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Forord 
Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet som det afsluttende element i Cand. merc. aud.-

studiet ved Copenhagen Business School. 

 

Formålet med kandidatafhandlingen er at udarbejde en afhandling, der på et højt fagligt niveau de-

batterer fremtidens eksterne rapporterings påvirkning af risikoen for besvigelser og revisors rolle. 

Afhandlingen har desuden til formål at dokumentere færdigheder i anvendelsen af teorier og meto-

der under arbejdet med et fagligt afgrænset område. 

 

Afhandlingens problemstilling er valgt i lyset af regnskabsmæssige skandaler, der formentligt har 

været medvirkende til et øget fokus på besvigelser samt, fordi vi mener, at fremtidens eksterne rap-

portering kunne tænkes at påvirke såvel besvigelsesrisikoen som revisors rolle. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen og den løbende behandling af problemstillingen vil 

vi gerne rette en stor tak til vores vejleder Caroline Aggestam Pontoppidan, som under hele ar-

bejdsprocessen har bidraget med konstruktiv faglig sparring. 

 

God læselyst. 
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Executive summary 
This thesis is the last element in the Master of Science in Business Economics and Auditing study 

programme at Copenhagen Business School. The thesis discusses the Auditor’s role and the risk of 

fraud in relation to the future way that external reporting will be done. The expression future exter-

nal reporting is characterised by being digital and reported in real-time meaning continuously at all 

time. 

 

The thesis discusses how globalization, stakeholder perspectives, know how and technology has 

changed user demands regarding external reporting, which can be described with the following 

keywords: increased need for information, more heterogenic information, user adapted informa-

tion, relevant and reliable information, comparable and understandable information, non financial 

information, increased accessibility. After introducing XBRL (eXtensible Business Reporting Lan-

guage) it has been concluded that reporting in a digital real-time format meets the users’ demands 

better than the historic paper based annual report does. 

 

On the basis of these demands and the fraud triangle, we have analyzed how digital real-time re-

porting will affect the risk of fraud. It has been concluded that the demands related to digitalization 

can reduce the risk, but that real-time reporting can increase the risk of fraud committed by the 

management. 

 

The auditor will have new possibilities and should use the advantages of digitalization and create 

automatic controls and systems to obtain evidence and overviews faster than they can today. The 

auditor can, however, not perform the entire audit in real-time through substance actions and will 

need to focus more attention on internal controls and system audit. We have therefore concluded 

that the audit will have a preventive instead of a corrective focus in the future. 

 

Our thesis finishes by discussing how the above mentioned conclusions can affect the future role 

and work split between internal and external auditors. We have concluded that internal auditing will 

be used more than today in the future because of the permanent in-depth business understanding 

and wider work frame which the internal auditor represents. Focus will change from a purely com-

pliance perspective to be being more operational and focused on other parts of the companies’ busi-

ness. Another important part of this discussion is the independence of auditors and it is essential 

that external auditors maintain actual, as well as, perceived independence, which is crucial to the 
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value of the external auditors’ attestation of the reporting. We cannot conclude that the external 

auditors will loose their role of creating trust to the financial information and still see this as their 

main product. 

 

Finally, we can conclude that digital real-time reporting seems likely to be a reality in the near fu-

ture. However, real-time auditing seems to be far behind and the auditors seem to have many practi-

cal discussions left and need further guidance.  
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1 Indledning 

1.1 Indledning 

Det er svært at spå – især om fremtiden. Men begiver man sig ud i en spådom om fremtidens eks-

terne rapportering ud fra aktuelle tilkendegivelser fra myndigheder, revisorer og regnskabsbrugere, 

står man tilbage med et klart indtryk af, at virksomhederne i nærmeste fremtid vil opleve markante 

ændringer i rapporteringsformen for i særdeleshed at kunne honorere regnskabsbrugernes informa-

tionsbehov, men også for at kunne bidrage til lettelse af administrative byrder i samfundet. 

 

Regnskabsbrugernes informationsbehov har ændret sig over en årrække affødt af globalisering og 

øget teknologisering. Professionelle investorer kræver tilgængelighed til specifikke data og opdate-

ret information frem for årsrapporten i sin nuværende form indeholdende historiske og generelle da-

ta. Løsningen på dette behov er digitaliseret realtidsrapportering, hvor regnskabsbrugeren trækker 

specifikke data direkte fra virksomhedens systemer. 

 

Et større dataflow og øget teknologisering af rapporteringsprocessen vil også i høj grad fremover 

bidrage til nødvendigheden af offentlighedens tillidsrepræsentant personificeret i ekstern revisor til 

at revidere og give sin uafhængige påtegning af rapporteringen for at tilvejebringe troværdighed for 

investor.   

 

En markant ændring i rapporteringen vil muligvis medføre en ændring i revisionshandlinger. Be-

handlingen af regnskabsmæssige skøn og immaterielle aktiver i en udpræget automatiseret rapporte-

ringsproces, gør det derfor interessant – ikke mindst i relation til besvigelser - at beskæftige sig 

med, hvordan digitaliseret realtidsrapporterings indtog, vil påvirke revisors rolle og arbejde.  

 

Fremtidens eksterne rapportering vil være præget af ovennævnte krav fra investorer, men er samti-

dig påvirket af den senere tids reguleringsmæssige fokus på corporate governance som konsekvens 

af store erhvervsskandaler. Regulering som corporate governance-anbefalinger, sarbanes-oxley act 

og senest EU's 8. direktiv skærper virksomhedens fokus på kontrolmiljø og begrænsning af risikoen 

for besvigelser. Dette giver også øget relevans til interessen for fremtidens eksterne rapporterings 

påvirkning af revisors rolle med fokus på besvigelser. 
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1.2 Problem 

1.2.1 Problemstilling 

Som introduceret i indledningen til denne afhandling synes digitaliseret realtidsrapportering på 

grund af efterspørgsel fra både regnskabsbrugere, myndigheder og revisorer at blive en realitet i 

fremtiden. Fremtidens eksterne rapportering forventes at bidrage til en stadigt stigende opmærk-

somhed på interne kontroller og besvigelsesrisici, som allerede er tydelig i national såvel som inter-

national regulering. 

 

Opdateret information uden forsinkelse genereret med begrænset indblanding fra mennesker giver 

foranledning til interesse omkring besvigelsesrisici. Det er interessant, hvordan besvigelsesrisici 

udvikler sig og håndteres, når rapporteringsformen begrænser eller ændrer revisionshandlinger.  

 

På trods af ønsket om digitaliseret realtidsrapportering, ønsker regnskabsbrugeren ikke at gå på 

kompromis i forhold til informationernes troværdighed, hvorfor den uafhængige revisors påtegning 

bevarer sin relevans. Men ledelsernes ansvar for kontrolmiljø bliver skærpet i lovgivningen, og re-

visors pligter i relation til besvigelsesrisici ekspliciteres i revisionsstandarder. Virksomhedernes fo-

kus på interne kontroller kan med afsæt i faktorer som ressourceallokering og bevarelse af kontinu-

ert dybdegående forretningsforståelse bidrage til en ændret rollefordeling i revisorstanden. 

 

Vi ønsker i lyset af ovenstående at debattere, hvilken påvirkning fremtidens eksterne rapportering 

vil få på risikoen for besvigelser samt revisors rolle. Rammen for denne afhandling kan således ud-

trykkes ved hovedproblemet formuleret i næste afsnit. 

 

1.2.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i problemstillingen udarbejdes afhandlingen som en analyse af risikoen for be-

svigelser samt revisors rolle i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering. Afhandlingens ho-

vedproblem er derfor følgende: 

 

- Hvordan kan fremtidens eksterne rapportering påvirke risikoen for besvigelser samt revisors 

rolle?  
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Hovedspørgsmålet operationaliseres gennem at belyse fire emneområder inden for hvilke, vi har 

opsat følgende underspørgsmål, som afhandlingen kronologisk besvarer: 

 

Regnskabsbrugenes krav og fremtidens eksterne rapportering 

- Hvilke krav stiller regnskabsbrugerne til fremtidens eksterne rapportering, og hvordan løses 

rapporteringskravet i relation hertil? 

 

Revision med fokus på besvigelser 

- Hvilke forventninger har regnskabsbrugerne til revisors afdækning af besvigelser, og hvor-

ledes er området reguleret i relation til den eksterne revisor? 

 

Ændring af risikoen for besvigelser samt revisionsmæssige handlinger 

- Hvordan påvirker fremtidens eksterne rapportering risikoen for besvigelser, og hvorledes 

kan revisionsmæssige handlinger ændre sig som følge heraf?  

 

Rollefordeling mellem intern og ekstern revisor 

- Hvordan kan eventuelle ændringer af revisionsmæssige handlinger påvirke rollefordelingen 

mellem intern og ekstern revisor?  

 

1.3 Afgrænsning 

Nærværende kapitel afgrænser og præciserer afhandlingens problemformulering og giver læser et 

overblik over nærtbeslægtede emner og områder, som ikke vil blive taget op i denne afhandling. 

 

Målgruppe 

o Målgruppen for denne Cand. merc. aud.-afhandling er studerende inden for samme uddan-

nelseslinie, revisorer samt andre, der beskæftiger sig med revision på et professionelt ni-

veau. 

 

Referenceramme 

o Vi afgrænser afhandlingens diskussioner til udelukkende at omhandle børsnoterede selska-

ber i Danmark. Flere af afhandlingens diskussioner vil skulle gribes anderledes an såfremt, 
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der er tale mindre selskaber, idet digital realtidsrapportering ikke har den samme interesse 

for unoterede selskaber, da de ud fra et ”cost-benefit”-synspunkt er anderledes stillet. 

o Vores brug af udtrykket fremtiden i relation til indførelsen af digitaliseret realtidsrapporte-

ring er ikke uddebatteret i afhandlingen. Der er dog flere steder i afhandlingen perspektive-

ret til tidshorisonten på forskellige områder, og vi vil, uden at det har indflydelse på pro-

blemstillingen, bemærke, at vi med udtrykket fremtiden mener en kortere årrække (typisk 3-

5år). I forhold til rapportering i realtid er det dog usikkert, om dette vil være en realitet inden 

for 5 år. 

 

Ekstern rapportering 

o Afhandlingen fokuserer som udgangspunkt på årsrapporten herunder i særdeleshed regn-

skabsdelen, men der vil i flere afsnit blive perspektiveret til andre former for information, 

som selskaberne også udsender. Dette gælder for eksempel omkring kvalitative værdier, 

som selskabet måtte rapportere om, men som ikke nødvendigvis er indeholdt i årsrapporten. 

 

Besvigelser 

o Afhandlingen afgrænses til udelukkende at beskæftige sig med besvigelser forstået som 

regnskabsmanipulation i børsnoterede selskaber. Afhandlingen er dermed afgrænset til at 

omhandle regnskaber underlagt revisionspligt og indeholdende erklæring med høj grad af 

sikkerhed. Således vil afhandlingen ikke omhandle ikke-reviderede regnskaber, rådgiv-

ningsopgaver samt anden assistance. 

o Revisors, ledelsens eller andres erstatningsansvar og juridiske skyldspørgsmål i forbindelse 

med besvigelser vil ikke blive taget op i afhandlingen. 

 

Revision 

o Da fokus er på børsnoterede virksomheder, vil afhandlingen beskæftige sig med finansiel 

revision udført af primært ekstern revisor i relation til afdækning af risikoen for besvigelser 

samt revision af områder med besvigelsesrisiko. Revisionstyper som offentlig revision og 

forvaltningsrevision med videre vil ikke blive berørt i nærværende afhandling. 

o Når der i afhandlingen bruges betegnelsen ”revisor” eller ”ekstern revisor”, menes der en 

statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Der vil yderligere i mange afsnit blive ind-

draget termen ”intern revisor” i forskellige sammenhænge, hvorved der menes revisorer an-

sat af selskabet selv, som følger selskabet dagligt.  



Revisors rolle samt risikoen for besvigelser  Bjørn Jensen & Casper Slumstrup 
- i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering  Oktober, 2008 

 12

o Den anvendte litteratur introducerer begreberne ”auditing” og ”assurance”. Det kan ud fra 

anvendte artiklers sammenhæng være svært at skelne mellem betydning af ordvalget. Nogle 

forfattere benytter begreberne uden at skelne. Andre forfattere sondrer mellem begreberne 

således, at ”auditing” forstås som revisors handlinger for at opnå revisionsbevis, mens ”as-

surance” benyttes om revisors afgivelse af erklæring1. Sarva (2006) giver følgende defini-

tion på ”continuous auditing” og ”assurance”:  
 

”Continuous auditing is a methodology that enables independent auditors to provide written assurance on a 
subject matter using a series of auditors’ reports issued simultaneously with, or a short period of time after, 
the occurrence of events underlying the subject matter”2. 
 

o Angående tidsaspektet i forhold til betegnelsen realtid bliver ordene “realtid”, “kontinuerlig” 

og “løbende” brugt flere steder i litteraturen uden nærmere at definere ordvalget tidsmæs-

sigt. Dette bevirker, at problemstillinger og konklusioner kan sammenblandes uden klare re-

ferencer til tidshorisonten. Der kan således være forskellige forudsætninger for de fremkom-

ne konklusioner uden, at forudsætningerne er kendte. Det er vor opfattelse, at den mest ud-

bredte holdning til ordvalget er, at  

- ”løbende” er udtryk for en jævnlig forekomst i form af for eksempel noget, der sker 

månedsvis eller kvartalsvis. 

- ”kontinuerlig” er tæt forbundet med løbende og kan ikke umiddelbart adskilles her-

fra. 

- ”realtid” (real time) er et udtryk for noget konstant og øjeblikkeligt. Det skal dog 

nævnes, at flere forfattere betragter for eksempel rapportering foretaget på måneds-

basis som værende realtid, hvilket understreger problematikken omkring de tre be-

greber. 

o Det skal bemærkes, at realtidsrapportering og realtidsrevision ikke udføres i overensstem-

melse med ovenstående definition på nuværende tidspunkt3, hvilket underbygger vor tese 

om, at der er tale om en fremtidig problemstilling. Dette har medført, at vi i afhandlingen 

ikke har forholdt os til tekniske såvel som praktiske problemstillinger, hvorfor vor revisi-

onsdiskussion mere bevæger sig på et overordnet plan frem for på et udførende plan. 

                                                 
1 Handscombe, Kevin (2007): “Continuous Auditing From a Practical Perspective”, s. 1. 
2 Sarva, Srinivas (2006): “Continuous Auditing Through Leveraging Technology”, s. 1. 
3 “While there has been significant academic research on the subject, as well as multiple efforts by professional stan-
dard-setting bodies around the world, there has been little, if any, reporting on a continuous basis”. ISACA Standards 
Board (2002): “Continuous Auditing: Is it Fantasy or Reality?”, (artikel fundet på ISACAs hjemmeside - derfor ingen 
sidehenvisning). 
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1.4 Metode 

Nærværende kapitel fremlægger den metodiske tilgang til løsning af afhandlingens problemformu-

lering. Metodeafsnittet er opdelt i tre dele - videnskabsteoretisk perspektiv, metode i vidensproduk-

tionsprocessen samt kandidatafhandlingens opbygning. Afslutningsvis beskrives, hvordan afhand-

lingen bidrager med noget unikt og selvstændighed. 

 

1.4.1 Videnskabsteoretisk perspektiv 

De mest fundamentale grupperede antagelser bredt anerkendt af en professionel faggruppe og som 

tillader medlemmerne af denne gruppe at dele fælles opfattelser og udføre praksis ud fra en fælles 

referenceramme kaldes for paradigmer. 

 

Typisk består et paradigme af antagelser om viden og måden, hvorpå viden tilegnes samt om den 

fysiske og sociale verden. 

 

Hirschheim og Klein (1989)4 definerer fire paradigmer, som vi vil benytte os af for at definere, 

hvordan denne afhandling er videnskabsteoretisk funderet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Hirschheim, Rudy og Klein, Heinz K.(1989): “Four Paradigms of Information Systems Development”. 
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Disse fire paradigmer er illustreret i nedenstående figur: 

 

 
 

I forhold til det videnskabsteoretiske perspektiv og hovedspørgsmålet er formålet med den eksterne 

rapportering og til en vis grad med ekstern revisors rolle at skabe konsensus omkring virksomhe-

dens regnskab. Vi antager, at dette formål vil være uændret i fremtiden, hvorfor vor analyse vil be-

væge sig i figurens øverste to kvadranter.  

 

Desuden vil afhandlingen udpræget være subjektiv, idet vi beskæftiger os med fremtiden inden for 

et felt i udvikling, som er påvirket af en række interessenter med forskellige motiver. Desuden er 

grundlaget for denne opgave desk research med blandt andet brug af sekundær data, hvorfor af-

handlingen alene af denne grund som udgangspunkt kan betragtes som havende et subjektivt tilsnit. 

Vi har dermed udarbejdet denne afhandling med udgangspunkt i det socialrelativistiske perspektiv.   

 

Kilde: Hirschheim & Klein: “Four Paradigms of Information Systems Development”, 1989, s. 1202 
 

ORDER 

CONFLICT 

SUBJECTIVISM OBJECIVISM 

SOCIAL RELATIVISM 

NEOHUMANISM 

FUNTIONALISM 

RADICAL STRUCTURALISM 

Videnskabsteoretisk perspektiv Figur 1 
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1.4.2 Metode i vidensproduktionsprocessen 

I forhold til metode i vidensproduktionsprocessen tager vi primært udgangspunkt i Ib Andersens læ-

rebog ”Den skinbarlige virkelighed”5, da denne er en meget anvendt lærebog i metodeundervisnin-

gen på Copenhagen Business School. 

 

Formålet med opgaven 

Med udgangspunkt i Ib Andersens (2002)6 skelnen mellem et forstående og et forklarende formål 

har vor afhandling et forstående formål. 

 

I forhold til hovedproblemet kan vi i sagens natur ikke give en endegyldig sandhed omkring fremti-

dens eksterne rapporterings påvirkning på risikoen for besvigelser samt revisors rolle. Vort mål er at 

analysere herpå ud fra den gennemgåede litteratur samt vores teoretiske referenceramme på bag-

grund af regnskabsbrugernes forventninger og udviklingstendenser inden for rapportering og regu-

lering.  

 

I relation til hovedproblemet ønsker vi at afklare, hvorvidt risikoen for besvigelser øges, minimeres 

eller er uændret som følge af introduktion af realtidsrapportering. Desuden vil vi analysere, hvordan 

fremtidens eksterne rapportering vil påvirke revisors position samt rollefordelingen mellem den in-

terne og eksterne revisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Andersen, Ib (2002): ”Den skinbarlige virkelighed”. 
6 Andersen, Ib (2002): ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 42. 
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Netop vort fokus med afhandlingen har vi valgt at illustrere med nedenstående figur: 

 

 
 

Ovenstående fokus skal ses i et fremtidsperspektiv omkring et emne, som er dynamisk, hvilket i sig 

selv dermed bevirker, at afhandlingen ikke kan komme med en endegyldig sandhed på området. 

