revisorloven § 22 omfatter kun grove økonomiske forbrydelser. Hvidvaskloven 

omfatter dels adfærd, der ikke i sig selv er strafbelagt, dels situationer, hvor der ikke kan være tale 

om hæleri, såfremt hvidvaskeren har forsæt til at vaske udbyttet fra en kriminel handling hvidt. 

Såfremt revisor konstaterer en besvigelse efter revisorloven, vil revisor, ud over at skulle efterleve 

rapporteringsmekanismerne i denne lov, også næsten altid skulle efterleve 

rapporteringsmekanismerne i erklæringsbekendtgørelsen.  
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6.4.1Rapporteringspligt ifølge erklæringsbekendtgørelsen 

6.4.1.1 Hvad er omfattet? 

Hovedreglen i erklæringsbekendtgørelsen er, at revisor skal give supplerende oplysninger i 

revisionspåtegningen, såfremt medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.  

Rapportering efter erklæringsbekendtgørelsen omfatter således alle situationer, hvor ledelsen 

foretager en lovovertrædelse, som kan resultere i erstatnings- eller strafansvar. 

Det er en betingelse efter erklæringsbekendtgørelsen, at de strafbare forhold skal ”berøre 

virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere”. 

Overtrædes f.eks. arbejdsmiljølovgivningen, markedsføringsloven, værdipapirhandelsloven osv., 

kan sådanne overtrædelser også tænkes at komme til at berøre virksomheden, 

virksomhedsdeltagerne, medarbejderne o.l. 

Berører det strafbare forhold ikke den nævnte kreds, er der ikke rapporteringspligt efter 

erklæringsbekendtgørelsen. 

Som udgangspunkt foreligger der ikke et væsentlighedsniveau for revisors rapporteringspligt efter 

erklæringsbekendtgørelsen, når der foreligger en situation, hvor ledelsen kan ifalde erstatnings- 

eller strafansvar. Der skal således som udgangspunkt rapporteres om alle forhold, hvor ledelsen kan 

ifalde erstatnings- eller strafansvar. Dog er der i erklæringsbekendtgørelsen nævnt bagatelagtige 

forhold som f.eks. en situation, hvor en direktør tager en pakke printerpapir med hjem til privat 

brug. Da dette ikke er et forhold, som kan tænkes at have interesse for regnskabsbrugeren, 

konstateres det, at det må være acceptabelt at undlade at omtale forholdet. 

Om en overtrædelse er væsentlig, vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, 

herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren.  

6.4.1.2 Hvordan skal revisor rapportere? 

Som nævnt ovenfor skal revisor afgive en supplerende oplysning i revisionspåtegningen, såfremt 

medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. 

Revisor kan ikke undlade at afgive supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, fordi forholdet 

er omtalt i revisionsprotokollatet, eller fordi ledelsen har skrevet om forholdet i eksempelvis 

ledelsesberetningen i regnskabet.  
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Supplerende oplysninger om, at ledelsen kan ifalde ansvar, skal afgives som en ”supplerende 

oplysning vedrørende andre forhold”. 

6.4.1.3 Dokumentationskrav 

Revisor skal afgive supplerende oplysninger vedrørende forhold, som revisor er blevet bekendt med 

under sit arbejde, og som giver revisor begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- 

eller strafansvar. 

En begrundet formodning om kriminelle handlinger foreligger ikke ved mistanke baseret på 

fornemmelser, men må kræve en mistanke, der hviler på dokumenterbart materiale og faktisk viden 

om forhold, der underbygger denne mistanke. Mistanken må have sådan en styrke, at det 

forekommer revisor mest sandsynligt, at der foreligger en kriminel adfærd. 

Det er en vanskelig situation for revisor at afgøre, om der er tilstrækkeligt bevis for, at der 

foreligger begrundet formodning. Der er en god retningslinje, som lyder således: ”Revisor skal, når 

han har fået sin mistanke og sidder og betragter sit materiale, spørge sig selv, om det er mere 

sandsynligt, at der er begået en strafbar overtrædelse, end der er tale om en fejl, usikkerhed eller en 

anden helt legal forklaring. Har revisor fortsat en ”mavefornemmelse” af, at der er begået 

kriminalitet, men samtidig må erkende, at der objektivt sagtens kan være tale om en normal 

forklaring på det fundne, skal han ikke afgive en supplerende oplysning, men må i stedet overveje, 

om han kan grave dybere for at få af- eller bekræftet sin fornemmelse. Kan han ikke få bekræftet sin 

fornemmelse på trods af eventuelle yderligere undersøgelser, er kravet i erklæringsbekendtgørelsen 

ikke opfyldt”. 

Ud over ovenstående betragtninger om omfanget af revisors arbejde og dokumentation for, at 

ledelsen kan ifalde ansvar, er det også vigtigt, at revisor er bekendt med kravene for at blive straffet 

efter den lovgivning, som ledelsen eventuelt måtte have overtrådt, herunder forsæt eller grov 

uagtsomhed. 

6.4.1.4 Tidsmæssig afgrænsning 

I forbindelse med afgivelse af den supplerende oplysning kan der godt opstå et spørgsmål om, 

hvordan revisor tidsmæssigt skal afgrænse, hvornår der skal afgives supplerende oplysning.  

Såfremt revisor opdager et ansvarspådragende forhold i regnskabsperioden, er der ikke den store 

tvivl om, at revisor skal afgive en supplerende oplysning i revisionspåtegningen i den pågældende 
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regnskabsperiode. Revisor skal ved afdækning af strafbare forhold, begået i tidligere regnskabsår, 

også omtale forholdet som en supplerende oplysning, forudsat at der ikke er indtrådt forældelse af 

strafområdet.   

Hvis der er afgivet supplerende oplysning om et forhold, og dette forhold ved afgivelse af 

efterfølgende års revisionspåtegning er bragt til ophør, har revisor opfyldt sin pligt til at informere 

offentligheden om forholdet. 

6.4.2 Rapporteringspligt ifølge revisorloven 

6.4.2.1 Hvad er omfattet? 

Omfanget af revisorloven er ikke ligeså stort som i erklæringsbekendtgørelsen, da der først skal 

være tale om økonomiske forbrydelser, og der eksisterer i modsætning til 

erklæringsbekendtgørelsen en væsentlighedsbetragtning i og med, at forbrydelsen skal vedrøre 

betydelige beløb eller i øvrigt være af grov karakter. Der er primært tale om grove 

formueforbrydelser som f.eks. underslæb, mandatsvig, bedrageri, databasebedrageri, skyldnersvig 

og skattesvig. Også anden kriminalitet af et stort omfang vil udløse revisors reaktionspligt, f.eks. 

insiderhandel, kursmanipulation og bestikkelse af offentligt ansatte.  

Revisors rapporteringspligt i henhold til revisorloven omfatter både erklæringer med og uden 

sikkerhed. 

6.4.2.2 Indberetningspligt 

Revisors indberetningspligt er ifølge revisorloven opbygget i to trin. Først underrettes ledelsen og 

dernæst eventuelt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. 

Ledelsen 

Revisor skal, når han/hun har indset, at ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser i 

tilknytning til udførelsen af dens erhverv, og har en begrundet formodning om, at forbrydelsen 

vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, straks underrette hvert enkelt medlem af 

ledelsen herom. For at understrege over for ledelsen, at der er tale om kriminalitet af grov karakter, 

skal underretningen gives til hvert enkelt medlem og dernæst indføres i revisionsprotokollatet til 

bestyrelsen. 

Revisor skal sikre sig, at ledelsen mødes og vurderer revisors oplysninger, og herudover skal 

ledelsen tage de fornødne skridt til at forhindre fortsat kriminalitet og til at rette op på de skader, 
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den allerede begåede kriminalitet har forårsaget. Det er op til ledelsen at fremvise dokumentation 

for de foretagne fornødne skridt til at stoppe kriminaliteten og begrænse tabet. Såfremt ledelsen 

ikke kan dokumentere dette, skal revisor senest 14 dage efter underretning af ledelsen underrette 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. 

Hvis revisor finder, at underretningen af ledelsen vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, 

skal revisor straks underrette statsadvokaten. Det samme gælder, såfremt flertallet af virksomhedens 

medlemmer af ledelsen er involveret i eller har kendskab til forbrydelsen. 

Revisor skal afgive supplerende oplysninger. I tillæg til afgivelse af supplerende oplysninger vil det 

ofte også være relevant at overveje et forbehold i revisionspåtegningen, såfremt de økonomiske 

forbrydelser, der måtte være blevet begået, medfører, at der er væsentlig fejlinformation i 

regnskabet. Et forbehold kan ikke erstatte den supplerende oplysning, som fortsat vil skulle 

udformes, selvom der også tages forbehold i revisionspåtegningen. 

6.4.2.3 Dokumentationskrav 

Revisor skal indse, at ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser, ligesom revisor skal 

have begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller er af grov karakter. 

At revisor skal indse, at ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser, indebærer ikke, at 

revisor skal være fuldstændig bevidst om, at der foreligger kriminalitet af den nævnte art. Det, der 

udløser revisors handlepligt, er tilfælde, hvor revisor må anse det for mest sandsynligt, at der er tale 

om kriminalitet. At indse kræver ikke nødvendigvis, at et eller flere medlemmer af ledelsen 

erkender forholdene over for revisor. Det vil også være tilfældet, hvis f.eks. dokumenter i 

virksomheden ikke efterlader revisor med nogen rimelig tvivl om, at der foregår kriminalitet. 

At revisor skal have begrundet formodning om, at kriminaliteten vedrører beløb eller er af grov 

karakter, følger de samme krav, som findes i erklæringsbekendtgørelsen. 

6.4.3 Rapporteringspligt ifølge hvidvaskloven 

6.4.3.1 Hvad er omfattet? 

Hvidvaskloven omhandler hvidvask og finansiering af terrorisme. Hvidvask er defineret som at 

medvirke til eller forsøg på: 
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 At tage imod eller give andre del i økonomisk udbytte, der stammer fra en strafbar 

lovovertrædelse. 