Afhandlingen vil bære præg af at være problemintroducerende, problemforstående og analytisk. 

Konklusionen på afhandlingen skal ses som afslutning på afhandlingen i forhold til vores problem-

stilling, men målopfyldelsen kan selvsagt ikke blive at være problemløsende i et større samfundsvi-

denskabeligt perspektiv7. 

 

 

 

 

                                                 
7 Andersen, Ib (2002): ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 28. 

Fremtidens eksterne 
rapportering 

Besvigelser 

Revision 

Regnskabsbrugernes krav 

Globalisering / Teknologisering 

*Fokus 

Afhandlingens fokus Figur 2 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Metode til opnåelse af formålet 

Vi benytter den kvalitative metode, da vort mål er at skabe en dybere forståelse for det problem-

kompleks, vi studerer8. Opnåelsen af formålet sker gennem et omfattende ”literature review”, en te-

oretisk referenceramme samt analyse af gældende regulering.  

 

Eksperters udtalelser er gennem afhandlingen brugt som argumentation for de i vor analyse frem-

fundne diskussionspunkter. Vor opnåelse af formålet bærer præg af selvstændig sammensætning af 

argumenter med et kritisk subjektivt tilsnit, hvorved afhandlingen derved kan bidrage med en sam-

let faglig diskussion på området. Det skal understreges, at fagområdet ikke er set diskuteret i den 

sammenstilling som fremstillet i nærværende afhandling på trods af emnets aktualitet. 

 

1.4.2.1 Dataindsamlingsmetode 

Med hensyn til valg af dataindsamlingsmetode bør forventede resultater og anvendelse af informa-

tion tages i betragtning. Vor afhandling belyser fremtidsperspektiver, hvorfor vi har valgt at fokuse-

re på desk research uden indsamling af empiri på grund af afhandlingens relativt begrænsede om-

fang, og fordi indsamling af empiri ville være voldsomt ressourcekrævende uden at medføre en til-

nærmelsesvis absolut sandhed omkring vort hovedproblem.  

 

Vi har i forbindelse med dataindsamling og analyse fokuseret på eksperters holdninger og har derfor 

af ressourcemæssige årsager fravalgt for eksempel kvalitative interviews af udvalgte revisorer med 

henblik på at skildre deres syn på digital realtidsrapporterings indflydelse på besvigelsesrisici og re-

visors rolle. Vi vurderer ikke, at dette ville bidrage med signifikant værdi til løsningen af afhandlin-

gens problem – ikke mindst på grund af fremtidsperspektivet.  

 

Metoden er således den kvalitative metode baseret på litterære studier. Dataindsamlingen er foreta-

get som ”desk research” og primære kilder som revisionsstandarder og lovgivning samt kvalitativ 

sekundær litteratur som artikler og lærebøger ligger til grund for udarbejdelsen af denne afhandling. 

 

                                                 
8 Andersen, Ib (2002): Den skinbarlige virkelighed, s. 41. 
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1.4.2.2 Informations- og kildekritik 

De anvendte kilder til denne afhandling består som nævnt af primære kvalitative kilder som regule-

ring i form af revisionsstandarder og lovgivning. Afhandlingen bygger desuden på sekundær kvali-

tativ litteratur så som bøger, publikationer og faglige artikler fra erhvervsblade og især revisions- og 

regnskabsfaglige tidsskrifter. 

 

Især i forhold til den sekundære kvalitative litteratur har vi anlagt en kritisk holdning til pålidelig-

heden, idet data er indsamlet af andre og har et subjektivt tilsnit. På trods af, at der er tale om en-

keltpersoners analyser og opfattelser af emnerne, mener vi dog, at omfanget af anvendt litteratur 

samt benyttelse af fagligt anerkendte kilder i høj grad bidrager til et sagligt fundament for analyser 

og konklusioner fremlagt i denne afhandling. Foruden at vælge teoretisk litteratur med høj teoretisk 

og videnskabelig pålidelighed har vi søgt at bruge litteratur af nyere dato med høj aktualitet på 

grund af fremtidsperspektivet i afhandlingen.  

 

I relation til brug af sekundære kvalitative kilder skal det nævnes, at mange forfatteres bidrag for-

mentlig ikke er udelukkende objektive, idet det ofte har en særinteresse i fagområdet på grund af 

deres daglige virke. Dette gør sig for eksempel gældende for informationer på XBRLs hjemmeside, 

der har til hensigt at udbrede brugen af XBRL. 

 

1.4.3 Kandidatafhandlingens opbygning 

Følgende afsnit giver læseren et overblik over afhandlingens struktur samt en indføring i den ind-

byrdes sammenhæng mellem rapportens kapitler. Afhandlingen er overordnet opdelt i 4 dele med 

hvert sit formål: Problemintroducerende del, problemforstående del, analytisk del og konkluderende 

del. 

 

Den problemintroducerende del indkredser og formulerer hovedproblemet med tilhørende under-

spørgsmål, der er grundlaget for denne afhandling. Denne del byder desuden på en afgrænsning af 

emnet, og fremlæggelse af metoden, der er midlet til at løse afhandlingens problemformulering. Af-

slutningsvis udlægges teorivalg, hvilket bidrager med teoretiske begreber og modeller til at analyse-

re informationer og formidle viden omkring hovedproblemet.  
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Den problemforstående del bærer præg af at være beskrivende, men med et analytisk tilsnit. For-

målet med den problemforstående del er både at give en indføring i afhandlingens tema samt ved 

analyse at afklare indledende problemstillinger, hvor besvarelsen heraf ligger til grund for afhand-

lingens analytiske del samt besvarelsen af hovedproblemet. Der er indledningsvis blevet lavet et ”li-

terature review”, som i en afhandling præget af diskussion giver læser et overblik over skreven litte-

ratur og heraf gjorte konklusioner på afhandlingens fagområde. Den problemforstående del består 

yderligere af tre hovedkapitler – ”Regnskabsbrugernes krav”, ”Fremtiden eksterne rapportering” og 

”Revision med fokus på besvigelser”. I relation til hovedproblemet vil vi i denne dels første kapitel 

(kapitel 4) analysere og beskrive udviklingen i regnskabsbrugernes krav for derved at belyse årsa-

gen til og den sandsynlige skitse af fremtidens eksterne rapporteringsform med fordele og ulemper 

for forskellige aktører (kapitel 5). Vi finder det interessant at fokusere på den nye rapporterings-

forms indflydelse på risikoen for besvigelser samt revisors rolle, hvorfor kapitel 6 bidrager med 

grundlæggende forståelse af revisors berettigelse, samfundets og lovgivningens forventninger til re-

visors arbejde samt en introduktion til besvigelser generelt og revisors arbejde i relation hertil i sær-

deleshed. Efter dette afsnit bør læser have et indtryk af regnskabsbrugernes krav til fremtidens eks-

terne rapportering samt, hvordan disse krav vil honoreres i fremtidens eksterne rapportering. I tillæg 

hertil bør denne del af afhandlingen afdække regnskabsbrugernes forventninger til revisors afdæk-

ning af risiko generelt og besvigelser i særdeleshed samt give forståelse for revisionsreguleringen af 

besvigelsesområdet.  

 

Den analytisk del tager tråden op fra den problemforstående del og bygger videre på konklusioner 

fremkommet i den. Efter hidtil i afhandlingen at have fremlagt en problemstilling, metode og teori 

til løsning af problemstilling samt informeret om og indkredset emnet og dets problemstillinger vil 

vi i den analytiske del af afhandlingen fokusere på analyse, der direkte retter sig mod løsning af af-

handlingens hovedproblem. Vi analyserer fremtidens eksterne rapporterings påvirkning af risikoen 

for besvigelser, revisionsmæssige handlinger og rollefordelingen mellem intern og ekstern revisor. 

Efter dette er læser blevet ført gennem afhandlingens analyse og diskussioner hvor der er blevet ar-

gumenteret for besvigelsesrisikoen i fremtiden, ændringen i revisionsmæssige handlinger, samt rol-

lefordelingen mellem intern og ekstern revisor. 

 

Den konkluderende del samler analysens output op og bidrager dermed til en holistisk besvarelse 

af hovedproblemet. Hermed fremlægges den analyserede konsekvens på besvigelsesområdet og re-

visors rolle som følge af fremtidens rapporterings indtog i nærmeste fremtid. Vi bidrager desuden i 
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denne del af afhandlingen med en perspektivering i forhold til relevante perspektiver vedrørende 

emnet, som på grund af afgrænsninger eller afhandlingens relativt begrænsede omfang ikke har 

fundet plads i den øvrige afhandling.  Herunder følger en illustration af afhandlingens opbygning: 

  

Problem-
introducer-
ende del 

Problemfor-
stående del 

Analytisk 
del 

Konklu-
derende del  

• Indledning 
• Problem 
• Afgrænsning 
• Metode 
• Teori 

Kapitel 5 - Fremtidens eksterne rapportering 
 

Kapitel 6 - Revision med fokus på besvigelser 
 

Kapitel 7 – Fremtidens eksterne rapporterings påvirk-
ning af risikoen for besvigelser 

Kapitel 8 - Fremtidens eksterne rapporterings indvirk-
ning på revisionsmæssige handlinger 

Kapitel 9 – Rollefordelingen mellem intern og ekstern 
revisor 

Kapitel 10 - Konklusion 

Kapitel 11 - Perspektivering 

kilde: Egen tilvirkning 

Afhandlingens opbygning 

Kapitel 4 - Regnskabsbrugernes krav 
 

Kapitel 3 - Literature Review 
 

Figur 3 
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1.4.4 Afhandlingens bidrag til fagområdet 

Indledningsvis vil vi kort i relation til problemstillingen i følgende to afsnit understrege, hvorledes 

denne afhandling bidrager med noget unikt til fagområdet på selvstændig vis.  

 

Hvordan er afhandlingen unik? 

Det skal bemærkes, at der er skrevet adskillige afhandlinger på Cand. merc. aud.-studiet omhand-

lende besvigelsesproblematikker i forskellige retninger. Heriblandt berører nogle af de seneste 

blandt andet emner som; revisors pligter og ansvar i relation til besvigelser9, behovet for en sær-

skilt revisionsstandard vedrørende besvigelser10og revisionsbevis ved besvigelser11. Vor afhandling 

bidrager med nyt ved at behandle området i lyset af fremtidens rapporteringsform med særligt fokus 

på revisors rolle, idet netop fremtidens rapporteringsform kan tænkes at påvirke revisionshandlinger 

og rollefordelingen mellem intern og ekstern revisor. Vort heraf afledte fokus på rollefordelingen 

mellem intern og ekstern revisor gennem analyse og sammenligning af standarder og uafhængig-

hedskrav til de to typer revisorer gør afhandlingen unik.  

 

Hvordan er afhandlingen selvstændig? 

Emnerne ”fremtidens eksterne rapportering”, ”besvigelser” og ”revision herunder rollefordeling 

mellem intern og ekstern revisor” er hver især drøftet intenst i adskillige lærebøger og artikler med 

videre. Denne afhandling sammenstiller og analyserer de forskellige isolerede bidrag i lyset af en ny 

problemstilling. Hvert enkelt emne er fra vores side tiltænkt at blive mindre udførligt beskrevet, og 

vort formål er i stedet at fokusere på dynamikken, når emnernes primære grænseflader sammenkob-

les.     

 

Afhandlingen er således et produkt af tilbundsgående desk research, hvor selvstændigheden kom-

mer til udtryk ved en sammenstilling og diskussion af litteratur på områder, der i høj grad hidtil blot 

er behandlet isoleret. 

 

                                                 
9 Nicolajsen, Kim (2007): “Vurdering af revisors pligter og ansvar i relation til besvigelser: Fordele og ulemper ved 
skærpet regulering”, Cand. merc. aud.-afhandling. 
10 Sørensen, K. og Jørgensen, J. (2007): ”Analyse af behovet for en særskilt revisionsstandard”, Cand. merc. aud.-
afhandling.  
11 Wibholm, Christina (2005): “Revisionsbevis ved besvigelser: Hvilke revisionshandlinger skal revisor udføre for at 
afdække besvigelser”, Cand. merc. aud.-afhandling. 
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2 Teori 

Nærværende kapitel introducerer på et overordnet plan teorierne, som bruges til at beskrive og løse 

afhandlingens problemstillinger. Agentteorien er et bærende element i afhandlingen, hvorfor denne 

behandles indgående i afsnittet. Yderligere introducerer afsnittet uafhængighed i et teoretisk per-

spektiv. Øvrige teorier nævnes perifert i dette kapitel og inddrages nærmere igennem afhandlingen, 

hvor det findes værdiskabende. Afsluttende vil den eksterne rapportering og karakteristika ved 

fremtidens eksterne rapportering blive introduceret, idet en overordnet forståelse af dette er afgø-

rende for at få det fulde udbytte af afhandlingen. 

  

2.1 Agentteorien 

I det følgende afsnit præsenteres agentteorien som teoretisk indfaldsvinkel til forholdet mellem op-

gaveemnets forskellige aktører og roller. Teorien har per definition relevans for et område som det-

te, hvor revisors rolle i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering analyseres. Teoriens rele-

vans forstærkes yderligere ved fokuseringen på området for besvigelser, hvilket vil blive understre-

get igennem afhandlingen. 

 

Agentteorien omhandler kontraktuelle forhold, hvor én part delegerer beslutninger til en anden part 

mod betaling. En principalagent-relation er en aftale, hvor en eller flere principaler engagerer en 

agent som forvalter af deres interesser og til udførelse af arbejde på vegne af principalen.  

 

Det klassiske principalagent-forhold inden for økonomi er ejeren af en virksomhed, som ansætter en 

direktør, der gives fuldmagt til at varetage ejerens økonomiske interesser i form af driften af virk-

somheden. Ejeren udgør principalen, og direktøren agenten, der imod betaling skal bruge sin be-

myndigelse til at generere afkast til principalen i form af positive pengestrømme til virksomheden.  
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Forholdet er illustreret i nedenstående figur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et andet relevant principalagent-forhold, som denne opgave vil omhandle, er revisor som agent for 

aktionærerne. Forholdet udspringer sig af, at det ikke er praktisk muligt eller effektivt for samtlige 

aktionærer at overvåge ledelsens dispositioner, hvorfor aktionærerne har behov for at engagere no-

gen til på deres vegne at udføre kontrol. Aktionærer vælger revisor på generalforsamlingen til at ud-

føre revision af virksomheden imod betaling og afgive en påtegning tilbage til aktionærerne ved 

næste års generalforsamling.  
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Ledelse 
 

(Agent) 

Principalagent-forhold 1 Figur 4 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Forholdet er illustreret i nedenstående figur: 

 

 
 

De to omtalte principalagent-forhold er simple i deres struktur som beskrevet ovenfor, men det er 

indlysende, at de omtalte forhold indgår i en lang række parallelle eller udvidede principalagent-

forhold. Revisor engageres således af aktionærerne på generalforsamlingen, men påtegningen hen-

vender sig i øvrigt til øvrige stakeholders, som ikke engagerer revisor som agent, men som indgår i 

kontraktuelle forhold med virksomheden som helhed og ledelsen. Herved opstår der hurtigt et kom-

plekst net af kontraktuelle forhold, som alle medfølger aflønninger som betaling for forvaltningen af 

interesserne. 

 

Det agentteoretiske perspektiv er en naturlig samfundsøkonomisk udvikling, som er forbundet med 

to antagelser, der danner udgangspunktet for at principalagent-forhold ofte betegnes som problema-

tisk. De to antagelser omhandler opportunistisk adfærd og informationsasymmetri.  

 

Principal  
(aktionærer) 

Agent  
(bestyrelse og direktion) 

Andre regnskabsbrugere 

Valg Påtegning 

Revisor 

Revision Revisionsandmodning 

Påtegning 

Principalagent-forhold 2 Figur 5 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Førstnævnte antagelse betragter de kontraherende parter til at være motiveret af deres selvinteresse, 

hvilket udspringer sig til et problem, hvis hvert parts adfærd ikke maksimerer udbyttet for begge 

parter. Der opstår et forsøg på at maksimere egen aflønning på bekostning af den samlede aflønning 

eller i særdeleshed principalens aflønning mod samtidig at minimere indsatsen. Dermed kan der op-

stå et behov for yderligere et led i kontraktforholdet for at kunne overvåge den oprindelige agent. 

Den opportunistiske handling medfører først problemer i en situation, hvor det ikke er muligt at 

konstruere en kontrakt med en incitamentsstruktur og aflønningsmekanisme, der sikrer, at agenten 

arbejder i fuld overensstemmelse med principalens interesse. Problemstillingen betegnes Moral Ha-

zard12 og er i sin pessimistiske tilgang udtryk for, at det aldrig vil være muligt for principalen at 

overvåge og have fuldstændig kontrol over agentens arbejde. 

 

Agentteoriens anden antagelse vedrørende informationsasymmetri udspringer sig af den praktiske 

opsplitning imellem principalen og agenten eller i ovennævnte eksempel aktionæren og ledelsen. 

Ledelsen vil naturligvis have et bedre indblik i den daglige drift af virksomheden og de beslutnin-

ger, der skal tages. Principalen har dermed ikke fuldt indsigt i agentens arbejde, da det som beskre-

vet ovenfor ikke kan lade sig gøre konstant at overvåge agenten. I de tilfælde, hvor det kontrakt-

mæssige forhold er konstrueret på frivillig basis, er det ofte af ressourcemæssige årsager i form af 

besparelse eller med den begrundelse, at agenten simpelthen er bedre til at varetage opgaven. Dette 

skulle gerne holde stik og være vedvarende, hvilket understreger umuligheden i konstant overvåg-

ning. Problemstillingen benævnes Adverse Selection13. 

 

Moral Hazard og Adverse Selection medfører, at det kontraktuelle forhold ikke kan fungere om-

kostningsfrit. Herved tænkes der ikke på agentens aflønning for at udføre hvervet, men alene på 

principalens omkostninger forbundet med at overvåge agenten. Disse omkostninger vil indgå i prin-

cipalens samlede costbenefit-opgørelse og vil således blive betragtet som en omkostning på lige fod 

med selve aflønningen af agenten. Omkostningerne vil dermed indirekte blive pålagt agenten, idet 

de nødvendigvis kun kan modregnes i agentens aflønning14. Agenten har derfor en naturlig interesse 

i at overvågningsaktiviteter bliver udført med mindst mulige omkostninger. Overvågningsbehovet 

dækkes i høj grad blandt andet af en finansiel opgørelse i form af regnskabet til at vurdere kontrakt-

opfyldelsen, men begge parter i dette forhold har samtidig en interesse i at minimere denne udgift 

således, at agenten kan aflønnes højst muligt. Denne konklusion er væsentlig at have in mente, når 
                                                 
12 Wallace, Wanda A. (1980): “The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets”, s. 26. 
13 Wallace, Wanda A. (1980): “The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets”, s. 26 
14 Wallace, Wanda A. (1980): ”The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets”, s. 13. 
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revisors overvågningsrolle diskuteres, og når øvrige stakeholders interesser i regnskabet betragtes. 