 At skjule, opbevare, transportere eller på anden måde hjælpe nogen til at sikre økonomisk 

udbytte fra en strafbar lovovertrædelse. 

Hvidvask har til formål gennem en sløringsproces at skjule, hvor midlerne stammer fra.  

Pligterne på hvidvaskområdet omfatter kun mistænkelige forhold, der vedrører den opgave, revisor 

har påtaget sig. Ydes der f.eks. rådgivning om den momsmæssige håndtering af opførelsen af en 

ejendom, skal revisor ikke undersøge, om andre dele af kundens virksomhed kan være led i en 

sløringsproces, der er hvidvask. 

6.4.3.2 Hvordan skal revisor rapportere? 

Revisor skal, hvis der er mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft 

tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, undersøge transaktionen eller henvendelsen 

nærmere.  

At revisor skal undersøge transaktionen eller henvendelsen nærmere betyder ikke, at revisor skal 

igangsætte en egentlig efterforskning, men betyder, at revisor har pligt til at spørge ind til 

transaktionen eller formålet med henvendelsen. Såfremt revisor fortsat sidder med en mistanke, skal 

revisor underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.  

Revisor har pligt til at hemmeligholde over for sin kunde, at han/hun har underrettet eller overvejer 

at underrette om hvidvask. 

6.4.3.3 Dokumentationskrav 

Det, der udløser underretningspligten, er alene en mistanke, der ikke kan afkræftes. For at få en 

mistanke skal revisor konstatere unormal adfærd. 

Revisorer er vant til at arbejde med at dokumentere erklæringer med høj grad af sikkerhed og 

begrænset grad af sikkerhed, og det kan derfor tænkes, at mange revisorer vil have svært ved at 

foretage indberetning alene baseret på mistanke, som ikke er understøttet af dokumentation. 

For at sikre at revisorer har tilstrækkeligt kendskab til hvidvaskreglerne og underretningspligten 

heri, er det et lovkrav, at revisorer skal have en skriftlig forretningsgang om overholdelse af 

hvidvaskreglerne, der minimum indeholder: 
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 Risikovurdering af virksomhedens forretningsmodel. 

 Kundeidentifikation og legitimation. 

 Opbevaring af registreringer, dokumentationer og intern kontrol af, at reglerne overholdes. 

 Kommunikation og indberetning af mistænkelige forhold. 

 Regler for uddannelse og instruktion af medarbejdere. 

6.4.4 Revisors fratrædelse som følge af besvigelser 

Når revisor får mistanke om besvigelser begået af ledelsen og eventuelt også får bekræftet disse, 

giver det anledning til en overvejelse af, om revisor skal fratræde opgaven. 

Af revisorloven fremgår det, at udgangspunktet er, at revisor ikke skal fratræde, men forblive på sin 

post og varetage hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant. Der er ikke noget forbud mod at 

fratræde, og ofte vil det være en nærliggende mulighed for revisor, hvis revisor ikke kan stole på 

ledelsen, dersom ledelsen ikke foretager afhjælpende handlinger vedrørende besvigelser, ifald 

revisor mener, der er risiko og bevis for, at der en væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge 

af væsentlige og altomfattende besvigelser osv. En ny revisor vil have samme udfordringer, og 

derfor vil det være mest passende, at revisor gennemfører opgaven, og i hvert fald udskyder sin 

beslutning om at fratræde, til revisor har afsluttet opgaven og afgivet revisionspåtegningen. 

Såfremt revisor fratræder, og dette sker i forbindelse med, at revisor har en begrundet formodning 

om, at der foreligger en situation, hvor virksomhedens ledelse har begået økonomiske forbrydelser, 

skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet herom samt 

grunden for sin fratrædelse. 

6.5 Delkonklusion 

Revisors rolle ved identifikation og forhindring af besvigelser, herunder regnskabsmanipulation, 

følger god revisorskik inkl. reglerne i ISA 240. Foruden de omtalte revisionshandlinger i ISA 240 er 

det også op til revisor at være kritisk over for regnskabsmæssige skøn.  

Ved regnskabsmæssige skøn er det vigtigt for revisor at have den gode ”mavefornemmelse”, men 

det er ligeså vigtigt, at der foreligger et grundigt, veldokumenteret og gennemarbejdet grundlag for 

det regnskabsmæssige skøn. Såfremt revisor har en mistanke om regnskabsmanipulation i form af et 

eventuelt fejlvurderet skøn, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at understøtte posten, er 

det op til revisor derefter at vurdere, hvordan ledelsen har taget stilling til det fejlvurderede skøn.  
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Revisor kan ved hjælp af tilregnelsesbegrebet vurdere, hvorvidt ledelsen har handlet bevidst. Der 

sondres her mellem simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed og forsæt. Alle tre former er abstrakte og 

vidtrækkende, hvorfor der skal lægges flere faktorer til grund ved en vurdering og bedømmelse af, 

hvordan ledelsen har handlet. 

Såfremt revisor identificerer regnskabsmanipulation, er det op til revisor at oplyse interessenter og 

regnskabsbrugere omkring regnskabsmanipulationen, hvilket ofte vil være ved en modificeret 

revisionspåtegning. Såfremt en modificeret påtegning ikke vil afhjælpe den udførte 

regnskabsmanipulation, er det revisors opgave at indberette virksomheden til den pågældende lovs 

myndighed (statsadvokaten mv.).   

I tilfælde af regnskabsmanipulation, der medfører tab for interessenterne, kan revisor i særlige 

tilfælde drages til ansvar, såfremt revisor ikke har ydet sit hverv efter gældende krav og regler, 

herunder gennem sin rapportering. Revisor kan idømmes henholdsvis erstatningsansvar, strafansvar 

og disciplinæransvar. Der ses dog en tendens til, at der oftest rettes et langt større krav end, hvad 

der er grundlag for, mod revisor, da revisor er den eneste person, som har en obligatorisk 

forsikringsdækning. I denne sammenhæng ender revisor med at hæfte for andres fejl. Som følge 

heraf har revisionsbranchen over flere omgange ytret ønske om, at der fremadrettet bliver sat et 

begrænset erstatningsansvar over for revisor. Hermed ikke sagt at revisor vil frasige sig sit 

erstatningsansvar, men revisor ønsker en mere ligelig hæftelse for tab.  
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7 Revisors fremtidige rolle 

7.1 EU-Kommissionens forslag i relation til besvigelser og revisors 

uafhængighed 
Fokusset på revisors og virksomhedernes rolle og ansvar er stort i relation til en troværdig og 

pålidelig revisions- og regnskabsproces, herunder regnskabsmanipulation. Det store fokus skal ses i 

kølvandet på den såkaldte finanskrise, der for alvor har skabt debat og kritik af de nuværende regler, 

som revisor og virksomhedsledelsen er underlagt. Den store opmærksomhed på revisors og 

virksomhedens ansvar og rolle i relation til uafhængighed og besvigelser, herunder 

regnskabsmanipulation, har udmøntet sig i et nyt lovudkast fra EU-Kommissionen
73

, hvor 

Kommissionen ligger op til en ny forordning, som primært vedrører virksomheder af særlig 

offentlig interesse, herunder finansielle virksomheder og børsnoterede virksomheder. 

EU-Kommissionens forslag er vidtrækkende og har til hensigt at styrke revisors objektivitet og 

uafhængighed i forbindelse med revision af en virksomheds årsregnskab. 

Formålet og ønsket med at indføre tiltag, der resulterer i større uafhængighed, er at forhindre bias, 

herunder regnskabsmanipulation, og dermed styrke grundforudsætningen om, at regnskabet skal 

give et retvisende billede.  

Det nye lovforslag, som EU- Kommissionen har sendt i høring, og som har til formål at styrke 

revisionen, forventes af mange at have afgørende betydning for revisionsbranchen som helhed. 

Mens EU- Kommissionen vurderer, at de nye tiltag vil styrke de nuværende regler, herunder 

forhindre regnskabsmanipulation, vurderer flere brancheorganisationer, herunder FSR, at forslagene 

ikke vil styrke revisionen og nytteværdien for virksomhederne og samfundet. 

EU-Kommissionen foreslår en omfattende ændring af revisionspolitikkerne, hvis formål er at styrke 

revisors uafhængighed. De nye forslag har fra flere organisationer fået meget kritik med den 

begrundelse, at det ikke vil øge kvaliteten af revisionen, men derimod forringe den og samtidig 

forøge virksomhedernes revisions- og rådgivningsomkostninger. 

Med udspring i ovenstående vil vi i det følgende vurdere udvalgte deleelementer af det nye 

lovforslag fra EU-Kommissionen, herunder om de nye skærpelser, efter vores opfattelse, vil styrke 
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kravet og ønsket om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede, og om det nye udspil har 

påvirkning på identifikationen af regnskabsmanipulation. 

Vi har nedenfor listet udvalgte og centrale delelementer af det nye lovforslag, som vi vil gennemgå 

og diskutere i relation til problemstillingen det retvisende billede, herunder regnskabsmanipulation: 

  Tvungen rotation 

  Opdeling mellem revision og ikke-revisionsydelser 

 Forøgelse af kvalitetsniveauet ved anvendelse af internationale standarder 

  Nye regler for sammensætning af revisionsudvalg 

7.1.1 Tvungen rotation 

EU-Kommissionens oplæg indeholder et krav om tvungen rotation for PIE
74

-virksomheder. Ved 

indførelse af tvungen rotation tvinges virksomhederne til at skifte revisionsfirma efter en periode på 

maksimalt seks år uagtet, at de er tilfredse med deres revisor. Af forslaget fremgår det endvidere, at 

perioden på seks år kan udvides med yderligere tre år, såfremt virksomheden har to revisorer.  