Begge disse parter har nemlig ikke direkte indflydelse på beslutninger omkring overvågning eller 

ledelsens og aktionærernes prioritering omkring rapporteringen. 

 

Revisors rolle i ”principalagent -spindelvævet” er at være den overvågende part som figur 5 illustre-

rer. Det er her indlysende, at revisor skal være uafhængig af i første omgang agenten som overvå-

ges. Agenten kan tilmed også have interesse i revisors uafhængighed, idet agenten ønsker en blå-

stempling af det udførte arbejde og det opnåede resultat, hvor aktionærerne ikke stiller spørgsmåls-

tegn ved resultatets gyldighed. Tilsvarende ønsker aktionærerne også total uafhængighed således, at 

de til enhver tid kan frigøre sig fra ejerskabet og nye aktionærer kan komme til uden betænkning 

omkring selskabets værdi. 

 

Ovenstående teoriafsnit bidrager til at forstå motivet for de involverede aktørers ønske om en uaf-

hængig kontrollant, der på troværdig måde kan konkludere på agentens performance. Desuden giver 

afsnittet en introduktion til begreber, der gør det lettere at analysere, illustrere og formidle viden i 

den resterende del af afhandlingen omkring problemstillingerne vedrørende fremtidens eksterne 

rapportering og revisors rolle. 

 

2.2 Uafhængighed i et teoretisk perspektiv  

Uafhængighed er ikke en del af afhandlingens hovedproblemstilling, men som det vil fremkomme i 

vor analyse af rollefordelingen mellem intern og ekstern revision, er det uundgåeligt ikke at diskute-

re uafhængighed i dette perspektiv, da det selvsagt er en væsentlig parameter, når denne rolleforde-

ling i praksis overvejes. 

 

Vi vil i nærværende afsnit kort give et teoretisk indblik i uafhængighed således, at når temaet senere 

i afhandlingen tages op i perspektiverende form, kan diskussionen være knyttet direkte til hoved-

problemstillingen uden nærmere introduktion. Vor teoretiske gennemgang vil her være funderet 

omkring Mautz & Sharaf (1961)15 og Power (1997)16. 

 

                                                 
15 Mautz & Sharaf (1993): “The philosophy of Auditing”. 
16 Power, Michael (1997): “The Audit Society”. 
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Mautz & Sharaf opererer med en 8 postulater i deres revisionsteori, hvoraf nedenstående 3 relate-

rer sig til revisors uafhængighed: 

 

o Der er ingen nødvendig interessekonflikt mellem revisor og ledelsen af den reviderede part. 

o Når revisor undersøger finansielle data med henblik på at udtale en uafhængig mening, age-

rer han alene i egenskab af revisor. 

o Den professionelle status som uafhængig revisor medfører professionelle forpligtelser. 

 

Yderligere opererer Mautz & Sharaf med uafhængighed i form af ”practitioner independence” og 

”profession independence”, som oversat kan tolkes som faktisk og tilsyneladende uafhængighed. 

Det er således vigtigt, at revisor både objektivt set og i hans fremtræden for omverden er uafhængig. 

 

Den faktiske uafhængighed bliver forbundet med processen i revision, hvor Mautz & Sharaf opstil-

ler punkter for, hvordan dette skal imødegås for at sikre faktisk uafhængighed. De tre punkter be-

tegnes med nøgleordene; Programming Indpendence, Investigative Independence, Reporting Inde-

pendence. 

 

Den tilsyneladende uafhængighed skal ifølge Mautz & Sharaf efterleves ved at tage højde for 6 an-

ti-uafhængighedsfaktorer, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved uafhængigheden: 

 

The close relationship which the profession of public accounting has with business. 

1. Apparent financial dependence 

2. Existing of a confidential relationship 

3. Strong emphasis on service to management 

The organization of the profession 

4. Tendency toward emergence of a limited number of large firms 

5. Lack of professional solidarity 

6. Tendency to introduce salesmanship 

 

Power anskuer revisionsprocessen fra en social synsvinkel og tilslutter sig de andre teoretikere i sin 

holdning om, at revisors uafhængighed er helt essentiel. Han grupperer uafhængighed i ”Organiza-

tional Independence” og ”Operational Independence”. Førstnævnte i form af organisatorisk uaf-

hængighed (oversat) bevirker, at revisor skal være uafhængig af den enhed han reviderer, hvorfor 
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Power også er skeptisk overfor revisionshonorarer, idet disse kan påvirke uafhængigheden negativt. 

Anden del i form af operationel uafhængighed (oversat) knyttes til revisionsprocessen, som han 

opdeler yderligere i ”Informational Independence” og ”Epistemic Independence”. Informations-

mæssig uafhængighed (oversat) betyder, at revisor skal have tillid den tilegnede information hos 

klinten. Epistemologisk uafhængighed (oversat) vedrører, at revisor igennem retningslinjer og tek-

nikker skal gøres i stand til at afgive en uafhængig konklusion. 

 

2.3 Øvrige teorier 

Vi har desuden benyttet os af Flints revisionsteori, teori omkring besvigelsestrekanten samt både 

Flints og Porters teorier omkring forventningskløften. Disse teorier vil blive beskrevet i de dele af 

afhandlingen, hvor de er relevante, hvilket, vi mener, sikrer bedre sammenhæng og forståelse i af-

handlingen. 

 

2.4 Fremtidens eksterne rapportering – indledende bemærkninger 

Afhandlingens problemstilling knytter sig til fremtiden og er, som det vil fremkomme, et område, 

der er stor fokus i den internationale litteratur. På trods heraf kan der være mange studerende, prak-

tiserende eller andre inden for vort faglige felt, som kun har yderst begrænset kendskab til fremti-

dens eksterne rapportering og de seneste tendenser på området, idet de fleste af os ikke har beskæf-

tiget os hermed endnu. For at sikre at læser får det fulde udbytte af afhandlingen vil vi kort indlede 

med nogle bemærkninger omkring det eksterne regnskab generelt og derefter introducere fremti-

dens eksterne rapportering. 

 

2.4.1 Indledende teoretiske bemærkninger om det eksterne regnskab 

Det eksterne regnskab er en præsentationsform for information, og den bagvedliggende proces med 

at indsamle data og bearbejdning heraf er et informationssystem. Det eksterne regnskab er desuden 

som omtalt en grundlæggende del af reguleringsmekanismen i agentprincipalteorien i forbindelse 

med vurdering af kontraktopfyldelsen mellem principal og agent. Følgende tre forudsætninger skal 

være gældende ifølge Jeppesen (2001)17 for at det eksterne regnskab kan fungere som regulerings-

mekanisme i principalagentforholdet: 

                                                 
17 Jeppesen, Kim Klarskov (2001): “Postmoderne regnskaber?”, s. 31. 
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o At de menneskelige aktører anerkender en objektiv virkelighed vedrørende et selskabs øko-

nomiske (eller sociale) situation 

o At denne virkelighed kan repræsenteres ved hjælp af tal og tekst i årsregnskabet og 

o At en revisor kan erkende, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den objektive virkelig-

hed og dennes repræsentation i regnskabet 

 

2.4.2 Digitalisering samt rapportering i realtid 

Fremtidens eksterne rapportering består af to karakteristika, der differentierer den fra den klassiske 

rapporteringsform, som vi forudsætter læser på et overordnede niveau er bekendt med, hvorfor den-

ne kun vil blive gennemgået løbende i afhandlingen, hvor det skønnes relevant. Det ene karakteri-

stika er, at rapporteringen overgår til at blive digital frem for i papirform, og det andet karakteristika 

er, at rapporteringen foregår i realtid. Sigvardsen (2008)18 siger det meget tydeligt med sin over-

skrift, ”fremtidens regnskab er digital”, og Horn (2006)19 skriver med baggrund i en debat i blandt 

de seks største revisionsfirmaer20,  
 
”…kvartalsrapporter og årsrapporter er overflødige. I stedet bør virksomhederne rapportere på nettet i realtid”. 
 
 Disse to karakteristika, som vi vil introducere nærmere, bliver beskrevet som fundamentale æn-

dringer i forhold til den traditionelle rapporteringsform, der ikke har ændret sig 50-60 år21. 

 

Digitaliseringen af den eksterne rapportering skal ikke blot betragtes som, at årsrapporten eksisterer 

på en computerskærm i PDF-format (Portable Document Format) eller lignende, idet dette blot er 

en form for indscannet version af en traditionel papirversion. En PDF-fil eller andre formattyper, 

der bruges som udtryksform på en computerskærm forøger ikke brugervenligheden i ret høj grad. 

Filtyper som denne bevirker på den positive side egentlig kun, at information er lettere at opbevare 

og udveksle ved brug af internettets emailing. Tværtimod vil nogle formentlig foretrække rapporte-

ringen i papirversion, idet der lettere skabes overblik med materialet i hænderne frem for på compu-

terskærmen. Digitaliseringen af den eksterne rapportering sker ved brug af et programmeringssprog 

således, at der er næsten uendelig gennemskuelighed og videre behandlingsmuligheder. Det til dato 

                                                 
18 Sigvardsen, Roi (2008): ”XBRL - fremtidens regnskab er digitalt”, s. 32-38. 
19 Horn, Ulrik (2006): “Revisor vil afskaffe årsrapport”, s. 17. 
20 Artiklen er skrevet på baggrund af debat iblandt PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young samt re-
visionsfirmaerne Grant Thornton og BDO. 
21 Horn, Ulrik (2006): “Revisor vil afskaffe årsrapport”, s. 17. 
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mest udbredte programmeringssprog for ekstern rapportering, XBRL, vil blive nærmere gennemgå-

et senere i afhandlingen. 

 

Rapportering i realtid betyder i yderste konsekvens, at der rapporteres øjeblikkeligt. Det er velkendt 

i særdeleshed i tilfælde med regnskabsmæssige skandaler, at stakeholders har beklaget sig over den 

manglende løbende rapportering, hvorved de bedre kunne have fulgt selskabets udvikling og hand-

let på baggrund af denne information. Senest er det i forbindelse med den internationale finansielle 

krise igen dagligt debatteret22, 23, hvor Roskilde Bank-sagerne nærmest er blevet synonym med først 

og fremmest bankaktionærer, der føler sig underinformeret omkring bankens finansielle stilling og 

herunder ændringen i den finansielle stilling. Realtidsrapportering giver mulighed for at følge med i 

netop ændringer forudsat, at rapporteringen er retvisende. 

 

Det skal i relation til disse to karakteristika understreges, at de ikke er afhængige af hinanden. Digi-

taliseringen af årsrapporter kan således godt indføres uden, at der vælges at rapportere i realtid. 

Omvendt kan realtidsrapportering om end ikke øjeblikkeligt, men løbende foretages ved, at selska-

bet for eksempel ugentligt udsender et opdateret regnskab til deres stakeholders. Vi har i afhandlin-

gen benyttet betegnelsen fremtidens eksterne rapportering, når der er tale om både en digitalisering 

samt rapportering i realtid. Andre steder i afhandlingen benyttes betegnelsen realtidsrapportering el-

ler ordet digitalisering selvstændigt, hvor problemstillingerne kun knytter sig til det ene karakter-

træk. Læser bør derfor være opmærksom på vores ordvalg på dette område for at kunne følge analy-

se, diskussion og konklusion til enden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Hjortdal, Marie (2008): ”Roskilde-aktionærer får ingen penge”. (intet sidetal) 
23 Andersen, Lene (2008): ”Aktionærer på barrikaderne”. (intet sidetal) 
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3 Literature review 

Med nærværende kapitel ønsker vi at give en gennemgang af skreven litteratur på afhandlingens 

hovedområder såvel i Danmark som internationalt. Afhandlingen er som beskrevet i metodeafsnittet 

sammenfattet uden brug af empiri og vil i forhold til løsning af hovedproblemet i stedet benytte det 

allerede skrevne på området. Samtidig er det væsentligt, som argumenteret for i vort afsnit omkring 

bidrag til fagområdet, at afhandlingen løftes op på et niveau, hvor den har et formål, der kan være 

interessant for resten af feltet. Vor litterære gennemgang giver i øvrigt en god introduktion til fø-

rende eksperters konklusioner omkring diverse nærliggende problemstillinger og vil være et bæren-

de element til at underbygge og supplere vores argumentation igennem afhandlingen. Vores gen-

nemgang vil være struktureret således, at der kan skelnes mellem dansk og international litteratur, 

hvor vores afhandling dermed med dens færdiggørelse udvider litteraturen set i et dansk perspektiv. 

Afsluttende vil vi afrunde kapitlet med at sammenstille forfatternes konklusioner og skabe et over-

blik over de væsentligste pointer. 

 

3.1 Dansk litteratur 

Den danske litteratur er relativ ny og diskuterer blandt andet områderne; efterspørgsel efter revisor 

og tillid til finansiel information, mistillid til revisor, XBRL som rapporteringssprog samt lettelse af 

de administrative byrder. 

 

Blöndal (2007)24, direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er én blandt flere eksperter, som giver 

sit bud på, hvorledes revisorfaget ser ud om fem år. I relation til det at spå om fremtiden understre-

ger han, at det næsten er umuligt og drage paralleller til, hvis man skulle have spået om fremtiden 

for ti år siden inden Arthur Andersen- og Enronskandalen m.v.. Koncerndirektør Bjerre-Nielsen 

(2007)25 mener, at der fortsat vil være stor efterspørgsel efter revisors vigtigste produkt, ”tillid til 

økonomiske informationer”, men at det viser sig fra tid til anden, at revisionen ikke kan sikre dette. 

En udvikling der ifølge Bjerre-Nielsen ikke vil være afklaret om fem år. Han rejser kritisk spørgs-

målet, om der vil være behov for revisionen, som den kendes i dag, idet meget information til inve-

storer i dag allerede foregår uden en revisionspåtegning. Han fremhæver yderligere at hurtig opdate-

ret information er det, der efterspørges, så der kan arbejdes inden for den korte volatilitet, som det 

                                                 
24 Blöndal, Ole (2007): “Den gamle revisor er død”, s. 1-2. 
25 Bjerre-Nielsen, Søren (2007): ”Tanker om de næste 5 års udvikling”, s. 1-2. 
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daglige marked giver. Afsluttende siger han, at revisionens tilstedeværelse ikke synes at have kun-

net forhindre fejl og mangler, og at revisorerne opleves som ikke at have fungeret tilfredsstillende.  

 

Sigvardsen (2008)26 gennemgår XBRL som digitalt rapporteringssprog og mener, at digitaliseringen 

og internettet er de tekniske realiteter, der i højere grad end tidligere kan muliggøre realtidsrappor-

tering. Han mener, at rapporteringssproget vil stille spørgsmålstegn ved nuværende regnskabs- og 

revisionsstandarder, idet de tager udgangspunkt i et papirbaseret, historisk paradigme. Horn 

(2006)27 fremhæver konklusioner fra en debat i blandt verdens største revisionsvirksomheder. De 

konkluderer, at de traditionelle regnskaber har spillet fallit og ikke har udviklet sig de sidste 50-60 

år. Det fremhæves i artiklen, at realtidsinformation virker tillokkende for investorerne, men at bag-

siden af medaljen kan være en nedgang i troværdigheden af informationen. Rugaard (2008)28 kon-

kluderer på baggrund af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen allerede har sat modtagelse af digitale 

årsrapporter i drift29, at indsendelse i dette format vil blive et krav inden for en kortere årrække. 

Dymer (2004)30 fremhæver i sine artikler, at der i EU arbejdes med at reducere de administrative 

byrder med 25 % frem til 2011. Desuden mener han tilbage i 2004, at det alt for længe kun har væ-

ret en vision, at digitaliserer årsrapporter, men at XBRL hastigt vil ændre på dette. 

 

3.2 International litteratur 

Den internationale litteratur har i længere tid end den danske beskæftiget sig med emnet. Den be-

skæftiger sig tilsvarende med emnerne nævnt i forbindelse med den danske litteratur, men er mere 

vidtrækkende i relation til tekniske revisionsværktøjer samt problemstillinger relateret til revisor i 

det hele taget i forbindelse med revision i fremtiden.  

 

Hvis man studerer udgivelsesåret på den valgte litteratur kan man på mange områder sige, at den 

danske litteratur er noget forsinket i forhold til den internationale litteratur. Forklaringer herpå kan 

blandt andet være det begrænsede antal af store børsnoterede virksomheder i Danmark set i forhold 

til eksempelvis USA. 

  

                                                 
26 Sigvardsen, Roi (2008): ”XBRL - fremtidens regnskab er digitalt”, s. 32-38. 
27 Horn, Ulrik (2008): “Revisor vil afskaffe årsrapport”, s. 17. 
28 Michael Rugaard (2008): ”Digitale årsrapporter bliver et krav”. (intet sidetal) 
29 Muligheden for indsendelse af digitale årsrapporter omfatter ind til videre selskaber i regnskabsklasse B - dog ikke 
koncernregnskaber. 
30 Dymer, Lars (2004): “Administrative lettelser - den anden vej” og “Digitale årsrapporter”. (intet sidetal)  
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Willis (2003)31 fremhæver, at der blandt beslutningstagere mere end nogensinde er et udbredt behov 

for nøjagtig, pålidelig, rettidig og tilgængelig information. Han understreger behovet for informati-

on i realtid og mener ikke, at et effektivt marked kan fungere ret godt på baggrund af historiske da-

ta. Omkring brugen af XBRL fremhæver Willis lavere produktionsomkostninger, mere effektiv 

rapportering, øget transparens og hurtigere udveksling af information som klare fordele. McNamar 

(2003)32 fremhæver, at den nye teknologi og en ensartethed på rapporteringsområdet kan afhjælpe 

skandaler som Enron i fremtiden, idet der bliver muligheder for hurtig gennemgang og sammenlig-

ning med andre selskaber i samme branche. Cox (2007)33 udtaler, at man skal forestille sig, at man 

kan få de ønskede data direkte frem på sit skrivebord i realtid, og at nye informationer automatisk 

kommer frem på computerskærmen, så snart informationen er frigivet. Yderligere vil informationen 

være sammenlignelig og brugbar til analyse m.v..  

 

Hunton m.fl. (2003)34 diskuterer udbud og efterspørgsel i relation til realtidsrapportering. De frem-

hæver, at beslutningstagere vil søge information andetsteds end fra den eksterne rapportering, hvis 

ikke der gøres proaktive tiltag for at øge tempoet i rapporteringsprocessen. Hunton m.fl. bidrager 

med interessante betragtninger omkring, hvorfor udbredelsen af realtidsrapportering ikke er større. 

De fremhæver, at der kan være store implementeringsomkostninger forbundet hermed, idet alle 

virksomhedens systemer skal kunne kommunikere med hinanden for, at det hele kan foregå konti-

nuerligt. Hunton m.fl. argumenterer med henvisning til Healy og Wahlen (1999) for at indtægter el-

ler overskud er særdeles vigtig information for investorerne, og at resultatet efter hensættelser m.v. 

ikke altid reflekterer underliggende bilag, hvorfor subjektive skøn og andet regnskabspraksis får 

indflydelse herpå. De argumenterer for, at ledelsen ikke ønsker at automatisere disse skøn, men øn-

sker at kunne ”manipulere” med resultatet, så det møder regnskabsbrugernes forventninger. De 

navngiver denne manipulation ”earnings management”. En anden interessant betragtning i artiklen 

er, at Hunton m.fl. henviser til studier af Shiller (1981), Carter og Manaster (1990) og Mitchell og 

Mulherin (1994), der i modsætning til den gængse opfattelse omkring aktiemarkeders volatilitet ar-

gumenterer for, at mere information bevirker flere kursudsving. De drager en parallel til en retssag, 

hvor dommen ville ændre sig mange gange i løbet af forløbet, hvis der skulle drages en konklusion 

inden alle beviser var fremvist. 

 

                                                 
31 Willis, M. (2003): ”Corporate Reporting Enters the Information Age”, s. 56-60. 
32 McNamar, R.T. (2003): ”New Technology Can Help Avoid A Second Enron”, s. 62-67. 
33 Cox, Christoffer (2007): “Et lettere liv for investor”. (intet sidetal)  
34 Hunton, James m.fl. (2003): “The Supply and Demand  For Continuous Reporting”, s. 7-16  
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Elam, Rick m.fl. (2001)35 koncentrerer sig om den eksterne revision, som bør foretages løbende og 

gøre brug af de elektroniske værktøjer samt fokuseres imod interne kontroller. Det konkluderes, at 

den løbende revision ændrer fokus fra at være korrigerende til præventiv. Lymer m.fl. (2003)36 ind-

leder med, at der er brug for yderligere vejledning til revisorer i forbindelse med revision af rappor-

tering over internettet. Derudover fremhæver han, at der ved rapportering over internettet kan opstå 

problemer, når data uden for revisors ansvarsområde præsenteres parallelt med finansielle data. Det-

te udfordrer ikke kun revisor, men også virksomhedens ledelse, som må stå til ansvar for, at der kan 

skelnes imellem revideret og urevideret information. Gunn (2007)37 fremhæver tilsvarende med re-

ference til Ward (2004), at revisors arbejdstunge opgaver kan lettes ved netbaserede søgninger i 

XBRL-dokumenter ved analyser af store datasæt. Desuden omtaler Gunn, at nogle brugere måske 

vil have forsikring om, at den digitale version er i tråd med den papirbaserede version, og han me-

ner derfor, at revisors arbejde muligvis skal rettes mod et mere fragmenteret rapporteringskoncept. 

Dette skyldes, at revisors påtegning i dag tager stilling til, om årsrapporten i sin helhed er retvisende 

og ikke i sine enkelte dele, som kan udtages separat ved den digitaliserede løsning. Boritz (2003)38 

introducerer XARL, som er et revisions- og kommunikationsværktøj i forbindelse med kommunika-

tion af, hvorvidt XBRL-data er reviderede eller ureviderede. 

 

3.3 Afrunding på konklusioner fra de gennemgåede litterære værker 

Vi har, som det bemærkes, fokuseret vort ”literature review” omkring fremtidens eksterne rapporte-

ring og har ikke medtaget litteratur omkring andre problemstillinger fra afhandlingen med den be-

grundelse, at netop fremtidens eksterne rapportering formentlig er det nyeste og mindst udforskede 

område for læsers vedkommende. Andre problemstillinger i afhandlingen vil de fleste af den af-

grænsede målgruppe for afhandlingen på et vist plan have studeret før. 

 

Den danske litteratur nævner, at det kan være svært at forudsige fremtiden og udviklingen på pro-

blemstillingens område. Det fremhæves, at der vil være brug for revisors vigtigste produkt ”tillid til 

økonomiske informationer”, men der hersker en skepsis for, om revisor kan levere denne, og om der 

                                                 
35 Elam, Rick m.fl. (2001): ”Continuous auditing: the audit of the future”, s. 150-158. 
36 Lymer, Andrew and Debreceny, Roger (2003): “The Auditor and Corporate Reporting on the Internet: Challenges 
and Institutional Responses”, s. 103-120. 
37 Gunn, James (2007): ”XBRL: Opportunities and Challenges in Enhancing Financial Reporting and Assurance Proc-
esses”, s. 36-43. 
38 Boritz, J.E. og No, W.G. (2003): “Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Lan-
guage)”, s. 17-31. 
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er brug for revisionen i den form, vi kender den i dag. Majoriteten af forfattere, der berører emnet, 

understreger, at der er behov for opdateret information, og en debat i blandt de største revisionshuse 

konkluderer, at det traditionelle regnskab har spillet fallit.  

 

Fremtidens løsning menes at blive rapportering ved brug af den tekniske løsning XBRL, som vil 

blive gennemgået senere i afhandlingen. Denne ændring i rapporteringsformen vil stille spørgsmåls-

tegn ved nuværende regnskabs- og revisionsstandarder, idet de tager udgangspunkt i et papirbaseret, 

historisk paradigme. Der virker til at herske en udbredt opfattelse af, at XBRL vil blive kraftigt ud-

bredt inden for en kortere årrække, og der virker samtidig til at være en del uafklaret spørgsmål og 

udbredt skepsis til, hvorledes troværdigheden til de finansielle data kan bevares, når rapporteringen 

foregår i realtid. Den internationale litteratur, som selvfølgelig er langt mere vidtrækkende kommer 

blandt andet med argumenter for, hvorfor udbredelsen af realtidsrapportering endnu ikke er større. 

De fremsætter to teorier, hvor den ene begrunder med, at der kan være store implementeringsom-

kostninger forbundet med XBRL og realtidsrapportering, og den anden teori argumenterer for, at 

ledelsen ønsker at se de finansielle data inden de rapporteres eksternt således, at det noget kontro-

versielle ”earnings management” forbliver muligt.  

 

I relation til den eksterne revision fremhæves det, at denne bør foretages løbende og gøre brug af de 

elektroniske værktøjer samt fokuseres imod interne kontroller, hvorfor den løbende revision ændrer 

fokus fra at være korrigerende til præventiv. Generelt skabes der et indtryk af, at der er brug for 

yderligere vejledning til revisor i relation til fremtidens revision ikke mindst som følge af digitalise-

ringen af data, hvor revisors modspil tænkes at skulle inkludere en digitalisering af revisionen som 

for eksempel ved brug af XARL. 

 

Vort ”literature review” har belyst holdninger og konklusioner, der fremhæver, at fremtidens eks-

terne rapportering i form af en digitalisering af rapportering i realtid vil blive en realitet i nær frem-

tid. Der hersker en skepsis for den eksterne revisors kompetencer og opfordres til mere vejledning 

omkring revisionens udførelse i fremtiden således, at der kan skabes troværdighed til de finansielle 

data. 

 

Når der stilles spørgsmålstegn ved troværdighed i relation til rapporteringen vækkes minderne om 

diverse skandaler i branchen, og tankerne ledes mod risikoen for besvigelser ved fremtidens rappor-

teringsform. Litteraturen berører i øvrigt ikke, hvordan systemerne kan skabe et tilstrækkeligt revi-
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sionsbevis uden substanshandlinger på for eksempel området indtægter. Realtidsrevision kan derfor 

per definition ikke udføres, såfremt påtegningen af regnskabet skal være i dens nuværende ordlyd. 

  

Et område, som dog synes at blive forbigået, er diskussionen omkring rollefordelingen mellem den 

interne og eksterne revisor. Vort kapitel 9 omkring netop rollefordelingen mellem den interne og 

eksterne revisor er derfor relativt tilbundsgående og et bidrag til fagområderne vedrørende fremti-

dens eksterne rapportering. 
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4 Regnskabsbrugernes krav 

Nærværende kapitel er sammen med afhandlingens næste kapitel det bærende element i forhold til 

besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål relateret til regnskabsbrugernes krav og fremti-

dens eksterne rapportering: Hvilke krav stiller regnskabsbrugerne til fremtidens eksterne rapporte-

ring, og hvordan løses rapporteringskravet i relation hertil? 

 

Som det fremgår af spørgsmålet vil besvarelsen heraf forløbe i to skridt, hvor første skridt, som vil 

blive behandlet i dette kapitel, definerer regnskabsbrugernes krav til fremtidens eksterne rapporte-

ring.  

 

4.1 Den sociologiske udvikling i samfundsøkonomien samt gennemgang af års-

regnskabsloven og IFRS 

Regnskabsbrugerne i børsnoterede selskaber repræsenteres ved mange forskellige individer og insti-

tutioner med vidt forskellige interesser i selskabet og dets rapportering. Fælles for stakeholders er, 

at de har en interesse i selskabet og ofte opnår megen viden og indsigt i selskabet gennem rapporte-

ringen. Derfor stilles der naturligvis krav fra regnskabsbrugerne, og disse krav udvikles over tid. 

For at kunne skabe et velargumenteret grundlag for fremtidens eksterne rapportering og stakehol-

ders forventninger hertil vil vi dels tage en historisk tilgang til den sociologiske udvikling efterfulgt 

af en gennemgang af årsregnskabsloven og IFRS, der kategoriserer stakeholders behov. Gennem 

analyse ønsker vi via et historisk perspektiv at få ekspliciteret, hvilke krav regnskabsbrugerne stiller 

til fremtidens eksterne rapportering? 

 

4.1.1 Den sociologiske udvikling og forskellige trends i samfundsøkonomien 

Den sociologiske udvikling er selvfølgelig et langt større studium end vi, og denne afhandling kan 

fokusere på. Fokus vil være rettet på ændringer i makroøkonomien, og hvorledes dette har og vil 

indvirke på regnskabsbrugerne, regnskabsaflægger samt revisor. 

 

En karakteristisk ændring de sidste 50 år er, at økonomien fra at være et industrisamfund nu er base-

ret på at være et servicesamfund, også betegnet videnssamfundet39. Det er en ufattelig kompleks ud-

                                                 
39 Bradford, Marr (2004): “Measuring Intangible Assets - The State of the Art”, s. 7. 
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vikling, hvor vi ikke vil undersøge årsags- og virkningssammenhængen nærmere, men blot konsta-

tere, at det har bevirket, at en større og større andel af økonomien er baseret på viden og innovation 

som katalysator for vækst. Teknologien har overtaget standardprocesser og værdiskabelsen er i hø-

jere grad blevet af immateriel karakter. 

 

Denne ændring i værdiskabelsen har medført, at den bogførte værdi nødvendigvis ikke længere er et 

særligt godt udtryk for den handlede markedsværdi, hvilket er en markant udvikling i forhold til hi-

storikken frem til 1970’erne40. Der hersker en udbredt erkendelse af, at størstedelen af virksomhe-

dens værdi skabes i fremtiden, og det er næppe noget postulat, at dette forstærkes i de mest innova-

tive virksomheder som i IT- eller medicinalbranchen. Det var i første omgang ufatteligt for mange, 

da de første store børsintroduktioner i ”dot.com”-industrien blev gjort i sluthalvfemserne, hvordan 

selskabets materielle værdi udgjorde praktisk talt intet i forhold til dets markedsværdi udtrykt ude-

lukkende ved af immateriel karakter. Det bedste eksempel til dato er Google, som næppe blev be-

tragtet som en rigtig sværvægter for blot fem år siden. I de følgende delafsnit af dette kapitel vil 

nøgleord som globalisering, stakeholder-perspektiv, knowhow og andre immaterielle aktiver samt 

teknologisk udvikling blive inddraget i en større sammenhæng med ovenstående sociologiske udvik-

ling. 

 

Globaliseringen er vel et af de mest anvendte ord i dag, og vi vil på ingen måde kunne bidrage med 

en særlig fyldestgørende diskussion af denne udvikling, men vil som føromtalt holde fokus på dets 

indvirkning på i særdeleshed regnskabsbrugerne, regnskabsaflægger og revisor. 

 

Så snart der afgrænses til udelukkende at fokusere på børsnoterede selskaber er det nærmere reglen 

end undtagelsen, at selskabet indgår i mange globale relationer for såvel afsætning af va-

rer/serviceydelser samt for kampen om kapital. For selskabet indebærer det i forhold til tidligere et 

forøget antal interessenter, der alle efterspørger information om emner som etik, miljø, finansielle 

data m.v. Den øgede globalisering medfører, at investorer, der stiller kapital til rådighed, har øgede 

muligheder for at investeringer rundt, og de nationale grænser er ikke længere sammenhængende 

med de forretningsmæssige grænser. De nationale såvel som internationale investorer vil for blandt 

andet at kunne foretage sine tre beslutningsopgaver - omtalt i afsnittet ”Den danske årsregnskabslov 

                                                 
40 Kristensen, Kai (2002): "Valide og reliable målinger til brug for bæredygtig Non-Financial Reporting", s. 2-3. 
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og IFRS” - have et ønske om en ensretning af de internationale regnskabsstandarder for at give øget 

sammenlignelighed41. 

 

Stakeholder-perspektivet forstærkes naturligt som følge af den øgede globalisering. Set gennem 

en historisk optik er det et velkendt fænomen, at perspektivet i høj grad er ændret fra et shareholder-

perspektiv til et stakeholder-perspektiv. Teorierne for denne udvikling indgår på formentlig alle 

grundlæggende økonomiuddannelser, og vi vil ikke komme nærmere ind på klassisk stakeholder-

teori her, men blot medtage punktet som nøgleord, idet en øget mængde af stakeholders unægtelig 

vil indvirke på regnskabsbrugernes samlede behov og forventninger.  

 

Knowhow eller viden kapital er som en af flere immaterielle aktiver blevet en essentiel ”value dri-

ver” for selskaber42. Som omtalt tidligere findes der ikke et effektivt marked, hvor værdien af viden 

kapital eller endnu blødere værdier kan måles og omsættes til finansielle data. En begrebsramme, 

der kan omsætte dette og fortsat efterleve de overordnede kvalitetskrav, vil have mulighed for at ret-

te op på følgende43: 

 

• Minimere forskellen mellem den bogførte værdi og markedsværdien 

• Forbedre informationsstrømmen til interessenterne angående den reelle værdi og den fremti-

dige performance af selskabet 

• Reducere informationsasymmetrien 

• Forøge muligheden for at rejse kapital 

• Forhøje det korporative ry og dermed påvirke aktieprisen 

 

Den aktuelle problemstilling omkring en manglende begrebsramme til rapportering på området for 

videnkapital og bløde værdier nævnes flere steder i litteraturen, hvor Wallison (2004)44 blandt skri-

ver, at det er nødvendigt med en ny rapporteringsform, der indeholder KPI’er, for at forsyne inve-

storerne med tilstrækkelige informationer, der kvantificerer aktivernes indvirkning og selskabernes 

evne til at skabe værdi samt sandsynligheden for at bibeholde sine konkurrencemæssige fordele.  

 

                                                 
41 McKinsey & Co. (2002): “McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance”. 
42 Mouritsen, Jan, m.fl. (2004): ”Reporting on intellectual capital: why, what and how?”, s. 47. 
43 Andriessen, Daniel (2004): ”IC valuation and measurement: classifying the state of the art”, s. 234. 
44 Wallison, Peter (2004): “Better Business Reporting for Investors: Help Is on the Way”, s. 1-5. 



Revisors rolle samt risikoen for besvigelser  Bjørn Jensen & Casper Slumstrup 
- i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering  Oktober, 2008 

 40

Den teknologiske udvikling afgrænser vi os tilsvarende kraftigt fra at belyse indgående, men em-

net fortjener nogle enkelte bemærkninger, idet udviklingen kraftigt medfører forøgede forventnin-

ger fra regnskabslæser og muligheder for regnskabsaflægger. Dette skyldes i særdeleshed, at det er 

blevet muligt med høj hastighed at lagre og få tilgang til informationer endda uden de store omkost-

ninger. Idet afhandlingens fokus er afgrænset til børsnoterede selskaber forstærkes vigtigheden blot 

af at få hurtig information. Det kan virke nærmest uacceptabelt, at en investor skal vente flere må-

neder på regnskabsmæssige data, når handlen af aktier imellem investorer foregår i realtid. Så snart 

regnskabets funktion overgår fra udelukkende en kontrolmæssig funktion til at have prognoseværdi, 

kan man forestille sig, at investorer vil afholde sig helt fra selskaber, der ikke formår at holde sig 

opdateret med teknologiske trends. Det er dermed ikke blot regnskabslæser, men indirekte også 

regnskabsaflægger, der vil gavne af en forbedret rapporteringsform, idet regnskabsaflæggere som 

nævnt kæmper om kapital. 

 

4.1.2 Den danske årsregnskabslov og IFRS 

Børsnoterede virksomheder i Danmark aflægger deres årsrapport efter de internationale standarder 

IFRS. I forhold til grundlæggende krav til årsrapporten skal selskaberne blandt andet stadig efterle-

ve Årsregnskabslovens §§ 11-13, som vil blive nærmere gennemgået i nedenfor. 

 

Den danske årsregnskabslov udgør rammen for, hvorledes årsregnskabet i dag udarbejdes, hvor 

grundstenen defineres i lovens kapitel 3, ”Grundlæggende krav til årsrapporten – Retvisende bille-

de” § 11: 
 
”Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens 
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.” 
 
Den danske årsregnskabslovs § 12 stk.2 kategoriserer herudover stakeholdernes interesser i tre pri-

mære beslutningsopgaver: 

 

1. placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, 

2. ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og 

3. fordeling af virksomhedens ressourcer. 

 

De tre beslutningsopgaver tager i henhold til paragraffens ordlyd udgangspunkt i, at 
 
”Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger.” 



Revisors rolle samt risikoen for besvigelser  Bjørn Jensen & Casper Slumstrup 
- i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering  Oktober, 2008 

 41

 

Placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer betyder, at årsrapporten skal søge at dække en 

investors informationsbehov til vurdering om, hvorvidt den pågældende vil investere i selskabet og 

dermed stille risikovillig kapital til rådighed. Investor vil bruge oplysninger som grundlag for sin 

vurdering af om det opnåede afkast af sin investering afspejler den påtagede risiko eller om investe-

ringen er bedre placeret andetsteds. 

 

Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer er i høj grad influerende på det afkast inve-

storerne opnår, hvorfor der knytter sig en naturlig interesse for dette område. Andre stakeholders 

har dog en tilsvarende interesse i emnet og vil gerne bibringes med information, der kan støtte i 

vurderingen af, om ledelsen har forvaltet virksomhedens ressourcer forsvarligt. For investor vil de 

typiske spørgsmål ofte være af finansiel karakter så som, om ledelsen har anbragt midlerne lønsomt, 

og hvorledes afkast er genereret med videre. For mange øvrige stakeholders kan interessen også væ-

re rettet imod etiske spørgsmål, miljø eller bløde værdier. 

 

Fordeling af virksomhedens ressourcer vedrører det generede afkast, og hvorledes dette fordeles 

imellem udbytte, aflønning af ledelsen og fremtidige investering. For aktionæren, som oftest vil ha-

ve den primære økonomisk interesse i virksomheden, vil beslutningerne blandt andet være en op-

vejning af, om virksomheden skal videreforvalte det generede afkast eller, om ledelsens forslag til 

udbytte skal tiltrædes på generalforsamlingen. 