EU-Kommissionens primære argument for at indføre tvunget revisorskifte skal ses i sammenhæng 

med, at man forventer, at et tvunget revisorskifte vil forøge konkurrencen samt styrke revisors 

uafhængighed, uden at dette vil have negativ indflydelse på revisionskvaliteten.  

Modargument for det nye forslag 

Forslaget om tvunget revisorskifte har skabt meget debat og møder således kritik fra flere organer, 

herunder FSR og Foreningen Dansk Erhverv. Foreningen Dansk Erhverv har således spurgt deres 

medlemmer om værdien og vigtigheden i selv at kunne vælge revisor, hvortil 96% af de adspurgte 

ikke mener, det er en god idé, at der indføres regler om tvunget revisorskifte
75

. Endvidere mener 

hovedparten af de adspurgte medlemmer, at et tvunget revisorskifte vil resultere i en dårligere 

revision
76

. Modstanden mod det nye forslag begrundes med, at forslaget ikke tilgodeser 

aktionærernes og bestyrelsens interesser – at det er op til aktionærerne og bestyrelserne selv at 

vurdere og udvælge den revisor, de mener, der er bedst egnet til opgaven på baggrund af revisors 

kompetencer og kendskab til branchen.  
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Ser vi på revisionsbranchen, som den er sammensat i dag, er der flere større revisionsfirmaer, der 

har specialiseret sig i udvalgte brancher, hvorfor de har tilegnet sig særlige kompetencer og viden, 

som de benytter i deres daglige virke i forbindelse med servicering af deres kunder. Denne særlige 

branchespecialisering er ofte bygget op over flere år, hvorfor andre revisionsvirksomheder kan have 

svært ved at tilbyde rådgivning af samme kvalitet. Således mener kritikere af det nye forslag, at et 

tvunget revisorskifte vil medføre, at virksomheden ikke får samme branchespecifikke rådgivning 

som den fik før, samtidig med at revisor ikke har samme indsigt i de branchespecifikke risici, der 

kan have indflydelse på revisionen og påtegningen af regnskabet. Som eksempel herpå kan nævnes 

revisors vurdering af branchespecifikke skøn, som virksomheden har indregnet, og som der er risiko 

for er påvirket af bias og manipulation. For at kunne foretage en så nøjagtig vurdering af et 

regnskabsmæssigt skøn inden for en specifik branche kræver det en stor viden til branchen for at 

kunne vurdere, om skønnet er sandsynligt eller helt forkert i forhold til de øvrige branchedeltagere. 

I forlængelse heraf skaber revisor og virksomheden, herunder en eventuel revisionskomité, i kraft af 

deres samarbejde et tillids- og samarbejdsforhold, som er centralt i forbindelse med revisionen og 

påtegningen af regnskabet. Ved et tvunget revisorskifte nedbrydes dette tillids- og 

samarbejdsforhold, som er opbygget over en årrække, hvorfor virksomheden og revisor skal bruge 

unødvendige ressourcer på at forsøge at opbygge et nyt. Dog er et tillidsforhold ikke nødvendigvis 

en fordel, når det gælder regnskabsmanipulation, idet det kan være sværere for revisor at danne sig 

et overblik over, hvorvidt ledelsen manipulerer med revisoren. 

Kritikpunkterne, som er listet ovenfor, er ikke udtømmende, men giver blot et billede af nogle af de 

modargumenter, som flere foreninger og kredse har ytret, herunder FSR og Dansk Industri.  

Et godt kundeforhold mellem revisor og virksomheden bygger på samarbejde, herunder gensidig 

tillid, som ofte skabes igennem mange år på baggrund af løbende dialog og løbende værdiskabende 

revision og rådgivning. Ved tvunget revisorskifte skal den nye revisor bruge tid og ressourcer på at 

sætte sig ind i virksomheden og dens behov, før at revisor har mulighed for at yde værdiskabende 

revisionsrådgivning. Således kan der være risiko for, at revisor overser centrale aspekter ved første 

års revision, da revisor lige er tiltrådt. Denne antagelse understøttes af flere undersøgelser foretaget 

i Italien, hvor reglen om tvunget revisorskifte har været implementeret i en årrække
77

. Ved den 

forringede revisionskvalitet og revisors manglende kendskab til virksomheden, herunder personer i 
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virksomheden, vil risikoen for, at revisor opdager og identificerer regnskabsmanipulationen, blive 

forringet.  

Argumenter for tvunget revisorskifte 

Som nævnt indledningsvist begrundes forslaget om tvunget revisorskifte med, at dette vil medføre 

større uafhængighed mellem revisor og ledelse og dermed vil understøtte grundforudsætningen om, 

at regnskabet skal være retvisende og dermed ikke være påvirket af bias.  

Relationerne mellem virksomheden og revisor bærer i mange tilfælde præg af et 

”forretningsmæssigt venskab”, idet virksomhedens ledelse og revisor i praksis også ses under mere 

uformelle omstændigheder. Ved at der skabes et personligt og venskabeligt forhold mellem revisor 

og ledelse vurderer tilhængere af det nye forslag, at der er en øget risiko for, at revisor ikke er 

uafhængig og kritisk nok i sin vurdering. Revisors ønske om at skabe et personligt forhold til 

ledelsen og bestyrelsen hænger i mange tilfælde sammen med, at revisor ønsker at fastholde 

kunden. Derfor er det vigtigt, at revisor bibeholder den professionelle skepsis og ikke lader sig 

”forblænde” af et for tæt forhold til ledelsen. På den måde er det muligt for revisor fortsat at 

forholde sig kritisk og identificere eventuelle mistænkelige posteringer, der kan give anledning til 

mistanke om regnskabsmanipulation. 

Tilhængere af det tvungne revisorskifte mener, at et tvunget revisorskifte vil resultere i, at revisor 

ikke i samme omfang vil bestræbe sig på at fasholde kunden, idet kunderelationen er tidsbegrænset, 

hvilket vil medføre, at revisor i højere grad vil udfordre og forholde sig til regnskabsmanipulation 

og bias samt have en mere kritisk og direkte tilgang til ledelsens skøn og vurderinger. 

I lighed med gennemgangen af de ovennævnte kritikpunkter fra FSR mv. er ovenstående argument 

kun en lille del af den samlede begrundelse for indførelsen af de nye regler. Dog vurderer vi, at 

dette argument er det mest centrale i relation til vores problemfelt regnskabsmanipulation. 

På baggrund af ovenstående gennemgang er det uklart, hvorvidt et tvunget revisorskifte direkte vil 

højne kvaliteten af revisionen og understøtte formålet om styrkelse af det retvisende billede og 

større uafhængighed. Det tvungne revisorskifte er, som tidligere nævnt, kun implementeret i Italien, 

hvorfor erfaringerne hermed er begrænsede. Erfaringerne fra Italien peger dog i retning af, at 

ordningen umiddelbart ikke har den ønskede effekt som tiltænkt af EU-Kommissionen, idet 
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revisionskvaliteten falder umiddelbart efter et revisorskifte samt, at der ikke er dokumenteret en 

øget uafhængighed fra revisors side efter et skifte. 

Med udgangspunkt i ovenstående er det således vores vurdering, at der ikke er noget, som tyder på, 

at et tvunget revisorskifte direkte vil have positiv indflydelse på forebyggelsen og identifikationen 

af regnskabsmanipulation. 

7.1.2 Opdeling mellem revision og ikke-revisionsydelser 

I forlængelse af forslaget om tvunget revisorskifte lægger EU-Kommissionen endvidere op til 

markante begrænsninger af revisors arbejdsopgaver. Således lægger forslaget op til, at de store 

revisionsvirksomheder ikke skal have lov og mulighed for at yde assistance og tjenesteydelser, der 

ligger ud over den lovpligtige revision. Endvidere foreslår EU-Kommissionen, at 

revisionsvirksomhederne skal splittes op i henholdsvis rene revisionsvirksomheder og 

virksomheder, der yder rådgivning og øvrig assistance. EU-Kommissionens forslag skal ses i 

sammenhæng med et ønske om at øge og styrke revisors uafhængighed og troværdighed, der begge 

er centrale komponenter i lovgivningen og de etiske retningslinjer, som revisor er underlagt
78

. 

Som reglerne er i dag, er restriktionerne begrænset til, at revisor ikke må revidere virksomheder, 

som revisor ejer andele i, eller virksomheder, hvor revisor har en personlig gæld. De nuværende 

regler hænger sammen med, at revisor altid skal agere som tredjemand sideløbende med, at revisor 

aldrig må træffe beslutninger på vegne af virksomheden, idet det er ledelsen, der har ansvaret 

herfor. 

Vi vil i det efterfølgende gennemgå argumenter for og imod det nye forslag. På baggrund af 

gennemgangen vil vi foretage en vurdering af, hvorvidt det er sandsynligt, at en reduktion i revisors 

opgaver vil øge revisors uafhængighed og dermed styrke revisionen og det eksterne regnskab, 

herunder identifikation af regnskabsmanipulation.  

Modargument for det nye forslag  

Kritikken af EU-Kommissionens nye forslag argumenteres med, at de nye regler vil medføre en 

forøgelse af omkostningerne for virksomhederne og revisionsbranchen, samtidig med at revisionen 

og revisors uafhængighed ikke påvirkes positivt. I forlængelse heraf begrundes en fastholdelse af de 

nuværende regler med, at en løbende og bred rådgivning øger kendskabet til virksomheden, hvilket 
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i sidste ende vil ende ud i en forøget kvalitet og faglighed i forbindelse med revisionen, herunder 

identifikation af regnskabsmanipulation gennem et øget fagligt kendskab til virksomheden. 

I forlængelse heraf argumenterer kritikerne endvidere, at revisor i dag er underlagt revisorloven, 

herunder uafhængighedskrav samt etiske retningslinjer, hvorfor der i forvejen er etableret en række 

kontrolforanstaltninger og regler, der skal sikre, at revisor er uafhængig og varetager revisionen 

inden for givne standarder og kvalitetsrammer. I forlængelse heraf henvises der til, at revisor er 

underlagt kvalitetskontrol fra Revisortilsynet, som indtil videre ikke har dømt nogen 

revisionsvirksomheder for at yde en ringere revision som følge af, at revisionsfirmaet også har 

bistået rådgivning, der ligger ud over revisionen
79

. Derudover er der heller ikke eksempler på, at 

revisor har udført rådgivningsopgaver, som direkte har resulteret i manglende identifikation af 

regnskabsmanipulation.  

Kritikken af EU-Kommissionen kommer ikke kun til udtryk i revisionsbranchen, men også blandt 

virksomhederne. Således viser undersøgelser lavet blandt medlemmerne i Dansk Erhverv, at 80% af 

medlemmerne er for, at revisor må udøve rådgivning, mens 84% af de adspurgte mener, at 

kvaliteten af revisionen øges, hvis revisor også må assistere og rådgive virksomheden. Endvidere 

viser en undersøgelse fra YouGoVStone
80

, hvor respondenterne udgøres af formænd for 

revisionskomiteer samt økonomichefer, at 77% af respondenterne mener, at revisionsbranchen er 

underlagt tilstrækkelige kontroller og love, hvad angår revisors uafhængighed. Det betyder, at 

ledelsen også føler sig sikker på, at revisor kan identificere eventuelle usædvanlige posteringer på 

trods af, at revisor både udfører rådgivnings- og revisionsopgaver. 

Modstanden mod de nye forslag går endvidere på, at det vurderes, at revisor i højere grad er i stand 

til at identificere regnskabsmanipulation samt forholde sig til de af ledelsen udarbejdede skøn, jo 

mere viden revisor har om virksomheden og dens skattemæssige og selskabsretlige situation. Denne 

viden tilegnes kun ved assistance og rådgivning.  

EU-Kommissionens store fokus på revisors rolle skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af den 

finansielle krise, hvor omfanget af bedragerisager, besvigelsessager og konkurser er steget. Som 

følge af denne negative udvikling er antallet af modificerede revisionspåtegninger steget markant, 

hvilket afspejler sig i FSR’s opgørelse, som fremgår nedenfor. 
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Kilde: FSR – Revisordøgnet 19. sep. 2012 – Morten Speitzer, s. 3 

Af figuren kan det udledes, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i antallet af 

besvigelsessager/konkurser og udviklingen i antallet af modificerede påtegninger, hvilket er i 

overensstemmelse med vores forventninger. Vi er opmærksomme på, at udviklingstendensen ikke 

direkte konkluderer, at den parallelle udviklingstendens er et udtryk for, at revisionen og revisors 

uafhængighed har været tilfredsstillende i perioden, men udviklingstendensen giver en indikation 

af, at kvaliteten af revisionen har fulgt med det stigende omfang af besvigelsessager og konkurser.  

Argumenter for begrænsning af revisors opgaver 

Tilhængerne af det nye forslag om begrænsninger i revisors opgaver begrunder indførelsen af de 

nye regler med, at revisor i forbindelse med revisionen ikke forholder sig kritisk til de mulige 

konsekvenser, som kan være affødt af den rådgivning og assistance, som er udført af øvrige 

personer i revisionsvirksomheden. Som eksempel herpå kan nævnes situationen, hvor 

revisionsvirksomheden har ydet skattemæssig rådgivning, men hvor revisor i forbindelse med 

revision og påtegning af regnskabet ikke forholder sig til konsekvenserne heraf, idet det antages, at 

der ikke er tilknyttet en risiko grundet involvering fra en i samme revisionsvirksomhed.  

Et andet argument, som understøtter holdningen om, at revisor ikke må udføre øvrig assistance, skal 

ses i forhold til den situation, hvor revisor selv har ydet assistancen og derefter selv foretager 

revision af regnskabet. I de situationer, hvor revisor selv har ydet assistancen, men har overset et 

vigtigt element, vil der være risiko for, at revisor ikke selv identificerer forholdet i forbindelse med 

sin revision og påtegning af regnskabet. Med denne begrundelse peges der således i retning af, at 

revisor udøver selvrevision, som ofte er relateret til en manglende kritisk tilgang. 
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Endelig argumenteres der, ligesom i forrige afsnit, for, at en manglende opsplitning i revisors 

opgaver vil medføre, at revisor vil være mere tilbøjelig til at se igennem fingre med flere forhold, 

hvor der kan herske usikkerhed, herunder regnskabsmanipulation, som følge af, at revisor ikke 

ønsker at miste kunden. Således peges der på, at revisors incitament til at se igennem fingre og 

forholde sig mindre kritisk øges som følge af, at omsætningen og indtjeningen på kunden øges som 

følge af rådgivningsopgaver.  

Begreberne ”uafhængighed og troværdighed” er grobund for debatten, idet forslagene udspringer 

heraf. Den nuværende lovgivning samt de kontrolforanstaltninger, som revisor allerede er underlagt, 

er omfattende, ligesom uddannelsen til revisor er lang og i høj grad fokuseret på revisors rolle og 

revisors uafhængighed.  

Hvorvidt en opsplitning af revisors opgaver, som vi kender det fra i dag, vil resultere i større 

uafhængighed og troværdighed er svært at afgøre, men med udgangspunkt i den nuværende 

overvågning samt de nuværende love og restriktioner, som revisor allerede er underlagt, og det 

faktum, at Revisortilsynet ikke tidligere har dømt nogen revisionsfirmaer i relation til 

problemstillingen omkring rådgivning og revision, er der indikationer på, at en opsplitning kun i et 

begrænset omfang vil påvirke revisors uafhængighed, herunder revisors identifikation, forhindring 

og rapportering af regnskabsmanipulation.  

Centralt er det dog at bemærke, at revisor konstant skal være opmærksom på, at selvrevision ikke 

forekommer. 

På baggrund af ovenstående er der således ikke noget, der tyder på, at en begrænsning i revisors 

opgaver direkte vil medføre en stigende identifikation af besvigelser – snarere tværtimod, idet 

revisor ikke i samme omfang vil være orienteret og inddraget i virksomhedens særlige 

skattemæssige og juridiske forhold, som ofte er relateret til den øvrige rådgivning og assistance, 

som revisor udøver. Som eksempel herpå vil virksomheden kunne udføre regnskabsmanipulation 

ved at undlade at orientere revisor om resultatet af en eventuel skatteforespørgsel, hvor afgørelsen 

ikke tilgodeser ledelsens interesser. Dette bygger dog på en antagelse om, at det faktum, at 

Revisortilsynet ikke tidligere har idømt nogen bøde i de tilfælde, hvor revisor udøver revision og 

rådgivning, er et udtryk for fuldstændig uafhængighed og objektivitet fra revisors side.  
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7.1.3 Forøgelse af kvalitetsniveauet ved anvendelse af internationale standarder 

EU-Kommissionen anbefaler i forlængelse af de øvrige forslag, at revisor i højere grad skal 

anvende de internationale regnskabsstandarder for derved at højne kvaliteten af revisionen og 

herigennem sikre det retvisende billede. Således vil revisor i endnu højere grad blive underlagt at 

skulle forholde sig til og benytte ISA 240, hvilket med al sandsynlighed vil styrke identifikationen 

af besvigelser, herunder regnskabsmanipulation.  

Tvungen anvendelse af de internationale revisionsstandarder (ISA’erne) sikrer foruden høj kvalitet, 

at revisors erklæring er baseret på samme grundhandlinger, uanset hvor i EU revisor og selskabet er 

bosiddende. Brugen og indførelsen af fælleshandlinger, som er udstedt af IFAC – International 

Federation of Accountants – er med til at sikre, at regnskabsbrugeren opnår sikkerhed for, at 

revisors erklæring bygger på nøje udvalgte og anerkendte handlinger. 

Modsat forslaget om tvunget revisorskifte og opsplitning mellem rådgivning og revision, som er 

belyst ovenfor, støtter både FSR og revisionsbranchen generelt op om forslaget
81

 og tilslutter sig, at 

en fælles holdning til revisionshandlingerne vil højne troværdigheden og kvaliteten af revisionen og 

dermed sikre, at årsregnskabet bliver retvisende. 

Det er vores opfattelse, at indførelse og brug af internationale standarder vil højne 

revisionskvaliteten og samtidig øge troværdigheden omkring revisionen og det eksterne regnskab. 

En øget kvalitet vil alt andet lige have en større indvirkning på at sikre, at der ikke er manipuleret 

med de rapporterede tal. 

I forlængelse heraf er det vores vurdering, at brugen af fælles anerkendte standarder vil være med til 

at sikre, at regnskabet overholder kravet om det retvisende billede. Indførelsen af et fælles regelsæt, 

mener vi, kan indføres med fordel snarest muligt, da der i revisionsbranchen og virksomhederne er 

en fælles tilslutning til forslagene. 

7.1.4 Nye regler for sammensætning af revisionsudvalg 

Vi har tidligere i opgaven beskrevet og gennemgået revisionsudvalgenes implementering ved det 8. 

direktiv samt gennemgået revisionsudvalgenes opgaver og formål. 
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Af EU-Kommissionens forslag fremgår det, at Kommissionen støtter revisionsudvalgenes 

nuværende rolle, hvorfor de har stillet forslag om en yderligere styrkelse af udvalgene samt stillet 

forslag om en udvidelse af revisionsudvalgenes beføjelsesområder og opgaver.  

Revisionskomiteernes rolle er særlig vigtig i relation til at sikre revisions- og regnskabsprocessen 

samt vigtig i forbindelse med at sikre revisors uafhængighed. 

På baggrund af tidligere afsnit omhandlende de nuværende regler er det vores vurdering, at reglerne 

og kravene til revisionsudvalgene med fordel kan udbygges og styrkes for at imødekomme de risici, 

der relaterer sig til revisions- og regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder bl.a. 

regnskabsmanipulation. 