 

De tre beslutningsområder er tydeligvis tæt beslægtede med hovedvægt rettet imod stakeholders 

med økonomisk interesse i virksomheden. 

 

I samme afsnit af årsregnskabsloven bestemmer lovens § 12 stk. 3 yderligere stakeholdernes kvali-

tetskrav for at udvise ”et retvisende billede” og kunne bruges til de tre ovenfor omtalte primære be-

slutningsopgaver: 
 
”Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, jf. 
stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.” 
 
Kvalitetskravene relevans og pålidelig er med til at forstærke udtrykket ”et retvisende billede” og er 

en støtte for regnskabsudarbejderens overvejelser omkring regnskabspraksis, valg af præsentations-

form og indhold samt eventuelt behov for supplerende oplysninger i forhold til de lovkrævede mi-

nimumsoplysninger.  
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Relevans skal ses i sammenhæng med de tre primære beslutninger stakeholders skal træffe og defi-

neres i almindelighed ved, ”om den pågældende oplysnings tilstedeværelse kan føre til en ændret 

beslutning”45. I samme afsnit tilføjer Jespersen (2006), at  
 
” forholdet for at være relevant skal have prognoseværdi, kunne sammenholdes med tidligere forhold og være aktuelt”. 
 
 

Pålidelighed betyder, at oplysningerne afspejler virkeligheden samt i rimeligt omfang kan verifice-

res. Det må kunne betragtes som en selvfølge, idet regnskabsbruger fuldt ud skal kunne have tiltro 

til rigtigheden af årsrapportens udsagn. Jespersen (2006) understreger, at  
 
”kravet dog ikke må medføre, at der lægges så stor vægt på en nøjagtig verificerbarhed, at oplysninger om virkelighe-
den ikke for lov at komme med”. 
 
Der skal selvsagt gøres en vigtig opvejning af verificerbarheden sammenholdt med relevansen, når 

det af regnskabsaflægger besluttes om forholdet skal medtages. I øvrigt vil samfundets udvikling, 

hvor immaterielle aktiver udgør en større værdi og dermed relevans på mange områder på grund af 

mindre verificerbarhed kunne vanskeliggøre denne beslutning for aflæggelsen. I sådanne situationer 

vil revisors professionelle dømmekraft blive sat væsentligt på prøve. Dette vil dog kun enkelte ste-

der blive berørt i denne afhandling i perspektiverende form.  

 

Afsluttende skal det bemærkes, at målsætningen i form af generalklausulen ”et retvisende billede” i 

§ 11 sammen med ”kvalitetskravene” og ”brugernes informationsbehov” i § 12 er de øverste ni-

veauer i begrebsrammen. Begrebsrammen er en overordnet ramme, hvori regnskabets formål, 

grundlæggende begreber og sammenhænge systematiseres46. Jespersen (2006) tilføjer desuden føl-

gende bemærkning, som er interessant i forhold til denne opgaves problemstillinger:  
 
”Forslagets § 12 er i det hele taget udtryk for de rammer, som årsrapporten på længere sigt må forventes at udvikle sig 
inden for, snarere end udtryk for hvilke præcise krav årsrapporten her og nu skal leve op til. En udvikling i regnskabs-
brugernes informationsbehov over tid, vil automatisk betyde ændringer i kravene til årsrapporten.” 
 
Afhandlingens faglige fokus er rettet mod revision snarere end ekstern rapportering, og det er ikke 

interessant for problemstillingen at gennemgå hverken Årsregnskabsloven eller IFRS minutiøst. Det 

skal dog bemærkes, at Årsregnskabsloven udgør en del af reguleringen på de ovennævnte punkter 

for selskaber, som ellers aflægger regnskabet efter IFRS47. 

                                                 
45 KPMG (2006): ”Årsregnskabsloven – Med bemærkninger til lovforslag og vedtagne ændringsforslag”, s. 159. 
46 KPMG (2006): ”Årsregnskabsloven – Med bemærkninger til lovforslag og vedtagne ændringsforslag”, s 159. 
47 Deloitte (2005): ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder”, s. 219 
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Med dette lovmæssige udgangspunkt vil vi nu rette fokus mod det i indledningen til kapitlet nævnte 

i form af en historisk tilgang sammenholdt med i dags tendenser. 

 

4.1.3 Diskussion af regnskabsbrugernes rapporteringskrav i forhold til en række kva-

litetsmæssige områder 

Vi har i første omgang kort redegjort for nogle hovedelementer i makroøkonomien. Vi har belyst, 

hvorledes disse elementer rationelt set har ændret regnskabsbrugers forventninger, og man må med 

rette kunne forvente, at denne udvikling foregår kontinuerligt. Det er således i særdeleshed den 

øgede globalisering, forøget antal stakeholders, videnkapital (og øvrige immaterielle aktiver) samt 

den teknologiske udvikling, som vi mener, vil have stor indflydelse på regnskabsbrugers krav i dag 

og forøgede krav eller ændrede krav i fremtiden. 

 

Vi har dernæst ved en gennemgang af nogle enkelte hoveddele af årsregnskabsloven fået klarlagt 

rammen for, hvordan og med hvilket formål årsrapporten udarbejdes. Årsrapporten udarbejdes ud 

fra kvalitetsbegrebet ”et retvisende billede” og skal i henhold til loven danne grundlag for blandt 

andet tre hovedbeslutninger (placering, forvaltning og fordeling), som den bør kunne afdække in-

formationsbehovet for. 

 

Med dette indledningsvise udgangspunkt ønsker vi at se nærmere på hvorledes ovenstående har og 

vil tænkes at påvirke regnskabsbrugernes rapporteringskrav på en række kvalitetsmæssige områder.  

 

De kvalitetsmæssige krav har blandt andet sit afsæt i årsregnskabsloven, men det er realistisk at for-

stille sig forøgede krav som følge af de samfundsmæssige trends. 

 

Såvel globaliseringen som det øgede antal interessenter betyder, at informationsbehovet øges samti-

digt med, at det bliver mere heterogent. I takt med en forstærkning af stakeholder-perspektivet vil 

der naturligvis blive efterspurgt mere brugertilpasset information, hvorved ”informationsoverload” 

undgås. Dette leder tankerne hen mod Årsregnskabslovens kvalitetskrav omkring relevans kontra 

pålidelighed, hvor relevansen for en specifik information vil variere fra stakeholder til stakeholder, 

mens pålideligheden kan blive svækket, såfremt mængden af information øges. Der hersker i hvert 
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fald ingen tvivl om, at tilstrækkelig information til et øget antal stakeholders med de nævnte følge-

virkninger vil kræve mange ressourcer, såfremt pålideligheden samtidig skal være tilstrækkelig.  

 

Afsluttende vil globaliseringen bevirke et stigende ønske om sammenlignelighed og forståelighed. 

Forståelighed er i virkeligheden en selvfølge og er et kvalitetskrav for enhver national såvel som in-

ternational investor. Sammenligneligheden er nødvendighed for at give investor (eller for den sags 

skyld andre stakeholders) muligheden for at benchmarke virksomheden på tværs af brancher og na-

tionale grænser. Virksomhedernes kamp om risikovillig kapital gør, at virksomhederne bliver nødt 

til at efterleve disse krav, idet en investor kræver at kunne vurdere den risiko, som vedkommende 

påtager sig. Den risiko, der er forbundet med, at virksomheden ikke lever op til sammenlignelighed 

og forståelighed, vil næppe blive vel modtaget iblandt investorerne. 

 

Det faktum, at viden-kapital og andre immaterielle aktiver udgør en større og større værdi i selska-

berne, gør, at stakeholderne, herunder i særdeleshed aktionærerne, efterspørger mere kvalitative in-

formationer. Som nævnt tidligere i afhandlingen er der på nuværende tidspunkt ikke et effektivt 

marked, hvor bløde værdier omsættes og et forsøg på at kvantificere disse vil selv sagt have svært 

ved at efterleve flere af de kvalitetsmæssige krav til information. Udeladelse af immaterielle aktiver 

kan bevirke, at ledelsen fokuserer på materielle/omsætningsaktiver, hvor de burde fokusere på de 

immaterielle. Problematikken omkring, at bløde værdier ikke handles på det effektive marked, er 

desuden yderst interessant set fra revisionens synspunkt generelt og ikke mindst i relation til risiko-

en for besvigelser. Dette område har vi dog afgrænset os fra at behandle indgående grundet afhand-

lingens omfang. 

 

Udviklingen i teknologien har med internettet muliggjort, at data kan udveksles uden tidsmæssig 

forsinkelse. Denne udvikling har gjort stakeholders forvænt, og de vil for at kunne følge med i sel-

skabet kræve en øget tilgængelighed til information. For investorer skal informationen være lettere 

at tilgå for hurtigt at kunne anvende dem i analysesammenhæng samt for at minimere tilstedeværel-

sen af insiderinformation. En øget tilgængelighed vil i øvrigt være med til at modvirke overraskel-

ser ved aflæggelsen af årsregnskabet, hvilket medfører mindre risiko for katastrofer på aktiemarke-

det og mindre volatilitet. Markedet og det enkelte selskabs aktiekurs skal ikke pludselig korrigeres 

for information, der dækker en længere periode. Positive eller negative nyhedsstrømme vil dog 

selvfølgelig stadig indvirke, men nyheden vil blive offentlig tilgængelig med det samme. Vores di-
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skussion af regnskabsbrugernes krav kan i øvrigt underbygges med Mike Willis´(2003)48 konklusi-

on: 
 
”Now than ever, decision makers across the corporate reporting supply chain recognize the need for accurate, reliable, 
timely, and accessible business information”. 
 

4.2 Delkonklusion 

Kapitel fire skal besvare første delspørgsmåls første del – hvilke krav stiller regnskabsbrugerne til 

fremtidens eksterne rapportering? 

 

Den vestlige verdens transformation fra industrisamfund til videnssamfund har medvirket til en 

økonomi baseret på viden og innovation som katalysator for vækst. Parallelt hermed er der sket en 

udvikling på en række fronter, som måske faktisk kan betragtes som subproces eller katalysator til 

videnssamfundets dannelse. Globaliseringen har spredt virksomheder og dets interessenter på tværs 

af geografiske grænser. Fokus er rykket fra shareholders til stakeholders, og teknologien har gen-

nemgået en kraftig udvikling, der har bidraget til bedre håndtering og distribution af information. 

Denne udvikling har på nogle punkter gjort den traditionelle årsrapport forældet i forhold til de krav 

og behov nutidens regnskabsbruger har til rapporteringen. 

 

Globaliseringen har altså medført en spredning af virksomhedernes aktiviteter på tværs af lande-

grænser, og investorerne er ikke længere nødvendigvis relativt tæt på selskabernes forretningskon-

cept eller deres fysiske placering. Investorerne ønsker en ensretning af regnskabsregler således, at 

sammenlignelighed og forståelighed forbedres, hvorved beslutningstagernes muligheder for at pla-

cere, forvalte og fordele ressourcer bliver optimeret. Udviklingen har desuden bevirket, at interes-

sentskaren er blevet større og broget. Dette har medvirket et såvel øget som mere heterogent infor-

mationsbehov hos investorerne, idet der efterspørges mere information, men samtidig flere forskel-

lige typer information matchende den enkelte interessents behov.  

 

Teknologien har revolutioneret mulighederne for håndtering og formidling af data. Den moderne 

investor har mulighed for at handle i realtid, men beslutningsgrundlaget i form af årsrapporter er hi-

storik og dermed til en vis grad forældet på beslutningstidspunktet. Regnskabsbrugerne efterspørger 

derfor tilsvarende informationstilgængelighed i realtid, hvilket er blevet muligt med nutidens tekno-

                                                 
48 Willis, M. (2003): ”Corporate Reporting Enters the Information Age”, s. 56-60. 
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logi. Men for at undgå et ”informationsoverload” har regnskabsbrugeren ligeledes et behov for bru-

gertilpasset information. 

 

Årsregnskabsloven kan til en vis grad betragtes som et udtryk for regnskabsbrugernes krav, og lo-

vens nuværende krav til årsrapportens retvisende billede er også fremover foreneligt med regn-

skabsbrugernes krav. Vigtigheden af de kvalitetsmæssige krav relevans og pålidelighed vil dog mu-

ligvis forandres i fremtiden. Ikke finansielle data får i takt med immaterielle værdiers stigende be-

tydning for virksomhederne og deres værdi en stigende betydning for regnskabsbrugerne, hvorfor 

relevante informationer i fremtiden til en vis grad betones på bekostning af pålideligheden.  

 

Afsluttende kan regnskabsbrugernes krav til rapporteringen defineres i stikordsform i nedenstående 

skema: 

 
 

Konklusionsskema                                  Figur 6 
 

Regnskabsbrugernes krav                   

Øget informationsbehov 

Mere heterogent informationsbehov 

Brugertilpasset information 

Relevans og pålidelighed 

Sammenlignelighed og forståelighed 

Kvalitative informationer – ikke finansielle data 

Øget tilgængelighed – øjeblikkeligt 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

Ovenstående skema vil fungere som et gennemgående redskab, der opdateres og udbygges igennem 

afhandlingen. Det er hensigten, at skemaet sammenkæder delkonklusioner og skaber et overblik 

over, hvorledes hvert enkelt delelement i afhandlingen relaterer sig til hovedproblemet. 
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5 Fremtidens eksterne rapportering 

Nærværende kapitel er det andet skridt i besvarelsen af problemformuleringens første delspørgsmål 

og knytter sig til løsningen af rapporteringskravene ved fremtidens rapportering i form af digital re-

altidsrapportering. 

 

Afsluttende i kapitlet vil der blive gjort nogle indledende bemærkninger til fremtidens eksterne rap-

portering og revisor inden dette senere i afhandlingen vil blive en central del af afhandlingens ana-

lytiske del. 

 

5.1 Fremtidens eksterne rapporteringsform 

Hovedproblemet i afhandlingen knytter sig til fremtidens eksterne rapportering herunder i høj grad 

realtidsrapportering. Afhandlingens fagområde i forhold til studiet Cand. merc. aud. er rettet mod 

revision frem for ekstern rapportering, hvorfor selve rapporteringsdiskussionerne i afhandlingen vil 

være af kort karakter. Som det vil fremkomme hersker der en udbredt opfattelse af, at XBRL indgår 

i den næste løsningsform i rapporteringsverdenen, hvorfor vi vil se nærmere på XBRL i relation til 

regnskabsbrugernes krav. Det skal dog bemærkes, at XBRL ikke i sig selv er lig med realtidsrap-

portering, som er en del af selve kernen i vores problemstilling, men at XBRL blot er med til at mu-

liggøre realtidsrapportering. Relevansen af flere af vore problemstillinger og vor hovedanalyse for-

drer derved, at muligheden for at foretage realtidsrapportering vil blive benyttet. Flere steder i af-

handlingen vil analyse og diskussion omkring fremtidens eksterne rapportering blive opdelt i såvel 

karakteristika ved digitale løsninger som karakteristika som følge af realtidsrapportering, der godt 

kan ske ved en papirbaseret rapporteringsform. 

 

I de følgende afsnit vil vi derfor se nærmere på XBRL og herunder forskellen mellem XBRL og den 

klassiske årsrapport for at kunne besvare anden del af det spørgsmål, som kapitlet henviser til: 

Hvordan løses rapporteringskravet i relation til fremtidens eksterne rapportering? 

 

5.1.1 Digitale årsrapporter er løsningen 

Rapporteringen foregår i dag i mange forskellige formater og standarder. Derudover er rapporterin-

gen fortsat karakteriseret ved at være forsinket i forhold til, hvornår den er allermest relevant. Eks-

perter på området mener dog, at dette snart kan høre fortiden til for mange selskaber, og at det så-
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kaldte XBRL (eXtensible Business Reporting Language) vil digitalisere informationen og effektivi-

sere rapporteringskæden49.  

 

XBRL er et programmeringssprog, som blev introduceret i 1999 af den amerikanske revisororgani-

sation AICPA til brug for strukturering og kommunikation af finansielle informationer. Grundtan-

ken bag systemet er, at alle informationer kun skal indtastes én gang, hvorefter systemet selv kan 

præsentere informationen i forskellige formater og standarder ud fra hvilket format, der er mest an-

vendeligt til videre brug. 

 

Det skal understreges, at vores beskrivelse fremadrettet i afhandlingen vil være overordnet og være 

fokuseret på anvendeligheden, og hvad det i praksis vil betyde frem for en længere teknisk redegø-

relse. Vi vil i øvrigt henvise den interesserede læser til en række hjemmesider med yderligere in-

formation end, hvad der grundet afhandlingens omfang måtte blive gennemgået i nærværende kan-

didatafhandling50. XBRL er allerede i dag langt fremme i udviklingen og nationalt såvel som inter-

nationalt er implementeringen så godt i gang, at vi mener, vi med rette kan forudsætte, i relation til 

afhandlingens problemstilling, at dette bliver rapporteringsformen. Roi Sigvardsen (2008)51 bekræf-

ter vor antagelse og benævner, at 
 
”XBRL er en di facto standard, hvad angår udvekslingen af regnskabsinformation, som nyder global opbakning fra re-
geludstedere, software-industrien, revisionsbranchen og offentlige myndigheder”. 
 
Det bemærkes dog, at et andet programmeringssprog ikke ville ændre ved problemstillingen, idet 

problemstillingen udspringer sig af, at der rapporteres realtid. 

 

5.1.2 Metoden ved XBRL - den tekniske del og den praktiske anvendelse 

Som tidligere beskrevet er en fremherskende opfattelse, at XBRL er fremtidens rapporteringsform.  

Vi vil kort beskrive rapporteringsformens tekniske aspekter for senere at kunne diskutere problem-

stillinger ved denne rapporteringsform og i særdeleshed revisors fremtidige rolle med særligt fokus 

på besvigelser. 

 

Udover indtastning af finansielle data skal en såkaldt taksonomi defineres. Taksonomien beskriver 

et regelsæt for rapportering og udgør i sidste ende den valgte rapporteringsstandard. Taksonomien 
                                                 
49 Sigvardsen, Roi (2008): ”XBRL - fremtidens regnskab er digitalt”, s. 32-38. 
50 Hjemmesider: www.iasb.org – www.xbrl.dk – www.xbrl.org – www.thecaq.aicpa.org 
51 Sigvardsen, Roi (2008): ”XBRL - fremtidens regnskab er digitalt”, s.32-38. 
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definerer hver enkelt indtastning eller regnskabspost og beskriver yderligere en række relationer 

mellem posterne i taksonomien. I relation til den traditionelle årsrapport er IFRS og Årsregnskabs-

loven eksempler på forskellige taksonomier. Andre former for taksonomier er relevante til andre 

rapporteringsopgaver og andre målgrupper. Eksempelvis kan der opsættes en specifik taksonomi til 

rapportering til Danmarks statistik, hvor få data fra årsrapporten rapporteres, men suppleres med 

yderligere information omkring for eksempel stykstørrelse, vægt eller lignende. Tilsvarende kan 

taksonomier skræddersyes til banker og kreditinstitutter, som vil efterspørge andre nøgletalsbereg-

ninger, pengestrømsopgørelser med videre.  