Med udgangspunkt i de nuværende regler samt EU-Kommissionens forslag vurderer vi, at de 

nuværende regler kan styrkes ved at stille større krav til revisionskomiteernes faglige kunnen, 

herunder uddannelse og baggrund. Et eksempel herpå kunne være, at alle i revisionsudvalget skal 

have revisions- og regnskabskendskab samtidig med, at alle i revisionsudvalgene løbende skal 

deltage i relevant efteruddannelse, som det også er tilfældet for revisorer. 

I forlængelse heraf vurderer vi, at der, så vidt det er muligt, skal etableres guidelines og 

retningslinjer for revisionsudvalgenes rapportering, herunder rapportering til omverdenen.  

Det er vores vurdering, at en skærpelse og udbygning af reglerne vil gøre revisionsudvalgene endnu 

mere værdifulde for virksomheden og dermed styrke forebyggelsen og opdagelsen af besvigelser, 

herunder regnskabsmanipulation. 

7.2 Nye tiltag til revisors rapportering til identifikation af 

regnskabsmanipulation 
Igennem virksomheden og revisors rapportering har regnskabsbrugerne mulighed for at blive 

informeret omkring besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Valget af rapporteringsform er 

imidlertid afgørende, idet der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt den enkelte 

rapporteringsform er åben og gennemsigtig. Grundet dette vurderer vi det centralt at se på de 

rapporteringsmuligheder, der er på nuværende tidspunkt, samt gennemgå og vurdere eventuelle 

tiltag, der vil kunne forbedre rapporteringens værdi for regnskabslæseren.  
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Vi har nedenfor gennemgået de væsentligste rapporteringsmuligheder og vil under hver 

rapporteringsform kommentere på, hvorvidt vi mener, der kan foretages ændringer, som kan hjælpe 

med at identificere regnskabsmanipulation. 

7.2.1 Revisionspåtegningen 

En meget central og vigtig rapporteringsbestanddel i årsrapporten er revisionspåtegningen
82

. 

Revisionspåtegningen indeholder en erklæring fra en ekstern og uafhængig revisor og er samtidig 

den bestanddel af årsrapporten, hvor revisor har muligheden for at indføre eventuelle kommentarer 

og bemærkninger til årsrapporten.  

Revisionspåtegningen har igennem årene stået over for meget kritik, idet regnskabsbrugerne ikke 

mener, den er dækkende og forståelig nok. Kritikken og ønsket om en lettere forståelig påtegning 

har resulteret i en række tiltag og forslag til, hvorvidt påtegningen skal udformes, således at der 

skabes en offentlig forståelse for, hvad revisor erklærer sig på. Der er i EU-Kommissionens forslag 

til fremtidens revision flere forslag til ændringer af den nuværende revisionspåtegning og 

udformning heraf. Vi vurderer ikke, at påtegningen vil have en central rolle i forbindelse med 

oplysning om regnskabsmanipulation, idet vi vurderer, at ændrede krav til revisors rapportering vil 

være relateret til noterne i regnskabet, som, vi vurderer, vil blive langt mere beskrivende. 

7.2.2 Afskaffelse af krav for revisors rapportering på klasse B-virksomheder 

EU-Kommissionen stiller forslag om at afskaffe revisionspligten for klasse B-virksomheder. Det er 

positivt set fra et økonomisk samfundsperspektiv og har også medført en opbakning fra den danske 

regering. Dog kan forslaget føre til usikkerhed for regnskabsbrugeren. I tilfælde af at klasse B-

virksomhederne fravælger revision, mister regnskabsbrugeren sin sikkerhed og garanti for, at de 

oplyste tal i årsregnskabet er pålidelige. Ved manglende revision og som følge heraf en manglende 

revisorerklæring opnår regnskabsbrugeren ikke direkte sikkerhed for, at regnskabet er retvisende, 

idet der ingen uafhængig revisorerklæring er. Således vil tilfælde af regnskabsmanipulation med 

overvejende sandsynlighed ikke bliver opdaget og rapporteret, da det alene er ledelsens holdning og 

objektivitet, der rapporteres.  

7.2.3 Forslag om revisors rapportering til revisionsudvalget 

Forslaget om revisors rapportering til revisionsudvalget anser vi for at være et godt supplement til 

den øvrige rapportering, som revisor udfører. Forslaget stiller imidlertid ikke krav om, at 

revisionsudvalgene skal offentliggøre revisors rapport, hvorfor oplysningsværdien beholdes internt i 
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virksomheden.  Da der ikke lægges op til krav om offentliggørelse af rapporten, vil revisors 

rapportering til revisionsudvalget ikke direkte komme regnskabsbrugeren til gavn. 

Trods manglende værdi for regnskabsbrugeren vil rapporten dog sikre et endnu større samarbejde 

mellem revisionsudvalget, ledelsen og revisor, idet de oplysninger, revisor skal påføre i rapporten, 

er af en detaljeringsgrad, som kræver virksomhedens deltagelse.  

Revisionsudvalgsrapporten kombineret med den nye Integrated Report
83

, som vil være underlagt 

revisors gennemlæsning og en eventuel erklæring, vil medføre større fokus på regnskabsprocessen i 

virksomheden, idet der fra ledelsens og revisionsudvalgets side vil kræves større involvering og 

fokus. Som direkte konsekvens heraf vil fokusset på virksomhedens interne kontroller med 

overvejende sandsynlighed blive styrket og medføre en større proaktivitet, hvad angår forhindring 

af besvigelser og fejl. Særligt vurderer vi, at en tvungen offentliggørelse af disse rapporter vil 

medføre en større indsats fra virksomhedens side, idet oplysningerne så vil komme til 

regnskabsbrugers kendskab. 

I tilfælde hvor rapporterne indikerer svagheder, vil dette oftest medføre, at virksomheden handler 

aktivt herpå og får erstattet de svage kontroller med nogle nye mere effektive kontroller, der kan 

være med til at forebygge og forhindre forekomsten af regnskabsmanipulation. 

7.2.4 Revisionsprotokollatet 

Revisionsprotokollatet er et allerede effektivt rapporteringsmiddel fra revisor til virksomhedens 

bestyrelse, og derfor mener vi, at dette bør bibeholdes. I revisionsprotokollatet kan revisor uddybe 

eventuelle kommentarer fra revisionspåtegningen og årsregnskabet. Vi mener ikke, at revisor skal 

øge sin rapportering i revisionsprotokollatet betydeligt. 

7.2.5 Årsrapporten 

Vi mener, at det på sigt kan være hensigtsmæssigt, at årsrapporten bliver modificeret i form af krav 

om flere verbale forklaringer i årsregnskabets noter. I en analyse udarbejdet af PwC og CBS
84

 

fremgår det, at regnskabsbrugerne ønsker sig en mere informativ ledelsesberetning og ikke 
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nødvendigvis en standardiseret ledelsesberetning, hvor de krævede informationer er givet i et sådant 

omfang, at de kunne være undladt. I de tilfælde hvor virksomhederne vælger at begrænse og 

generalisere informationen i deres ledelsesberetning, får regnskabsbrugerne endnu mindre verbal 

information og værdi af regnskabet.  

I forlængelse af fokus på verbale beskrivelser er det vores vurdering, at ledelsen i højere grad skal 

tilføje verbale forklaringer i regnskabsnoterne for derved at gøre regnskabstallene mere tilgængelige 

og læselige for regnskabsbrugerne. Det vil medføre en øget forståelse for regnskabet fra 

regnskabsbrugernes side, idet det skaber en større gennemsigtighed og forståelse af 

regnskabsposterne, herunder hvordan de indregnede skøn er fremkommet, eller på hvilket grundlag 

det indregnede skøn er foretaget.  

I forlængelse af ovenstående forslag, som, vi overordnet mener, vil styrke regnskabslæserens 

nytteværdi, vurderer vi, at omfanget og detaljeringsgraden af verbale beskrivelser, herunder 

udviklingstendenser, bør indarbejdes i regnskabsnoterne for derved at give regnskabslæser et større 

indblik i postens sammensætning og postens udviklingstendens. Foruden det faktum at 

regnskabslæseren får et større indblik i postens sammensætning og udvikling, tvinges 

virksomhedens ledelse i endnu højere grad til at forholde sig til regnskabsposterne, idet disse skal 

synliggøres. Det er vores vurdering, at et øget fokus på regnskabsposternes bestanddele og 

udviklingstendens i mange tilfælde forhindrer og forebygger regnskabsmanipulation, idet 

virksomhedens ledelse ikke direkte kan skjule og undlade at kommentere på posten. 

Et eksempel herpå er i tilfælde, hvor virksomheden ønsker at forbedre resultatet samt forøge 

aktivmassen ved ikke at afskrive på virksomhedens aktiver til trods for, at disse er taget i brug. Ved 

indførelse af verbale beskrivelser skal ledelsen redegøre for, hvornår aktivet er anskaffet samt 

årsagen til, at der netop ikke er afskrevet på dette aktiv. Ledelsens vil ofte begrunde den manglende 

afskrivning med, at aktivet endnu ikke er taget i brug, hvilket vil være ubelejligt og utroværdigt for 

virksomhedens ledelse at udmelde, såfremt flere medarbejdere, bestyrelsen o.l. er bekendt med, at 

aktivet er taget i brug.  

Vi mener, at de verbale beskrivelser kombineret med revisors redegørelse for revisionsstrategi mv. 

vil være med til at styrke regnskabsbrugers nytteværdi og forståelse af regnskabet samtidig med, at 

det vil reducere forekomsten af besvigelser. 
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Ovenstående stiller krav til virksomhederne. Såfremt virksomhederne ikke sætter fokus på 

beskrivelserne, vil det ikke give en større nytteværdi, og revisor vil i stedet for skulle bruge tid på at 

guide virksomhederne igennem de verbale beskrivelser. Derfor må det være oplagt, at der i kravet 

til de verbale beskrivelser lægges vægt på, at det er virksomhedens opgave at udarbejde 

tilstrækkelige beskrivelser, i lighed med at det er virksomhedens ansvar at udarbejde 

ledelsesberetningen, og såfremt revisor ikke finder forklaringerne tilstrækkeligt tydelige, må der 

kunne foretages en supplerende oplysning i revisors påtegning. Det vil gøre, at virksomhederne får 

prioriteret at udarbejde en ordentlig beskrivelse, da virksomheden oftest ønsker et regnskab med en 

blank påtegning.  