 

I alle tilfælde vil flere data være fælles, men de vil være linket til andre data på kryds og tværs og 

blive fremvist i et format, der imødekommer behovet. Taksonomierne vil typisk blive udarbejdet af 

de instanser, der normalt ville udarbejde den ønskede standard. Herudover kan en virksomhed selv-

følgelig udarbejde taksonomier til intern brug, måling eller styring af virksomhedens strategi. 

 

Grundlæggende kan man ved brug af XBRL strukturere og udveksle finansielle data efter standar-

der, der er målrettet bestemte rapporteringsbehov. Dertil er det relevant at understrege XBRL ikke 

er en ny bogførings- eller regnskabsstandard og, at XBRL derfor heller ikke er mere end de stan-

darder i form af taksonomier, der tilkobles. Yderligere har XBRL ikke noget at gøre med realtids-

rapportering og om virksomheden i praksis kan udføre dette. XBRL er blot den tekniske løsning, 

der muliggør dette, og som via internettet giver en øget tilgængelighed for brugerne. 

 

5.1.3 Fordele og ulemper ved XBRL 

Flere af de fordele og ulemper, der ligger i anvendelsen af XBRL, er i samme høj grad gældende så-

fremt en anden form for internetbaseret realtidsrapportering valgtes. Vi vil igen understrege, at vort 

fokus med afhandlingen er revision, herunder besvigelser, hvorfor den efterfølgende analyse vil væ-

re relevant selv om tekniske eksperter i nær fremtid valgte et andet sprog eller program til at struk-

turere og kommunikere data. 

 

På hjemmesiden XBRL.dk nævnes blandt andet følgende fordele, som forskellige interessenter vil 

kunne opleve: 
 

Virksomheder (dataproducenterne) 

o Automatisering af dataindsamlingsprocesserne  
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o Automatiserede kontroller af finansielle data  

o Let konsolidering på tværs af softwareplatforme  

o Automatisering af rapporteringsprocesserne  

o Ét datakoncept for al rapportering: Ledelsesinformation, kreditoptagelse, hjemmeside, regnskabsaflæggelse, 

brancheforening, myndighedsrapportering  

 

Revisorer 

o Mere effektiv udveksling af data  

o Mulighed for at opbygge struktureret kvalitetssikring 

 

Investorer/kreditorer 

o Hurtig adgang til relevante data  

o Meget bedre sammenligningsmuligheder på tværs af virksomheder og brancher – også internationalt  

o Automatiserede behandlingsprocesser  

o Bedre og hurtigere sagsbehandling  

 

Analyseinstitutioner og informationsudbydere 

o Ingen dataindtastninger – store omkostningsbesparelser  

o Bedre datakvalitet  

o Bedre muligheder for at lave analyser  

 

Software- og IT-leverandører 

o Nye forretningsmuligheder: ERP-systemer, analyseværktøjer, valideringsværktøjer  

 

Brancheorganisationer 

o Lettere overvågning af specifikke segmenter  

 

Uddannelses- og forskningsinstitutioner 

o Regnskabsdata bliver lettere tilgængelig for erhvervsforskere  

o Digitale regnskaber som ny disciplin  

 

Myndigheder 

o Rationalisering af arbejdsgange  

o Bedre kundebetjening  

o Lettere opfyldelse af nye lovkrav  

 

Flere af ovenstående fordele kunne også indgå i andre rubrikker, og det står klart, at de oplagte for-

dele er én indtastning, øget tilgængelighed, øget sammenlignelighed, ressourcebesparelse, enorme 

udbygningsmuligheder med blandt andet kvalitative data. Fordelene understøttes af flere forfatteres 
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holdninger og Michael Rugaard (2008)52 nævner overordnet, at der er store samfundsmæssige ge-

vinster ved at generere en ubrudt kæde fra virksomhedens bogholderi til alle de forskellige brugere, 

der bygger på den samme enkelte indtastning. Lars J. Dymer (2004) fremhæver samme fordel og 

benævner det i sine artikler, ”Administrative lettelser – den anden vej” og ”Digitale årsrappor-

ter”53. 

 

XBRL er dog ikke en endegyldig og problemfri løsning på hverken alle regnskabsbrugeres eller 

regnskabsaflæggeres behov. Nedenfor vil vi redegøre for nogle af de oplagte problemstillinger og 

ulemper XBRL kan medføre. 

 

Først og fremmest skal der fra den tekniske side opstilles taksonomier, som møder de af regnskabs-

brugerne efterspurgte standarder samt er velfungerende. På grund af de administrative lettelser, me-

ner vi dog, at der bør være en klar interesse fra alles side til at medvirke hertil og fremme brugen. 

Idet den samlede kæde af information ofte bygger på én manuel indtastning, skal der fortsat bevares 

en høj grad af kontrol omkring denne. Risikoen for fejl senere i kæden elimineres dog ved, at mod-

tager af dataene ikke også skal indtaste samme data. Idet XBRL giver mulighed for realtidsrappor-

tering er der en række revisionsmæssige hensyn at tage, og det skal i særdeleshed nævnes at frigiv-

ne data ofte vil være uredigeret, når de hentes af en senere bruger. Yderligere vil der være oplysnin-

ger, som er revideret ud fra et finansielt hensyn, men som revisor eventuelt ikke har blåstemplet på 

andre områder, selvom det vedrører samme genstand. Dette vil blandt andet kunne opstå ved en 

virksomheds produkter, hvor virksomheden vil udlægge informationer og produktets indeholdes af 

råvarer, dets vægt eller andet nogen måtte efterspørge, men som ikke revideres på lige fod med pro-

duktets finansielle del. 

 

Ulemperne kommer dermed som følge af flere af fordelene, men det står samtidig klart, at det for-

mentlig ikke er XBRL, som system, der skaber risikomomenterne, men snarere, at det er overgan-

gen til realtidsrapportering og den øgede eller måske fulde tilgængelighed. Det kan tænkes, at der 

vil være en risiko for at eksempelvis kapitalmarkederne, som er de, der oftest efterspørger realtids-

rapportering, reagerer på information, der ikke opfylder de gængse kvalitetsmæssige krav om rele-

vans og pålidelighed som følge af, at dataene kan være ureviderede. 

 

                                                 
52 Michael Rugaard (2008): ”Digitale årsrapporter bliver et krav”. (intet sidetal) 
53 Begge artiklen er gengivet på www.xbrl.dk. 
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5.1.4 XBRL internationalt og i Danmark 

Idet XBRL er et nyt programmeringssprog, er der selvfølgelig enormt mange tilpasninger af soft-

ware og andet, som skal gøres inden rapporteringsformatet kan blive udnyttet i dets fulde potentiale. 

Udbredelsen af XBRL er dog allerede noget større end mange nok vil være klar over, og en gen-

nemgang af de mest udbredte ERP-systemer herunder systemer fra Microsoft, SAP og Oracle viser, 

at hovedparten understøtter XBRL54.  

 

Fundamentet for afsenderen er derfor godt på vej, og hvad angår modtagere er flere myndigheder 

også i gang med at tilpasse deres procedurer og IT til at kunne modtage XBRL-filer i forbindelse 

med for eksempel den årlige rapportering.  

 

Kina var det første land i verden til at muliggøre modtagelse af XBRL-filer fra myndighedernes 

side tilbage i 2003, og i dag er det obligatorisk at indsende XBRL-regnskaber for de virksomheder 

noteret på Shanghai Stock Exchange55. 

 

Yderligere har en række andre landes myndigheder søsat XBRL-projekter herunder blandt andre de 

skandinaviske lande, USA, Japan, Italien, Spanien, Holland og Australien. SEC i USA har iværksat 

et pilotprojekt, hvor børsnoterede selskaber kan indsende regnskaber i XBRL-format, og aktører i 

markedet forventer, at det vil ske i en overskuelig fremtid56. Fischer (2008)57 bekræfter, at XBRL- 

rapporterings udbredelse de næste måneder og år vil eksplodere blandt andet som følge af, at SEC i 

maj 2008 annoncerede, at det er planen at gøre XBRL obligatorisk for alle listede virksomheder.  

 

I Danmark har E&S, SKAT og Danmarks statistik allerede udarbejdet portaler, der understøtter 

modtagelse af regnskabsinformationer i XBRL, og Foreningen af Registrerede Revisorer forventer 

endda, at løsningen bliver gjort obligatorisk inden for en kortere årrække58. 

 

                                                 
54 www.xbrl.org 
55 Fischer, Liz (2008): ”The XBRL engine builds speed”, s. 50-55. 
56 Sigvardsen, Roi (2008): ”XBRL - fremtidens regnskab er digitalt”, s. 32-38. 
57 Fischer, Liz (2008): ”The XBRL engine builds speed”, s..50-55. 
58 Michael Rugaard (2008): ”Digitale årsrapporter bliver et krav”. (intet sidetal) 
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5.1.5 Forskellen mellem den traditionelle og fremtidens rapporteringsform i sam-

menholdning med regnskabsbrugeres rapporteringskrav 

Vi vil i nærværende afsnit gennemgå nogle elementer i den traditionelle rapporteringsform sam-

menholdt med fremtidens rapporteringsform, der illustrerer, hvorledes XBRL bedre imødekommer 

regnskabsbrugernes forventninger og samtidig opridser de karakteristiske forskelle. Gennemgangen 

tager sit udgangspunkt i de rapporteringskrav, vi har opstillet tidligere i afhandlingen i form af: 

 

o Øget informationsbehov 

o Mere heterogent informationsbehov 

o Brugertilpasset information 

o Relevans og pålidelighed 

o Sammenlignelighed og forståelighed 

o Kvalitative informationer – ikke finansielle data 

o Øget tilgængelighed – øjeblikkeligt 

 

Den klassiske årsrapport, som aflægges efter årsregnskabsloven eller IFRS skal indeholde to lov-

pligtige dele samt en frivillig supplerende beretning, der informerer om selskabets etik, samfunds-

ansvar. Det skal bemærkes, at der i relation til den rejste problematik omkring at blande reviderede 

oplysninger med ikke reviderede oplysninger, ikke er revisionspligt på den supplerende beretning59. 

Kravet om ”et retvisende billede” er dog altid gældende. De to lovpligtige afsnit består i årsregn-

skabet samt ledelsesberetningen, som begge er underlagt revisionspligt for børsnoterede selskaber60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Elling, Jens O. (2004): ”Årsrapporten – teori og regulering”, s. 27. 
60 Mindre virksomheder kan fravælge revision af årsrapporten, hvis ikke de er omfattet af lovens undtagelser, jf. Års-
regnskabslovens § 135. 
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I nedenstående figur ses de bestanddele, som indgår i de tre dele af den klassiske årsrapport: 

 
 
Årsrapportens bestanddele                                                                                      Figur 7   
 

Årsregnskabet Ledelsberetningen Supplerende beretning 

Resultatopgørelse Fremtidsudsigter Etik 

Balance Vidensressourcer Samfundsansvar 

Pengestrømsopgørelse Miljøforhold Profilering 

Noter   

LOVPLITIGT LOVPLITIGT 
FRIVILLIG, men krav om 

retvisende billede 
 
Kilde: Elling, Jens O.(2004): ”Årsrapporten – teori og regulering”, s. 27. 
 

 

Som udgangspunkt, når blot overskrifterne vurderes, virker den nuværende årsrapport til i rimeligt 

omfang at imødekomme flere rapporteringskrav, men ved en sammenholdning af regnskabsbruger-

nes krav og de to forskellige rapporteringsformer vil mangler fremkomme. 

 

Øget informationsbehov samt et mere heterogent informationsbehov er ved den klassiske årsrapport 

svært at imødekomme, idet informationen er standardiseret og mest af finansiel karakter. Ved frem-

tidens rapporteringsform rapporteres der i et råt og dybdegående format således, at ikke kun inve-

storer, men også andre interessenter med andre behov, kan tilgodeses tilstrækkeligt. 

 

Der stilles krav om, at informationen er brugertilpasset, idet risikoen for ”informations overload” 

skal minimeres. Den nuværende papirbaserede rapporteringsform gør, at alle informeres om alt 

uden mulighed for på simpel vis at indsnævre sin informationssøgning som ved brug af en digitali-

seret løsning. 

 

Kvalitetskravene relevans og pålidelighed vil ikke blive mindre i fremtiden, og trends peger på vis-

se områder i retning af mere relevans på bekostning af pålidelighed. Dette kommer til udtryk, når 

der efterspørges mere kvalitative informationer, og når informationen ønskes her og nu. Det skal 

derfor i denne sammenhæng bemærkes, at information ved realtidsrapportering ofte vil være urevi-

derede, hvor den traditionelle rapportering først bliver offentliggjort efter revisors ”blåstempling”. 

Til gengæld kan relevanskriteriet bedre imødekommes i den fremtidige rapporteringsform frem for 

den nuværende, som følge af den mere dybdegående rapporteringsform. 
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Den traditionelle rapporteringsform er standardiseret til at imødekomme gældende regulering og 

kræver manuel tilpasning, såfremt brugere ønsker at se dataene i andre formater. Sammenlignelig-

heden til brug for ”benchmarking” eller anden form for analyse kan derved ikke ske automatisk som 

i tilfælde, hvor brugere selv kan hente data fra virksomheden. Dette bekræfter James Gunn (2007)61 

ved følgende udsagn: 
 
”Current production and distribution processes often involve the movement of information from one system to another, 
requiring the re-entering of data from one format to another, … often best described as a manual “cut and paste” exer-
cise…, with the inevitable risk of transcription error…”. 
 
Regnskabsbrugerne har i takt med, at ikke finansielle får større og større relevans og værdi for sel-

skaberne, et naturligt øget behov for information omkring ikke finansielle data. Der består som 

fremhævet flere steder ikke en begrebsramme, der på tilstrækkelig vis kan kvantificere dette, så 

denne form for information samtidig lever op til kvalitetskravene. Det skal understreges, at XBRL 

og realtidsrapportering ikke opfylder dette behov, og der hersker fortsat et tomrum på dette område.  

 

Afsluttende er en af de altovervejende fordele ved XBRL frem for et papirbaseret regnskab, at det 

kan give den øgede tilgængelighed i form af realtid, der efterspørges og derved bliver der for alvor 

gjort op med det faktum, at regnskabet i for høj grad har været forsinket. Gunn James (2007)62 me-

ner ligefrem, at 
 
”XBRL has the potential to be the international financial reporting platform for todays global economy, making finan-
cial reporting faster, more transparent and more accessible”. 
 

5.2 Fremtidens eksterne rapportering og revisor 

Kapitel 6 i afhandlingen bærer præg af at være problemforstående inden for området besvigelser og 

er ikke direkte beslægtet med dette kapitel (kapitel 5). I kapitel 7 og 8, der sammen med kapitel 9 

består af vores hovedanalyse og den analytisk del af afhandlingen, bliver kapitlerne 5 og 6 sam-

menholdt. Vi vil dog her kort som appetitvækker til den senere hovedanalyse skitsere problemstil-

linger omkring fremtidens rapportering og revisor.  

 

                                                 
61 Gunn, James (2007): ”XBRL: Opportunities and Challenges in Enhancing Financial Reporting and Assurance Proc-
esses”, s. 36-43. 
62 Gunn, James (2007): ”XBRL: Opportunities and Challenges in Enhancing Financial Reporting and Assurance Proc-
esses”, s. 36-43. 
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Som foregående afsnit viser, vil rapporteringsmidlet i fremtiden ændres markant. Denne ændring af 

rapporteringsform vil få indflydelse på arbejdsgange og processer udført af virksomheden.  

 

Ved introduktion af tilnærmet digital realtidsrapportering med tilgængelighed for individuel infor-

mation målrettet den enkelte regnskabsbruger, vil der ikke i mindre omfang i fremtiden være brug 

for offentlighedens tillidsrepræsentant – revisor – til at give en uafhængig konklusion og sikre tro-

værdighed omkring offentlig tilgængelig rapportering. 

 

Ændringen i rapporteringsprocessen vil også medføre ændringer i revisors arbejdsforhold og pro-

cesser. Populært kan man spørge sig, om realtidsrapportering fordrer ”realtidsrevision”? Skaber re-

altidsrapportering ændringer i revisionshandlinger, og hvordan skal revisor indsamle revisionsbevis, 

som fundament for sine konklusioner, når der rapporteres i realtid? Endnu et interessant spørgsmål 

er, hvordan et rapporteringssprog som XBRL kan foretage relevante skøn til behandlingen af en 

specifik virksomheds immaterielle aktiver, hvilket vi kort vil berøre i afhandlingens perspektive-

ring. 

 

Ovenstående er blandt andet katalysatoren til denne afhandling og en nærmere analyse af revisors 

rolle i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering. Den formodede ændring i revisionshand-

linger, muligheden for indsamling af revisionsbevis leder os frem til at vurdere revisors opgaver i 

forhold til afdækning af risikoen for besvigelser. 

 

Analyse af revisors fremtidige behandling og pligter i forhold til besvigelser bliver ikke mindre re-

levante og aktuelle, når man tager tendenser i aktuel regulering affødt af skandaler samt undersøgel-

ser omkring regnskabsbrugerens forventninger til revisor med i betragtning. 

 

5.2.1 Introduktion til XARL – et revisions- og kommunikationsværktøj i forbindelse 

med XBRL-regnskaber 

Vores ”literature review” fremhæver, at revisor skal gøre brug af digitaliseringen af fremtidens rap-

portering og udnytte dets muligheder som modpol til dets udfordringer således, at revisionen kan 

foregå hurtigere ligesom rapporteringen. Det er yderligere blevet fremhævet, at der ved XBRL-

rapportering kan opstå problemstillinger omkring, om informationer er reviderede ud fra et helheds-
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indtryk eller i sin enkelthed. Boritz og No (2002)63 har designet XARL (eXtensible Assurance Re-

porting Language) til, at revisor kan give en påtegning omkring pålideligheden af information rap-

porteret over internettet. Dels skal XARL-filen vise, om informationer er reviderede ud fra et hel-

hedsindtryk eller i sin enkelthed, og yderligere skal XARL modsvare nogle af de tekniske udfor-

dringer, som XBRL bevirker. Vi vil i nærværende delafsnit kort introducere XARL, som er et revi-

sionsværktøj til brug for revisionen af XBRL-regnskaber og som kommunikationsmiddel til brug 

for påtegningen. 

 

XARL er ikke en ny revisionsstandard, men har til hensigt at udnytte XBRL´s styrker og formulere 

et digitalt sprog, der kan udarbejde og kommunikere en påtegning baseret på eksisterende standar-

der64. Tanken bag XARL er, at rapportering ved konstruktion af en XBRL-fil sendes til revisor, som 

på såvel traditionel vis som ved brug af software udfører sin revision, hvorefter han sender en 

XARL-fil tilbage. XARL-filen er ud for hver information i filen blevet tilføjet, om informationen er 

revideret i sin helhed eller i sin enkelthed. Der vil således stå ”revideret” øverst på siden, såfremt de 

præsenterede data er revideret som helhed, hvorimod der vil står ”revideret” ud for hver enkelt 

transaktion eller post såfremt disse enkeltvis har gennemgået revision. XARL bliver dermed et 

værktøj til at imødekomme problematikken omkring, om information er revideret eller ej. Yderlige-

re skal XARL automatisk tage stilling til den taxonomi, der er benyttet i XBRL-filen, og skal auto-

matisk foretage tekniske analyser som hjælp til revisor. Det primære formål er dog at give revisor 

en model til, hvorledes revisor kan kommunikere, om informationen er revideret elle ej. Boritz og 

No (2002)65 gennemgår i deres værk en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger samt praktiske 

problemstillinger vedrørende filoverførsler, digitale signaturer og andet, som vi ikke anser for inte-

ressante i forhold til denne afhandlings problemstilling. Vi vil dog henvise den teknisk interesserede 

læser til det værk, som vi i dette afsnit har refereret til. Afsluttende skal det bemærkes, at Boritz og 

No (2002)66 selv fremhæver, at XARL kun er en begyndelse, og at implementering heraf fra revi-

sors side samt en række tekniske problemstillinger stadig er en stor udfordring. Yderligere mener de 

ikke, at hovedparten af de rapporterende eller reviderende parter har den nødvendige indsigt og for-

ståelse for revision af information over internettet. 

                                                 
63 Boritz, J.E. og No, W.G. (2008): “Assurance reporting for XBRL: XARL (Extensible Assurance Reporting Lan-
guage)”, s. 17-31. 
64 Boritz, J.E. og No, W.G. (2008): “Assurance reporting for XBRL: XARL (Extensible Assurance Reporting Lan-
guage)”, s. 17-31. 
65 Boritz, J.E. og No, W.G. (2008): “Assurance reporting for XBRL: XARL (Extensible Assurance Reporting Lan-
guage)”, s. 17-31. 
66 Boritz, J.E. og No, W.G. (2008): “Assurance reporting for XBRL: XARL (Extensible Assurance Reporting Lan-
guage)”, s. 17-31. 
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5.3 Delkonklusion 

Kapitel fem skal besvare første delspørgsmåls anden del – hvordan løses rapporteringskravet i rela-

tion til fremtidens eksterne rapportering? 

 

Løsningen på regnskabsbrugernes krav er ifølge eksperter realtidsrapportering eksempelvis ved 

brug af rapporteringssproget XBRL, som bruges til at strukturere og kommunikere finansielle in-

formationer. Grundtanken er, at information kun indtastes én gang, hvorefter systemet selv kan præ-

sentere informationen i forskellige formater og standarder ud fra valgt taksonomi som for eksempel 

IFRS og Årsregnskabsloven. XBRL er ingen regnskabsstandard og er således ikke mere end den 

taksonomi, der tilkobles. XBRL er ikke realtidsrapportering i sig selv, men blot den tekniske løs-

ning, der muliggør dette via internettet. 

 

Digital realtidsrapportering ved XBRL vil tilvejebringe en række fordele, hvoraf nogle af de væ-

sentligste vil blive nævnt her. Virksomhederne kan automatisere deres dataindsamlingsprocesser, 

kontroller af finansielle data samt rapporteringsprocesserne. Revisorerne har mulighed for at ud-

veksle data effektivt samt opbygge en struktureret kvalitetssikring, hvilket kan optimere ressource-

forbruget. Investorerne får hurtig adgang til relevante data, bedre sammenligningsmuligheder på 

tværs af virksomheder og brancher. Myndigheder kan rationalisere arbejdsgange og sikre bedre be-

tjening af offentligheden. Kort sagt mindre tastearbejde, øget tilgængelighed, øget sammenlignelig-

hed, ressourcebesparelse, enorme udbygningsmuligheder med blandt andet kvalitative data.  

 

I forhold til ulemper vil opstillingen af taksonomier på den tekniske side være en udfordring, som 

umiddelbart er en byrde. Derudover udfordrer digital realtidsrapportering revisors mulighed for at 

revidere offentliggjort information, og det kan for regnskabsbrugeren være svært at skelne revideret 

og ikke-revideret information. 

 

I afsnittene ”4.1 Den sociologiske udvikling i samfundsøkonomien samt gennemgang af årsregn-

skabsloven og IFRS” samt ”4.2 Delkonklusion” definerede vi regnskabsbrugernes krav til fremti-

dens eksterne rapportering. Vi vil herunder udbygge skemaet med konklusionerne fremkommet 

omkring løsningen af disse krav.  
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Vi forholder os således til, hvordan fremtidens rapporteringsform - digital realtidsrapportering – lø-

ser regnskabsbrugernes krav: 

 
 
Konklusionsskema                                                                               Figur 8 
 
Regnskabsbrugernes krav Nutidens ”løsning” Fremtidens løsning 

Øget informationsbehov Standardiseret information 
Informationen rapporteres i 
mere råt (uredigeret) og dyb-
degående format 

Mere heterogent informati-
onsbehov 

Information er mest af finan-
siel karakter 

Al information kan frigives 

Brugertilpasset information 
Alle informeres om alt - ”in-
formations overload” 

Hver bruger kan hente den 
ønskede information 

Relevans og pålidelighed 

Medtager ikke al relevant in-
formation, men har på bag-
grund af revisors ”blåstem-
pling” en høj grad af pålide-
lighed 

Relevanskriteriet kan bedre 
imødekommes – men realtid 
gør, at data ofte frigives i 
urevideret form 

Sammenlignelighed og for-
ståelighed 

Kræver manuel tilpasning for 
benchmarking eller anden 
analyse 

Forskellige behov og formater 
kan systematiseres uden ma-
nuel assistance bagefter 

Kvalitative informationer – 
ikke finansielle data 

Manglende begrebsramme på 
området 

Fortsat manglende begrebs-
ramme på området 

Øget tilgængelighed – øje-
blikkeligt 

Historiske årsrapporter med 
op til mange måneders for-
sinkelse 

Der kan rapporteres i realtid 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

Det er tydeligt, at fremtidens løsning i høj grad opfylder regnskabsbrugernes krav, men samtidig 

med den konstatering anskueliggøres en række umiddelbare udfordringer i relation til revisors ar-

bejde – især i relation til besvigelser. Det er interessant, hvordan digital realtidsrapportering vil på-

virke besvigelsesrisici samt revisors mulighed for at revidere og indsamle revisionsbevis omkring 

informationen, når rapporteringen sker i realtid. Netop besvigelser og øvrige nævnte udfordringer 

for revisor i lyset af digital realtidsrapportering vil være omdrejningspunktet for den resterende del 

af afhandlingen  
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6 Revision med fokus på besvigelser 

Nærværende kapitel er det bærende element i forhold til besvarelsen af problemformuleringens 

spørgsmål relateret til området for besvigelser: Hvilke forventninger har regnskabsbrugerne til revi-

sors afdækning af besvigelser, og hvorledes er området reguleret i relation til den eksterne revisor? 

 

Som det fremgår af spørgsmålet vil besvarelsen heraf forløbe i to skridt, hvor første skridt definerer 

regnskabsbrugernes forventninger til revisors afdækning af besvigelser, og andet skridt afdækker 

reguleringen af området for besvigelser i relation til den eksterne revisor. 

 

6.1 Revisors berettigelse og forventninger til revisors arbejde 

Følgende afsnit vil give en forståelse for revisors grundlæggende eksistensberettigelse samt for-

ventninger til revisors arbejde, hvor der ifølge de i afhandlingen benyttede teoretikere eksisterer en 

forventningskløft i relation til besvigelser. Reguleringen er kraftigt påvirket af forventningerne, 

hvilket medfører et øget fokus på besvigelser fra revisors side, hvorved revisor bliver bindeled mel-

lem principal og agent. 

  

6.1.1 Revisors berettigelse 

Grundlæggende kan revisionsteorier deles op i grundantagelsesteorier, økonomiske teorier, politiske 

og sociologiske modeller jævnfør nedenstående figur 9. I nærværende afhandling vil vi afgrænse os 

til at beskæftige os med økonomiske teorier og grundantagelsesteorier. 
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Grundantagelsesteorierne blev skabt for at forklare årsagen til eksistensen af revision. Disse teorier 

opstiller en generel revisionsteori på baggrund af nogle indlysende påstande også kaldet aksiomer. 

 

De økonomiske teorier er alment gældende teorier, som anvendes på aktørerne med interesse i og 

indflydelse på revision samt virksomhedens eksterne rapportering. 

 

Herunder anskues revisors berettigelse først ud fra grundantagelsesteorien ved David Flint og der-

næst i efterfølgende afsnit ud fra principalagent-teorien. 

 

Indledningsvis er det interessant at redegøre for revisors eksistensberettigelse, idet denne gerne skal 

være tæt forbundet med reguleringen for, at samfundets behov opfyldes samtidigt med at have fo-

kus på omkostningsminimering. Samfundets behov udgør grundlaget for revisors værdiskabelse, 

idet revisors arbejde skal efterspørges samtidig med, at værdiskabelsen ved revision i sidste ende 

selvsagt skal overstige omkostningen hertil. 

 

6.1.1.1 Revisors berettigelse ud fra David Flints revisionsteori 

Mautz og Sharaf introducerede i 1961 i bogen ”The philosophy of Auditing” grundantagelsesteori-

erne omkring revision. Disse blev fortolket og videreført af David Flint (1988) gennem bogen ”Phi-

Revisionsteorier 

Økonomiske  
teorier 

Grundantagelses-
teorier 

Agentteori 

Informationsteori 

Forsikringsteori 

Aksiomatisk revisionsteori
(Mauts & Sharaf) 

Forudsætninger for revision
(Flint) 

Kilde: Egen tilvirkning 

Revisionsteorier Figur 9 
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losophy and Principles of Auditing - An Introduction”. Flints teori vil herunder være fundamentet 

for en diskussion af forudsætningen for revision med fokus på revision i forbindelse med fremtidens 

eksterne rapportering.  

 

Flints teori består af fire elementer67, hvoraf vi udelukkende vil beskæftige os med det første: 

o Postulaterne  

o Principperne for revisionsprocessen 

o Revisionsstandarder 

o Revisionens hjemmel 

 

Det første element - postulaterne - består af syv postulater om revision, hvis gyldighed er alment 

accepteret. Postulaterne er følgende68: 

1. Betingelsen for revision er en situation af økonomisk ansvarlighed, hvor nogle parter har 

behov for pålidelig og troværdig information. 

2. Genstanden for det økonomiske ansvar er for fjern, for kompleks eller for betydningsfuld til 

at forvaltningen heraf kan demonstreres uden revision. 

3. Revisionen har en uafhængig status, der giver frihed til at undersøge og rapportere uden be-

grænsninger. 

4. Genstanden for revision er verificerbar med beviser. 

5. Standarder for ansvarlighed kan fastsættes, således at adfærden kan sammenlignes med disse 

normer. Sammenligningsprocessen kræver særlig faglig kunnen og udøvelse af skøn. 

6. Betydning, væsentlighed og formål med det reviderede materiale er tilstrækkelig klar til at 

den troværdighed, der tilføjes ved revisionen, klart kan udtrykkes og kommunikeres. 

7. Revisionen skaber økonomiske og sociale fordele. 

 

I forhold til revision af realtidsrapportering og besvigelsesrisici i forbindelse hermed er postulaterne 

1, 3 og 4 særligt interessante. 

Flints første postulat er nært knyttet til det agentteoretiske perspektiv og omhandler aktørers behov 

for pålidelig og troværdig information. Om der er tale om medarbejdere, aktionærer, bestyrelse eller 

ledelse kan såvel principal som agent have motiv til og interesse i pålidelig og troværdig informati-

on til at dokumentere egen eller andres performance. 

                                                 
67 Elm-Larsen, Rolf (2006): “Offentlig revision - empiri og teori”, s. 42. 
68 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction”, s. 21-23. 
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Pålidelig og troværdig information er i øvrigt vigtig, når investorerne består af en bred skare, som er 

fjern fra virksomheden og ofte udskiftes, hvilket typisk er gældende i en børsnoteret virksomhed69.  

 

Det tredje postulat vedrører uafhængighed, som skal sikre troværdighed omkring konklusionen på 

den udførte revision af den eksterne rapportering. Følgende citat underbygger dette: 
  
”the audit should be able to disarm the public’s natural scepticism about the impartiality of information prepared by 
the accountable on their own accountability. To secure accountability and reassure the relevant public the audit must 
be completely independent of those whose conduct, etc. is being monitored”70    
 
Uafhængigheden skal komme til udtryk i såvel fremtoning som i realiteten, og værdien af revisi-

onspåtegningen er afhængig af denne uafhængighed. Uafhængighed er faktisk en så grundlæggende 

forudsætning for revisors eksistens, hvilket Flint drøfter yderligere i sin diskussion af revisionens 

hjemmel. Revisionens hjemmel (autoritet) findes i revisors uafhængighed samt revisoretikken71. De 

etiske retningslinier er affødt af revisors tilknytning til en profession med et særligt faglig kodeks, 

der tjener almene samfundsinteresser. Flint mener, at revisor skal have autoritet byggende på kom-

petence, uafhængighed og etik, hvis revisors påtegning skal have værdi.  

 

Det fremgår desuden af FSRs begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed (afsnit 17a), at 

revisor kun må påtage sig en erklæringsopgave, hvis han opfylder relevante etiske krav, såsom uaf-

hængighed og professionel kompetence. Endvidere foreskriver ”revisorloven”72 § 11, stk. 1 følgen-

de vedrørende revisors uafhængighed: 
 
”Revisor må ikke udføre opgaver som omhandlet i § 1, stk. 2, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at 
vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed”.  
 
Netop problematikken omkring revisors opretholdelse af uafhængighed ved udførelse af revision af 

realtidsrapportering vil blive behandlet mere indgående senere i afhandlingen, da revisors arbejds-

opgaver og indsigt i virksomhedens processer, og IT-systemer sætter store krav til fastholdelsen af 

uafhængighed. 

 

Ifølge Flints fjerde postulat er genstanden for revision verificerbar med beviser: 
 

                                                 
69 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction”, s. 24. 
70 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction”, s. 29. 
71 Elm-Larsen, Rolf (2006): “Offentlig revision - empiri og teori”, s. 42. 
72 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 
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”auditors can inform themselves on the matters on which they must report and express an opinion by obtaining evi-
dence which relates to these matters”73.  
 
Bevisernes form, kvalitet og nødvendigheden af bevis varierer. 

 

Indsamling af beviser er grundlæggende i de danske revisionsstandarder. RS 500, sektion 3 define-

rer revisionsbevis, som  
 
”alle de informationer, som revisor anvender for at nå til de konklusioner, revisionskonklusionen baseres på”. 
 
Indsamling og vurdering af revisionsbevis er en væsentlig del af revisionsprocessen. Ved revision af 

realtidsrapportering vil indsamling af revisionsbevis være en udfordring, idet det tidsmæssige 

aspekt sætter en begrænsning for om og hvilke revisionsbeviser, der fremskaffes, hvilket vil blive 

diskuteret senere i afhandlingen. 

 

For Flint har revision en social funktion, idet samfundet i form af regulering fastsætter rammerne 

for ansvarlighed (accountability) i virksomhederne; og revisionens funktion er således på offentlig-

hedens vegne at konkludere og rapportere om, i hvilket omfang reguleringen er efterlevet. Flint 

beskriver revisionens udvikling således:  
 
”in response to a perceived need of individuals or groups in a society who seek information or reassurance about the 
conduct or performance of others in which they have an acknowledged and legitimate interest: it exists because the in-
terested individuals or groups are unable for one or more reasons to obtain for themselves the information or reassur-
ance they require”74. 
 
Revision er således resultatet af interaktion mellem relevante grupper i samfundet og revisorerne. 

Det er samfundets behov for ansvarlighed/regulering, der driver udviklingen af revisionen, som har 

et socialt ansvar for at tage hensyn til relevante samfundsgrupper. Denne indgangsvinkel er interes-

sant i relation til problemstillingerne, som er fundamentet for denne afhandling. Når samfundet ud-

vikler sig og regnskabsbrugerne forventer revideret realtidsinformation, må revisionen honorere 

dette behov ved at udøve ”realtidsrevision”. 

 

6.1.1.2 Revisors berettigelse ud fra principalagent-teorien  

Revisors berettigelse er i afsnittet omkring agentteorien beskrevet som en birolle, der består i at 

overvåge ledelsen og blåstemple de finansielle data, der bruges til at vurdere blandt andet kontrakt-

                                                 
73 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction”, s. 31. 
74 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction”, s. 14-15. 
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opfyldelsen. Revisors arbejde bliver dog af blandt andre Wanda A. Wallas yderligere begrundet ud 

fra følgende tre hypoteser: 

 

• Forvaltningshypotesen (The Stewardship (Monitoring) Hypothesis) 

• Informationshypotesen (The Information Hypothesis) 

• Forsikringshypotesen (The Insurance Hypothesis) 

 

Forvaltningshypotesen bygger på, at agenten er interesseret i, at der ansættes en revisor, idet princi-

palen indregner et tab på baggrund af en form for skepsis, hvis ikke regnskabet revideres. Som be-

skrevet under afsnittet om agentteori vil dette blive pålignet agenten og eventuelt være større end 

udgiften for en blåstempling af regnskabet. Teorien beskriver principalens skepsis som rationelle 

forventninger75, hvilket betyder, at principalen vil: 

 

• forvente, at agenternes selvinteresse afviger fra principalens interesser, og 

• være i stand til at estimere effekten af en sådan divergens, samt 

• justere aflønning i nedadgående retning, så den reflekterer omkostningerne ved agentens 

forventede aktiviteter. 

 

Revisors opgave kan ud fra denne teoretiske vinkel betragtes som igennem verifikation af de finan-

sielle data at afhjælpe agenten til at overbevise principalen omkring agentens udførte arbejde og 

rapporterede arbejdes korrekthed. 

 

Informationshypotesen bliver af Rolf Elm-Larsen (1994) betegnet som den traditionelle forklaring 

på revision76. Hypotesen bygger på, at principalen efterspørger en revisor til at mindske risikoen for 

fejl og besvigelse i regnskabet77. Revisor har dermed til formål at øge regnskabets informations-

mæssige værdi, da revisionen mindsker usikkerheden for fejlinformation.  

 

Forsikringshypotesen betragter revisor som en forsikring for principalen. Der hersker en generel an-

tagelse om, at et tab som følge af utilsigtede fejl eller besvigelser i regnskabet vil blive mindre for 

                                                 
75 Elm-Larsen, Rolf. (1994): ”Revision i agentteoretisk belysning”, s. 215. 
76 Elm-Larsen, Rolf. (1994): ”Revision i agentteoretisk belysning”, s. 218-219. 
77 Wallace, Wanda A. (1980): ”The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets”, s. 16. 
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principalen, idet både virksomheden og revisor er ansvarlige for, at regnskabet er retvisende78. Re-

visor ansættes dermed af forsikringsmæssige årsager og kan betragtes som risikospredning for prin-

cipalen. 