7.3 Forventet fremtidige reguleringer til afdækning af besvigelser 
Foruden EU-Kommissionens forslag, som er gennemgået ovenfor, vurderer vi det for værende 

overvejende sandsynligt, at revisor vil blive pålagt yderligere krav og reguleringer vedrørende 

måden, hvorpå revisor udfører sit arbejde, for derved at styrke identifikationen af besvigelser og 

sikre det retvisende billede, hvilket har høj fokus hos både revisionsbranchen og offentligheden.  

Vi har i det forrige afsnit gennemgået nogle af EU-Kommissionens nye forslag vedrørende begrebet 

besvigelser, herunder de mulige effekter, som de nye forslag får i relation til forebyggelsen og 

identifikationen af besvigelser.  

På baggrund af vores gennemgang og vurdering kan det konkluderes, at de nye tiltag med 

undtagelse af forslag, der kan henføres til revisionskomiteernes øgede rolle, ikke vil have en positiv 

indvirkning på forebyggelsen af besvigelser. 

Således tyder meget på, at forebyggelsen og identifikationen af besvigelser ikke skal komme via en 

tilpasning af revisionsbranchen og revisors opgaver, men snarere via øvrige tilpasninger og 

fokusering i måden, hvorpå revisionen udføres.  

Af fremtidige tiltag, som vurderes indført i større eller mindre omfang, er krav om revisors evne til 

at identificere det uforudsigelige i revisionen. Ved uforudsigelighed menes, at vi forventer, at der i 

fremtiden vil være større krav til revisors evne til at identificere det uforudsigelige, herunder 

identifikation og indregning af usikre regnskabsposter. Således vurderer vi, at tendensen går mod, at 

revisor i fremtiden skal arbejde med en hypotese om, at en regnskabspost er påvirket af 

manipulation og via sin revision positivt modbevise hypotesen om regnskabsmanipulation.  
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Den revisionsmæssige forskel vil ligge i, at revisor fremadrettet skal sikre sig, at hver enkelt 

regnskabspost er gennemgået for eventuelle besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Således 

vil revisor ikke kun skulle reagere på usædvanlige poster og særlige udviklinger, men i stedet for 

have fokus på risikoen og afdækning af besvigelser for hver regnskabspost, idet revisionen tager 

udgangspunkt i en hypotese om, at posten er manipuleret. Denne indgangsvinkel til revisionen vil 

stille større krav til dokumentationen og revisors dataadgang, hvilket f.eks. kan afklares med større 

fokus på IT-systemerne og de dataudtræk, disse kan give.   

7.3.1 Vurdering af ISA 240 

Vi har i kapitel 2 overordnet gennemgået ISA 240 ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved 

revision af regnskaber” og herigennem belyst hovedelementerne og baggrunden for 

regnskabsmanipulation, som oftest udføres af ledelsen.  

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi i det følgende gennemgå centrale elementer af ISA 240 med 

henblik på at identificere elementer fra standarden, der forventes tilpasset eller udført på anden vis 

for at imødekomme EU-Kommissionens ønske om, at revisor i større omfang skal identificere og 

forhindre regnskabsmanipulation.  

7.3.1.1 Skriftlige udtalelser og kommunikation med den daglige og øverste ledelse85 

I forbindelse med revision og identifikation af besvigelser, herunder regnskabsmanipulation, 

oplister ISA 240 konkrete retningslinjer for forespørgsler og indhentelse af skriftlige erklæringer fra 

ledelsen, der har til formål at give revisor kendskab til mistanke eller viden om 

regnskabsmanipulation.  

Erklæringerne og forespørgslerne, som vi kender dem fra i dag, er ofte generelle og ikke 

kundetilpassede, ligesom spørgeteknikken, som anvendes, ofte er overfladisk og indirekte. 

Vi vurderer, at omfanget af skriftlige erklæringer og forespørgsler som ISA 240, herunder ISA 

580
86

, angiver, er tilstrækkeligt, men samtidig er disse centrale og vigtige elementer i relation til 

opdagelsen og forebyggelsen af besvigelser.  

Ved at indhente skriftlige erklæringer og forespørgsler får revisor skabt en dialog med ledelsen 

omkring kontrolmiljøet og risikoen for besvigelser samtidig med, at erklæringen har en 
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 Jf. ”ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet”. 
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 Jf. ”ISA 580 - Skriftlige udtalelser”. 
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afskrækkende og forebyggende effekt over for ledende medlemmer, der kunne overveje at begå 

besvigelser. 

ISA 580 beskriver detaljeret, hvilke formkrav erklæringerne og de skriftlige udtalelser skal 

overholde samtidig med, at ISA 240 detaljeret og omfangsrigt angiver eksempler på, hvad 

erklæringerne skal indeholde.
87

 

Omfanget af formkrav og indholdskrav, som er angivet i de internationale standarder, vurderer vi, 

vil medføre en risiko for, at revisor ikke får tilpasset sine forespørgsler til den konkrete virksomhed, 

idet forespørgslerne er generelle og standardiserede. Ved at følge detaljerede standarder vurderer vi 

således, at der er en risiko for, at revisor ikke får afdækket alle risici og dermed ikke får medtaget 

særlige virksomhedsspecifikke forhold i sine forespørgsler.  

I forlængelse heraf vurderer vi, at en forøgelse og udvidelse af omfanget af forespørgsler og 

erklæringer ikke vil resultere i en bedre forebyggelse af besvigelser, men derimod blot skabe 

forventninger om, at revisor i højere grad vil afsløre et større antal besvigelsessager.   

I relation til ovenstående mener vi umiddelbart ikke, at der er behov for en regulering, der går mod 

øgede krav til erklæringerne, idet vi overordnet synes, at standarderne er fyldestgørende og 

indeholder tilstrækkeligt med retningslinjer for, hvilke handlinger revisor skal udføre for at leve op 

til god revisionsskik. 

Vi mener således, at reguleringerne i relation til forespørgsler og erklæringer vedrørende 

identifikation af besvigelser i højere grad skal komme gennem reguleringer til den skepticisme og 

spørgeteknik, som revisor benytter. 

Såfremt revisor i dag opdager en usædvanlig transaktion, fejl eller et udokumenteret skøn, som 

revisor ønsker at drøfte med ledelsen, har revisor ofte en tendens til at træde ”varsomt” og spørge 

undskyldende ind til forholdet, idet revisor ikke ønsker at skabe en situation, der kan medføre et 

dårligt forhold til kunden, som i sidste ende kan resultere i, at revisor mister kunden. Derfor ses der 

i praksis en tendens til, at revisor er for indirekte og ”blød” i forbindelse med mundtlige 

forespørgsler om regnskabsmanipulation. 

Således vurderer vi det for værende sandsynligt, at fremtidige reguleringer i højere grad vil omfatte 

og påvirke revisors spørgeteknik og dokumentationen heraf frem for reguleringer, der går mod et 
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øget omfang af forespørgslerne. I forlængelse af kravene til revisors spørgeteknik og dokumentation 

heraf, vurderer vi endvidere, at der vil komme øgede krav til revisors skepticisme i forbindelse med 

identifikation af besvigelser. Således vurderer vi, at reguleringerne i højere grad end tidligere 

tvinger revisor til at være mere skeptisk i forbindelse med udførelsen og dokumentationen af 

besvigelser i revisionsforløbet. Hvordan reguleringerne præcis vil blive indarbejdet er uklart, men et 

bud herpå er, at revisor allerede i revisionsplanlægningsfasen skal fastlægge hypoteser, der går på 

udførelsen af besvigelser relateret til specifikke regnskabsposter og derefter positivt konkludere på, 

om hypotesen kan af- eller bekræftes på baggrund af den udførte revision og de foretagne 

forespørgsler. 

I forlængelse heraf vurderer vi, at kravene, hvad angår afholdelse af interviews og møder, 

tilsvarende vil blive omfattet af de nye reguleringer, således at revisor i højere grad bliver tvunget 

til at dokumentere indholdet af de afholdte møder, herunder afholdelse af møde og drøftelse af 

besvigelsesrisikoen med opgaveteamet.  

7.3.1.2 Drøftelser i opgaveteamet88 

ISA 315 kræver en drøftelse blandt medlemmerne af opgaveteamet og den opgaveansvarlige 

partner
89

, herunder stillingtagen til hvilke forhold der skal kommunikeres til medlemmer, der ikke 

har deltaget på mødet.  

I praksis er afholdelse af indledende møder på opgaveteamet en sjældenhed og kun begrænset til 

større kunder. Argumentationen herfor lyder ofte, at dette skal ses i sammenhæng med rentabiliteten 

og tidsforbruget, eller at der løbende foretages drøftelser mellem teamet og partneren.  

Indholdet af drøftelserne, som ISA 315 angiver, er centrale i relation til identifikationen af 

besvigelser, idet standarden specifikt angiver, at drøftelserne særligt skal lægge vægt på, hvor og i 

hvilket omfang virksomhedens regnskab kan være udsat for væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser. Med udgangspunkt i standardens indhold og formål er det således centralt og uden 

tvivl, at EU-Kommissionen ønsker, at denne gennemføres og overholdes. 

Med udgangspunkt heri er det vores vurdering, at afholdelse af møde på opgaveteamet og 

dokumentation heraf vil og bør indskærpes via nye reguleringer, særligt taget i betragtning af at det 
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 Jf. ”ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet”, afsnit 15 og afsnit A10-A11. 
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 Jf. ”ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet” s.3, afsnit 15 
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ofte er det ”menige” revisionsteam, der udfører selve revisionen og dermed skal identificere 

eventuelle besvigelser, herunder regnskabsmanipulation.  

Kravene om, at revisor i endnu højere grad skal efterleve og dokumentere overholdelse af 

standarderne, vurderer vi, er uundgåelige, såfremt ønsket om at identificere besvigelser skal 

imødekommes. Ved at indføre reguleringer, der i højere grad går på hypoteser, spørgeteknikker, 

afholdelse af møder og interviews, flyttes fokus fra den generelle og statistiske besvigelsesdækning, 

som vi kender fra i dag, til i endnu højere grad at være en mere virksomhedsspecifik 

besvigelsesafdækning. Samtidig flyttes centrale dele af fokusset og revisionen til specifikke 

besvigelseshandlinger.  

Det er uklart, hvorvidt vores vurderinger og forslag til fremtidige reguleringer nogensinde vil blive 

indført, dog vurderer vi det for sikkert, at der i fremtiden vil komme reguleringer til de nuværende 

regler og den måde, hvorpå revisor i dag udfører sin revision.  

7.3.1.3 Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter90 

Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter bygger meget på kommunikation mellem 

revisor og den enkelte virksomhed. Der stilles krav til, at revisor indhenter oplysninger fra den 

øverste ledelse, den daglige ledelse og andre i virksomheden, herunder en eventuel intern 

revisionsafdeling. På denne måde danner revisor sig et grundlæggende indtryk, som bl.a. ligger til 

grund for den risikovurdering, som revisor opstiller i forbindelse med planlægningen af revisionen.  

Vi mener, at revisors rolle i forbindelse med risikovurderingshandlingerne og de tilknyttede 

aktiviteter er tilstrækkelig. Dog vurderer vi, at de informationer, som revisor modtager fra 

selskabets øverste ledelse i forbindelse med besvigelsesafdækning, og risikoen for besvigelser i 

højere grad bør understøttes. Udførelsen af regnskabsmanipulation hænger ofte sammen med en 

personlig berigelse hos den, der udfører regnskabsmanipulationen, f.eks. hvis denne er presset 

økonomisk.  

For at imødekomme denne risiko vurderer vi det ikke for utænkeligt, at der i fremtiden vil blive 

indført krav om, at et selskabs ledelse skal give revisor adgang til personlige data, herunder 

økonomiske data, således at revisor i forbindelse med sin risikovurdering kan indarbejde en 

eventuel risiko for, at ledelsen foretager regnskabsmanipulation for at tilgodese egne interesser. 

Disse informationer vil revisor med overvejende sandsynlighed ikke tilegne sig ved almindelige 
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forespørgsler. Såfremt revisor fremadrettet skal have adgang til ledelsens personoplysninger, vil det 

være nødvendigt med en ændring af de nuværende love. 

En ulempe ved, at ledelsen pålægges at videregive oplysninger omkring privatoplysninger, er, at 

ledelsen altid vil føle en vis form for ”udsathed”. Det bør pointeres, at der ikke nødvendigvis er 

sammenhæng mellem en ledelses ringe privatøkonomi og udførelsen af regnskabsmanipulation, 

hvorfor det er centralt, at revisor ikke forblindes og dermed udelukkende baserer sin vurdering på et 

ledende medlems økonomi.  

Foruden kommunikationen ligger ISA 240 også op til, at revisor kan indhente anden information 

ved hjælp af bl.a. gennemgang af perioderegnskaber. Som et supplement vurderer vi, at IT-systemer 

i dag kan give virksomheden automatiserede og detaljerede oplysninger om transaktioner foretaget i 

systemet. Det vil derfor være oplagt at fokusere på virksomhedens IT-system, idet data og sortering 

heraf vil give indblik i virksomhedens transaktioner.  

Det vil kræve et samarbejde mellem virksomhed og revisor og ikke mindst IT-leverandøren. 

Såfremt de tre ”enheder” i samarbejde sætter systemet op til at generere relevante logfiler og data, 

vil det give revisor et indblik i, om der eventuelt kunne være tale om manipulation af de modtagne 

data. Det er i denne forbindelse vigtigt, at de modtagne data er automatiserede, og at der ikke kan 

rettes i de modtagne rapporter, således at rapporternes fuldstændighed sikres. 

Såfremt revisor i fremtiden i langt højere grad skal kunne modbevise hypotesen om besvigelser ved 

større anvendelse af datasystemer, vil dette medføre, at nogle virksomheder vil skulle øge kravene 

til deres IT-leverandør for at kunne efterleve de datakrav, som revisor stiller. I de tilfælde hvor 

virksomheden ikke har et effektivt IT-system, vil revisor fortsat skulle afdække/afklare hypotesen 

om regnskabsmanipulation, hvilket i mange tilfælde vil resultere i en større mængde af 

substansrevision. 

Hvis virksomheden har et IT-system, hvor det er muligt at teste for utraditionelle transaktioner og 

dermed mulig manipulation med regnskabstallene, er det væsentligt for revisor at foretage en test 

heraf. Såfremt det ikke er muligt, må revisor foretage en bred substansrevision for at dokumentere 

revisionen af den identificerede risiko.  
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7.3.1.4 Vurdering af revisionsbevis og den underliggende dokumentation91 

Når ISA 240 omtaler revisors vurdering af revisionsbevis, fokuseres der på den dokumentation, 

revisor skal indhente, såfremt revisor identificerer fejlinformation. En revision udført efter ISA’erne 

omfatter sjældent en undersøgelse af dokumenternes ægthed.  

Hvis forhold identificeret under revisionen imidlertid får revisor til at antage, at et dokument kan 

være uægte, eller at vilkår i et dokument er blevet ændret, uden at dette er oplyst over for revisor, 

foretager revisor yderligere undersøgelser ved f.eks. at: 

 Indhente bekræftelse direkte fra tredjeparten. 

 Anvende en ekspert til at vurdere dokumentets ægthed. 

Vi mener, at kravene til den underliggende dokumentation ved regnskabsmæssige skøn har stor 

indvirkning på identifikationen af eventuelle manipulerede poster. 

I praksis ses det ofte, at regnskabsmæssige skøn er utilstrækkeligt dokumenteret, men at revisor ser 

igennem fingre hermed og således accepterer dette med den begrundelse, at der er usikkerhed 

relateret til posten, og at skønnet er baseret på ledelsens bedste vurdering. Såfremt revisor ikke 

finder dokumentationen tilstrækkelig, må konsekvensen heraf være, at posten ikke indregnes. Dette 

vil medføre, at det kun er veldokumenterede skøn, som indregnes.  

Vi vurderer, at revisor i endnu højere grad end nu fremadrettet vil blive pålagt at indhente 

bekræftelse direkte fra en tredjepart. 

Det medfører, at der for alle poster, hvor det er muligt, skal indhentes ekstern dokumentation 

forinden, at regnskabsmæssige skøn værdiansættes og indregnes. Det vil i sagens natur ikke være 

muligt at indhente dokumentation på samtlige skøn, men i langt hovedparten af tilfældene vil det 

være muligt at få en tilkendegivelse fra en uafhængig tredjemand.  

I forlængelse af ovenstående vurderer vi, at der fremadrettet skal være et krav omoplysningerne om 

regnskabsmæssige skøn. En beskrivelse af det indregnede skøn i en note vil skabe større 

gennemsigtighed i årsregnskabet for regnskabsbruger. På nuværende tidspunkt har regnskabsbruger 

ikke mulighed for at vurdere, hvilke poster der er indregnet på baggrund af et skøn, og hvilke der er 

indregnet på baggrund af faktiske forhold. Ved at indføre verbale beskrivelser i regnskabsnoterne 

                                                
91 Jf. ”ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet”, afsnit 34-37 og afsnit A49-A53. 
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vil regnskabsbruger dermed få et større kendskab til, hvad posterne består af, samt et indblik i den 

usikkerhed, de enkelte poster kan være forbundet med i forbindelse med indregningen.  

  



Regnskabsmanipulation 2012 
 

111  

 

8 Konklusion 

Med udgangspunkt i ISA 240 har vi i opgavens indledende kapitel defineret og redegjort for 

begrebet besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Regnskabsmanipulation er kendetegnet ved, 

at ledelsen, medarbejdere eller tredjepart tilegner sig en ulovlig eller uberettiget fordel ved en 

bevidst og tilsigtet handling. Målet med udførelse af regnskabsmanipulation er at vildlede 

regnskabsbrugeren, idet udførelse af regnskabsmanipulation vil resultere i, at regnskabet ikke giver 

et retvisende billede. 

Baggrunden og de personlige motiver for udførelse af regnskabsmanipulation er mange, men kan 

oftest henføres til, at personen, der udfører regnskabsmanipulationen, ønsker at tilegne sig en 

personlig berigelse eller fordel.  

Besvigelser opdeles overordnet i tre hovedkategorier: misbrug af aktiver, korruption og 

regnskabsmanipulation. Vi har i opgaven primært afgrænset os til at belyse sidstnævnte.  

Konsekvenserne af besvigelsessagerne er mange og kan resultere i såvel direkte økonomiske tab 

som indirekte tab i form af skadet og forringet omdømme og image. 

Med udgangspunkt i analyser kan det udledes, at godt hver tredje virksomhed i Danmark i perioden 

2009-2011 har været udsat for besvigelser, heraf kan ca. 40% af tilfældene henføres til 

regnskabsmanipulation. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at det langt fra er alle 

besvigelsessager, der opdages, hvorfor omfanget og hyppigheden af besvigelser i danske 

virksomheder reelt set kan være markant højere. 

Regnskabsmanipulation kan i praksis udføres på flere forskellige måder og relatere sig til flere 

regnskabsposter. En af de hyppigst manipulerede regnskabsposter er omsætningen. Ved 

regnskabsmanipulation af omsætningen ses det ofte, at omsætningen bevidst er oppustet eller 

periodiseret fejlagtigt. Kendetegnet for disse typer af regnskabsmanipulation er, at der er indregnet 

omsætning på baggrund af falsk grundlag, fiktiv omsætning, og at omsætningen bevidst er 

indregnet i en forkert periode for derved at forvride resultatet.  

Da bogføringen og dermed regnskabet tager udgangspunkt i det dobbelte bogholderi, vil indregning 

af fiktiv omsætning også have påvirkning på selskabets aktiver i form af tilgodehavender fra salg.  
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Foruden indregning af omsætning kan det på baggrund af vores gennemgang endvidere 

konkluderes, at regnskabsposter, der er forbundet med ledelsens skøn, såsom hensatte forpligtelser, 

er poster, der hyppigst er udsat for regnskabsmanipulation. Årsagen hertil skal ses i sammenhæng 

med, at der ofte er begrænset dokumentation bag posterne, hvorfor disse i mange tilfælde er baseret 

på en subjektiv ledelsesvurdering.  

Ovenstående eksempler er blot en af mange måder, hvorpå virksomheden kan gennemføre 

regnskabsmanipulation. 

Udførelsen af regnskabsmanipulation er ofte kortsigtet, idet forbedring af årets resultat i år 1 ofte vil 

medføre en forringelse af resultatet i år 2, da posterne ofte skal tilbageføres i den efterfølgende 

periode. Som direkte konsekvens af at resultatet i år 2 bliver forringet, bliver ledelsen nødt til at 

udføre regnskabsmanipulationen igen i den efterfølgende periode for derved at neutralisere den 

negative effekt, som tilbageførslen har haft på årets resultat. Således kan vi på baggrund af vores 

gennemgang konkludere, at udførelsen af regnskabsmanipulation har en selvforstærkende effekt, 

idet ledelsen i mange tilfælde er nødt til at opretholde regnskabsmanipulationen år efter år.   

Virksomhedens ledelse har det overordnede ansvar for at sikre et kontrolmiljø, der garanterer en 

pålidelig og troværdig regnskabsaflæggelsesproces. I relation hertil kan virksomheden alt afhængig 

af dens ressourcemæssige situation etablere en række kontrolforanstaltninger og interne kontroller, 

hvis formål er at forebygge og forhindre regnskabsmanipulation. Mulighederne og værktøjerne i 

forbindelse med etablering af et pålideligt kontrolmiljø er mange og kan blandt andet bestå af 

indførelse af betryggende funktionsadskillelse, etablering af en intern revisionsafdeling, indførelse 

af revisionskomiteer samt etablering af en whistleblower-ordning. 

Indførelse af ovenstående kontrolforanstaltninger vil dels have en præventiv effekt, men samtidig 

også en reel effekt, idet muligheden for gennemførelsen af besvigelser begrænses samtidig med, at 

risikoen for opdagelse øges.  

Fokusset på etableringen af interne kontroller bliver mere og mere omfattende, hvilket eksempelvis 

ses ud fra COSO´s nye - og opdaterede udkast samt årsregnskabslovens krav til de danske 

børsnoterede virksomheder om en redegørelse for hovedelementerne i deres interne kontrol- og 

risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 
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Trods implementering af interne kontroller er det centralt at bemærke, at risikoen for forekomsten 

af regnskabsmanipulation aldrig kan udelukkes helt, hvilket skal ses i sammenhæng med, at 

ledelsen i kraft af dens rolle og beføjelser i mange tilfælde vil være i stand til at tilsidesætte 

kontroller.  

Indførelse af revisionskomiteer og whistleblower-ordninger er begge tiltag, der i et vist omfang vil 

reducere ledelsens muligheder for at tilsidesætte kontroller. Således vurderer vi det for værende 

overvejende sandsynligt, at sådanne ordninger vil blive indført i flere og flere virksomheder, i takt 

med at samfundets fokus øges på virksomhedens evne til at levere et pålideligt regnskab. 

I praksis opdages besvigelser sjældent af revisor, men derimod af virksomheden selv. Trods dette er 

det vores vurdering, at revisor i kraft af sit hverv og forpligtelser, herunder rapportering om 

kontrolsvagheder til ledelsen, hjælper til, at virksomheden selv forebygger og identificerer 

regnskabsmanipulation. Herudover har revisors tilstedeværelse en præventiv effekt.   

Revisors skal på baggrund af det udførte arbejde med en høj grad af sikkerhed erklære sig om, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomiske og finansielle situation. 

Revisors udførte arbejde skal leve op til gældende revisionsstandarder, herunder ISA 240 samt god 

revisionsskik. Det er ikke et krav, at revisionen skal målrettes mod besvigelser, men det er revisors 

opgave at revidere regnskabet, således at dette er retvisende og ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation. 

Såfremt at revisor får indsigt i besvigelser udført i en virksomhed, skal revisor straks underrette 

hvert enkelt medlem af ledelsen herom samt anføre forholdet i revisionsprotokollatet til bestyrelsen. 

Hvis revisor finder, at underretningen af ledelsen vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, 

skal revisor straks underrette statsadvokaten. Det samme gælder, såfremt flertallet af virksomhedens 

medlemmer af ledelsen er involveret i eller har kendskab til forbrydelsen. 

Selvom revisionen ikke direkte er rettet mod besvigelser, vurderer vi, at ISA 240 og efterlevelsen 

heraf er central i forbindelse med vurdering og sikring af det retvisende billede, idet standarden 

indeholder brugbare og vigtige guidelines for revisors arbejde og overvejelser. 

Lovgivningens fordeling af henholdsvis virksomhedens og revisors pligter i relation til det eksterne 

regnskab er klart defineret. På trods af dette er der i offentligheden en anden opfattelse af revisors 

pligter, hvilket særligt er kommet til udtryk i forbindelse med den finansielle krise de seneste år. 
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Denne forventningskløft vil kunne begrænses betydeligt ved i højere grad at oplyse om, hvad 

revisors arbejde omfatter. 

Samfundets interesse og fokus på revisors rolle i relation til uafhængighed og sikring af det 

revisende billede er større end nogensinde før. Som konsekvens heraf har EU-Kommissionen sendt 

forslag i høring, hvis formål er at styrke det retvisende billede, herunder forebygge 

regnskabsmanipulation. Forslagene omfatter i hovedtræk en regulering af revisionsbranchen og 

revisors beføjelser, herunder forslag om tvungen rotation, begrænsning i omfanget og typerne af 

revisors opgaver, brug af internationale standarder samt reguleringer for revisionsudvalg.  

Med udgangspunkt i forslagene er det imidlertid vanskeligt at anskue og vurdere, hvilke præcise 

konsekvenser og betydninger en eventuel indførelse af alle forslagene vil have i praksis. Ud fra 

vores gennemgang tyder meget på, at forebyggelsen og identifikationen af besvigelser ikke skal 

komme via en tilpasning af revisionsbranchen og revisors opgaver, men snarere via øvrige 

tilpasninger og fokusering på måden, hvorpå revisionen udføres. 

Vi vurderer, at fremtidige reguleringer vil medføre krav om, at revisor i højere grad end tidligere 

skal dokumentere efterlevelsen af standarderne til deres fulde, herunder ISA 240. Således mener vi 

bl.a., at reguleringerne af ISA 240’s forespørgsler og erklæringer i relation til identifikation af 

besvigelser i højere grad skal komme via reguleringer til den skepticisme og spørgeteknik, revisor 

benytter. I forlængelse heraf vurderer vi, at kravene, hvad angår afholdelse af interviews og møder, 

tilsvarende vil blive omfattet af de nye reguleringer, således at revisor i højere grad tvinges til at 

dokumentere indholdet af afholdte møder, herunder afholdelse af møde og drøftelse af 

besvigelsesrisikoen med opgaveteamet. 

Vi mener, at revisors rolle i forbindelse med risikovurderingshandlingerne og de tilknyttede 

aktiviteter er tilstrækkelig. Dog vurderer vi, at de informationer, som revisor modtager fra 

selskabets øverste ledelse i forbindelse med besvigelsesafdækning og risikoen for besvigelser, i 

højere grad bør understøttes. For at imødekomme denne risiko vurderer vi det ikke for utænkeligt, 

at der i fremtiden vil blive indført krav om, at et selskabs ledelse skal give revisor adgang til 

personlige data, herunder økonomiske data, således at revisor i forbindelse med sin risikovurdering 

kan indarbejde en eventuel risiko for, at ledelsen foretager regnskabsmanipulation for at tilgodese 

egne interesser. 
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Som beskrevet ovenfor er regnskabsmanipulation ofte relateret til poster forbundet med skøn. Som 

følge heraf vurderer vi, at revisor i endnu højere grad fremadrettet vil blive pålagt at indhente 

bekræftelse direkte fra en tredjepart. 

Revisors rapportering til bestyrelsen i form af revisionsprotokollatet er et effektivt 

rapporteringsmiddel. Derfor mener vi, at denne i sin nuværende form ikke bør ændres. Trods dette 

vurderer vi det for værende sandsynligt, at revisor i fremtiden bliver pålagt at forholde sig til og 

rapportere om flere foruddefinerede forhold relateret til besvigelsesrisikoen og afdækningen heraf. 

I forlængelse heraf vurderes det, at samfundskritikken og forventningskløften kan afhjælpes ved 

nye reguleringer om, at ledelsen i højere grad end tidligere giver flere verbale beskrivelser i 

årsregnskabet, herunder beskrivelse i noterne. Ved at ledelsen i højere grad belyser baggrunden og 

argumenterer for indregning af posten, herunder regnskabsmæssige skøn, samt hvordan disse er 

afprøvet, får regnskabsbrugeren en større forståelighed af de usikkerheder, der kan være tilknyttet 

posten, samtidig med at regnskabsbrugeren får en tilkendegivelse af, at det ikke er revisor men 

ledelsen, der har foretaget skønnet. I forlængelse heraf vil indførelse af udviklingsårsager samt 

udviklingstendenser ligeledes medføre større nytteværdi for regnskabslæseren og igen forpligte 

ledelsen til at redegøre for regnskabsposten som helhed.  
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Bilag 1 – Besvigelsestræet 

 

Figur: Besvigelsestræet 
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