 

Sammenfattet i ovenstående tre hypoteser efterspørges revisor af såvel ledelsen som agenten. Sam-

tidig er revisor selvsagt selv agent i forholdet med egne interesser overfor ledelsen og aktionærerne. 

Fælles for de tre hypoteser er en forventning om, at revisor til en vis grad afdækker såvel tilsigtede 

som utilsigtede fejl. 

 

6.1.2 Forventningskløften 

Ved introduktion af forventningskløften og regnskabsbrugerens forventninger om revisors afdæk-

ning af besvigelser, dokumenterer vi, at der netop vedrørende besvigelser eksisterer en signifikant 

forventningskløft, som i lyset af diverse erhvervsskandaler og aktuel lovgivning (EU´s 8. direktiv 

mv.) er meget relevant og aktuel at berøre, når emnet er fremtidens eksterne rapportering. 

 

Blandt menig mand betragtes revision primært som en proces, hvor troværdigheden af virksomhe-

dens regnskab bedømmes. Forventningen er, at revisor opdager enhver form for besvigelse under 

revisionen. Opfattelsen er, at regnskabet sandsynligvis er utroværdigt, hvis dette ikke var tilfældet. 

Selvom fokus på revisors pligt til at afdække besvigelser blandt andet med RS 240 (ajourført) er 

blevet forøget de senere år, har udformningen af den nuværende regulering medført en ”distance” 

mellem revisors udførte arbejde og regnskabsbrugernes forventning hertil. Denne distance benæv-

nes forventningskløften. 

 

Forventningskløften (expectation gap) som begreb har været anvendt af flere forskellige teoretikere. 

Således nævnes begrebet i 1930’erne79, og der har siden været udviklet adskillige teorier om dette 

begreb, hvor tendensen har været to forskellige opfattelser af begrebet nemlig om, hvorvidt forvent-

ningskløften altid vil eksistere som et dynamisk begreb eller, om det bør søges at mindske denne. 

Den primære forskel på nuværende teorier er, om forventningskløften har en samfundsmæssig be-

rettiget eksistens og derfor altid vil bestå eller, om forventningskløften anses som et samfundsmæs-

sigt problem, som derfor bør mindskes eller i bedste fald elimineres. 

                                                 
78 Wallace, Wanda A. (1980): ”The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets”, s. 21. 
79 McEnroe & Martens (2006): “Auditors and investors perception of the expectation gap”, s. 215-225. 
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Den første teoretiske retning fremlagt ovenfor understøttes af David Flint80. Hans teori benævnes 

ofte som professionens syn på forventningskløften, idet revisorbranchen i almindelighed har argu-

menteret for, at forventningskløften altid vil eksistere i en eller anden grad. 

 

Ifølge David Flint har revisionen en social funktion, hvilket medfører, at samfundet derfor sætter 

standarden for revisionens omfang og revisors ansvar i relation til denne. Standarderne tilpasses i 

forhold til den samfundsmæssige og virksomhedsmæssige udvikling for at skabe lighed mellem, 

hvad der samfundsmæssigt forventes af revisor, og hvad der juridisk set definerer revisors pligter. 

Forventningskløften opstår således, fordi de samfundsmæssige revisionsstandarder udvikles alt efter 

udviklingen i samfundet, og der vil derfor altid være en tidsmæssig forsinkelse, der netop skaber 

forventningskløften.  

 

David Flint mener, at forventningskløften ikke kan elimineres, men altid eksisterer og ændrer sig 

dynamisk i takt med udviklingen i samfundet. En af forudsætningerne for denne teori er derfor, at 

forventningskløften som begrebsmæssig ramme altid vil forandres løbende som en konsekvens af 

regelmæssig udvikling af standarder og regnskabsbrugernes forventning. 

 

Brenda Porter (1993)81 fremsætter en teori, der støtter den grundlæggende antagelse, at forvent-

ningskløften kan og bør mindskes. Forventningskløften består ifølge denne teori af tre kvantitative 

dele, der i forskellige grader kan mindskes og forøges. Forventningskløften i Brenda Porters teori 

består ligeledes af tre bestanddele, hvor der er mulighed for reduktion ved hjælp af flere forskellige 

metoder. Hvor, der kan ske reduktion, afhænger af, hvilken deltype af forventningskløften, der fo-

kuseres på. Brenda Porter har følgende definition på forventningskløften:  
 
”The audit expectation-performance gap is the gap between society’s expectations of auditors and auditors’ perfor-
mance, as perceived by society82”. 
 

 

 

                                                 
80 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction”. 
81 Brenda Porter (1993): “An empirical study of the audit expectation-performance gap”. 
82 Brenda Porter (1993): “An empirical study of the audit expectation-performance gap”. 
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Følgende figur illustrerer forventningskløften ifølge Brenda Porter: 

 
 

Afhandlingens omfang tillader ikke en fyldestgørende gennemgang eller diskussion af Flints og 

Porters teorier, og vor intention er da heller ikke at måle forventningskløftens størrelse og omfang. 

Vi konstaterer blot, at kløften eksisterer og aktualiserer dermed vort fokus på besvigelser som et af 

mange revisionsmæssige områder, der kunne være interessant at se nærmere på i relation til fremti-

dens eksterne rapportering og den deraf afledte fremtidige revision. 

 

6.1.2.1 Forventningskløftens eksistens i relation til besvigelser 

I følgende afsnit vil vi kort belyse eksistensen af en forventningskløft i forhold til revisors arbejde, 

og hvilke forventninger samfundet har til revisionens funktion i relation til besvigelser. 

 

I 1990 undersøgte Bent Warming-Rasmussen tillidsforholdet og forventningskløften mellem bruge-

ren af revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor83. Konklusionen på undersøgelsen er, at der 

bestod en betydelig forventningskløft mellem revisor og aktionær i relation til, ”om revisors arbejde 

sikrede, at ledende medarbejdere ikke havde begået underslæb”. 58 % af revisorerne var uenige i, at 

revisors arbejde sikrede, at der ikke var begået underslæb af ledende medarbejdere. Modsat var 78 

% af aktionærerne enige i udsagnet84. 

                                                 
83 Warming-Rasmussen, Bent (1990): “Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og 
den statsautoriserede revisor”. 
84 Warming-Rasmussen, Bent (1990): “Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og 
den statsautoriserede revisor”, s. 136. 

Kilde: Porter, Brenda: ”An empirical study of the audit expectation-performance gap, Accounting and Business Research (1993) 
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I lyset af undersøgelsens alder kunne man foranlediges til at stille spørgsmålstegn ved resultatets 

nuværende gyldighed, idet de to grupper af respondenter kan have ændret opfattelse af spørgsmålet 

for eksempel på grund af ændret lovgivning eller oplysning omkring revisors arbejde. At dømme ef-

ter reaktionen på diverse erhvervsskandaler de senere år, hvor revisors manglende afdækning er be-

tragtet med undren, virker kløften stadig til at eksistere mellem samfundets forventninger, og det 

arbejde revisor faktisk udfører. Vi vil i denne afhandling ikke tage stilling til, hvorvidt ovennævnte 

forventningskløft er minimeret eller ej, men blot forudsætte med Warming-Rasmussens undersøgel-

se som sandsynliggørelse, at der eksisterer en forventningskløft af bemærkelsesværdig størrelse 

mellem revisor og brugerne af regnskabet i forbindelse med besvigelser. Hvad der socialt og sam-

fundsmæssigt forventes af revisor, er der i reguleringen intet grundlag til at forvente, og dermed op-

står forventningskløften.  

 

6.1.3 Afrunding omkring revisors berettigelse og forventninger til revisors arbejde 

Formålet med foregående afsnit er at give en forståelse for revisors grundlæggende eksistensberetti-

gelse samt forventningerne til revisors arbejde således, at afhandlingen besvarer den første del af 

den problemforstående dels andet underspørgsmål: ”Hvilke forventninger har regnskabsbrugerne 

til revisors afdækning af besvigelser?” 

 

Ved gennemgang af Flints teori i relation til realtidsrapportering og besvigelsesrisici er det første in-

teressante postulat, at revision er betinget af aktørers behov for pålidelig og troværdig information. 

Dette er ikke mindst gældende for nutiden og internationale, børsnoterede virksomheders investo-

rer, som ofte er fjern fra virksomheden og dens drift. Revisors integritet og eksistens fordrer ifølge 

Flint kompetence, etik og ikke mindst uafhængighed, hvilket giver revisors påtegning troværdighed. 

Ifølge Flints fjerde postulat er genstanden for revision verificerbar med beviser, hvilket også er 

grundlæggende i danske revisionsstandarder. Indsamling af revisionsbevis vil umiddelbart være en 

stor udfordring.  

 

Revision er således resultatet af interaktion mellem relevante grupper i samfundet og revisorerne, 

og revisionens funktion er på offentlighedens at vegne konkludere og rapportere om, i hvilket om-

fang reguleringen er efterlevet. Revisors rolle og berettigelse består jævnfør delafsnittet omkring 

agentteorien i at overvåge ledelsen og blåstemple de finansielle data, der bruges til at vurdere blandt 
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andet kontraktopfyldelsen mellem principal og agent. De forskellige motiver til efterspørgsel af re-

visors ydelse kan beskrives ved forvaltnings-, informations- og forsikringshypotesen. Grundlæg-

gende efterspørges revisor af såvel ledelsen som agenten. Revisor er selv agent i forholdet med egne 

interesser overfor ledelsen og aktionærerne. Fælles for de tre hypoteser er en forventning om, at re-

visor til en vis grad afdækker såvel tilsigtede som utilsigtede fejl. 

 

Netop på besvigelsesområdet har flere teoretikere beskrevet ”distancen” mellem revisors udførte 

arbejde og regnskabsbrugernes forventning hertil. Denne distance benævnes forventningskløften. 

Ifølge David Flint har revisionen en social funktion, hvilket medfører, at samfundet derfor sætter 

standarden for revisionens omfang og revisors ansvar i relation til denne. Standarderne tilpasses i 

forhold til den samfundsmæssige og virksomhedsmæssige udvikling for at skabe lighed mellem, 

hvad der samfundsmæssigt forventes af revisor, og hvad der juridisk set definerer revisors pligter.  

 

Bent Warming-Rasmussens undersøgelse af tillidsforholdet og forventningskløften mellem bruge-

ren af revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor sandsynliggør, at der eksisterer en forvent-

ningskløft af bemærkelsesværdig størrelse mellem revisor og brugerne af regnskabet i forbindelse 

med besvigelser.  

 

6.1.4 Reguleringens forventninger til revisor  

Vi har tidligere argumenteret for revisors rolle ved at anskue revision fra forskellige teoretiske per-

spektiver. I nedenstående afsnit vil vi afdække, hvilke forventninger reguleringen udstikker til revi-

sor for at definere rammen for revisors arbejde samt den overordnede proces i revisors arbejde.  

 

6.1.4.1 Ny revisorlov gældende fra 1. juli 2008 – Lov om godkendte revisorer og revisions-

virksomheder 

Folketinget vedtog den 3. juni 2008 L 120, Forslag til lov om godkendte revisorer og revisionsvirk-

somheder (Revisorloven). Den nye revisorlov implementerer ændringerne til EU's 8. revisionsdirek-

tiv af 17. maj 2006.  

 

Loven udgør det overordne danske lovgrundlag for revisors arbejde og erstatter loven om statsauto-

riseret og registreret revisorer (LSRR), der har været gældende fra 1. september 2003. Vor gennem-
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gang af loven vil ikke være minutiøs, men vil være fokuseret på hovedproblemstillingen og selvsagt 

på besvigelser. 

 

Den nye revisorlov indfører begrebet godkendte revisorer og finder jf. § 1, stk. 2 følgende anven-
delse:  
 
”Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser 
om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, 
der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug”. 
 
I relation til de i afhandlingen diskuterede kvalitetskrav omkring pålidelighed og relevans og ikke 

mindst besvigelsesdiskussionerne senere bekræfter revisorloven jf. § 16, at  
 
”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal udføre opga-
verne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaf-
fenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professi-
onel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne”. 
 
Loven har desuden et særskilt afsnit om rapportering om økonomiske forbrydelser, hvilket endnu 

engang understreger det store fokus, der er på netop dette. Loven nævner på dette område jf. § 22, 

stk. 1 og 2:  
 
”Indser revisor under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, at et eller flere medlemmer af virksomhedens ledelse 
begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, og har revisor en begrundet 
formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, skal revisor straks under-
rette hvert enkelt medlem af ledelsen herom. Underretningen skal indføres i revisionsprotokollen, hvor revisor fører en 
sådan. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter over for revisor dokumenteret at have taget de fornødne skridt til at 
standse igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget, skal revisor 
straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser. 1.-3. 
pkt. finder ikke anvendelse på forhold, der er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvid-
vaskning af penge og finansiering af terrorisme. 
Stk. 2. Finder revisor, at underretning til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, skal 
revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser. 
Tilsvarende gælder, hvis flertallet af virksomhedens ledelsesmedlemmer er involveret i eller har kendskab til de økono-
miske forbrydelser”. 
 
Der vil i denne afhandling senere blive diskuteret uafhængighed i relation til den fremtidige rolle-

fordeling mellem den interne og eksterne revisor, og det er i derfor interessant at klarlægge revisor-

lovens syn herpå: 
 
En revisor, der udfører opgaver omfattet af § 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, 
og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagning. 
Stk. 2. En revisor er ikke uafhængig, hvis der foreligger et direkte eller indirekte økonomisk, forretnings- eller ansættel-
sesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er omfattet af § 1, stk. 2, mellem revisor og den 
virksomhed, en opgave vedrører, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Det 
samme gælder, hvis forholdet foreligger mellem andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller 
kontrollerer dennes udførelse, revisionsvirksomheden eller revisionsvirksomhedens netværk, og den virksomhed, som 
opgaven vedrører. 
 
Det skal her fremhæves, at 
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”…revisor ikke er uafhængig, hvis der foreligger et direkte eller indirekte økonomisk, forretnings- eller ansættelses-
mæssigt eller andet forhold,…”. 
 
Desuden må revisor ikke foretage selvrevision som nævnt i § 24, stk. 4: 
 
” En revisor må ikke udføre opgaver efter § 1, stk. 2, der vedrører en virksomhed omfattet af § 21, stk. 3, hvis der er tale 
om selvrevision eller egeninteresse”. 
 
Uafhængighedsdefinitionen bliver i loven underbygget med regler om udskiftning af revisor og en 

omsætningsgrænse for revisor i forhold til den enkelte kunde: 
 
§ 25. En revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder omfattet af § 21, stk. 3, skal sikre, at den eller de revisorer, 
der underskriver revisionspåtegningen, senest 7 år efter at de er udpeget til opgaven, udskiftes for en periode af mindst 
2 år. 
 
§ 26. En revisionsvirksomhed må ikke i hvert af 5 på hinanden følgende regnskabsår have en større andel af sin omsæt-
ning end 20 pct. hos samme kunde. 
 
Revisorloven er, som det kan tydes fra, ovenstående et bærende grundelement i revisors regulering, 

og det er i analysesammenhæng interessant at se, hvorledes flere af ovenstående punkter influerer 

på fremtidens eksterne rapportering eller nærmere fremtidens revision. 

 

6.1.4.2 Revisionens formål og dens regulering – RS ”Begrebsramme for erklæringsopgaver 

med sikkerhed” og RS 200 (ajourført) 

I dette afsnit vil revisors overordnede opgaver og reguleringen heraf blive gennemgået ved en kort 

introduktion til RS ”Begrebsramme for erklæringsopgave med sikkerhed” samt RS 200 (ajourført) 

”Målet med og generelle principper for revision af regnskaber”.  

 

RS ”Begrebsramme for erklæringsopgave med sikkerhed” 

Revisors formål med at afgive en erklæring med sikkerhed er et grundelement i flere af de problem-

stillinger, der rejses i denne afhandling. Først og fremmest er erklæringen relevant at have veldefi-

neret, så snart emnet omhandler besvigelser, og dernæst er det relevant i relation til realtidsrevision, 

hvor der kontinuerligt vil blive rapporteret og stillet information til rådighed, der enten ikke er revi-

deret eller dækket af revisors erklæringsopgave med sikkerhed. 

 

Begrebsrammen definerer jf. afsnit 1: 
  
”…elementerne i og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed…”. 
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I afsnit 7 defineres en erklæringsopgave med sikkerhed som 
 
”…en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid…”.  
 
Revisors opgave bliver dermed en ”blåstempling”, hvis revisor påtegner regnskabet uden forbehold 

og supplerende oplysninger, hvilket senere vil blive diskuteret i opvejningen imellem intern og eks-

tern revision i relation til uafhængighed. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at denne revisions-

standard, jf. standardens afsnit 11 omhandler både opgaver med høj grad af sikkerhed og opgaver 

med begrænset sikkerhed, hvor vores afhandling er afgrænset til opgaver med høj grad af sikkerhed. 

 

Idet denne afhandling overvejende omhandler regnskabet og kun i mere perspektiverende form be-

rører andre opgaver og afgivet information, er det interessant at studere RS 200 (ajourført) nærmere, 

da denne standard specifikt vedrører revision af regnskaber, hvilket er en opgave med høj grad af 

sikkerhed. 

 

RS 200 (ajourført) 

Revisors opgave defineres ifølge RS200 (ajourført) afsnit 2 som: 
 
”Målet med revision af regnskaber er at sætte revisor i stand til at afgive en konklusion om, hvorvidt regnskabet i al 
væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme”. 
 
Revision af regnskaber er som det vil blive nævnt en erklæringsopgave med sikkerhed, hvorfor den 

tilmed er underlagt LSRR populært kaldet revisorloven. 

 

Revisionen skal i henhold til RS200 (ajourført) afsnit 6 udføres i overensstemmelse med gældende 

revisionsstandarder, som jf. afsnit 7 indeholder  
 
”…de grundlæggende principper og metoder med tilhørende vejledning...”.  
 
Der tilføjes hertil i afsnit 11, at  
 
”…revisor skal overholde alle RS, som er relevante for revisionen”. 
 
I afsnit 15 nævnes det, at  
 
”Revisor skal planlægge og udføre revisionen med en professionel skeptisk holdning, idet der kan være omstændighe-
der, som forårsager, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation”. 
 
Den professionelle skepsis er, som det senere vil blive klarlagt, en vigtigt element sammen med 

uafhængighed i relation til besvigelser. 
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Afsnittene 17-19 nævner, at revisor opnår høj grad af sikkerhed, når summen af revisionsbeviser er 

tilstrækkelige til, at revisor kan  
 
”...konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation”. 
 
I forbindelse med eventuelle selskabsmæssige skandaler, hvor aktionærer pludseligt oplever enorme 

tab eller lignende er det værd at understrege jf. afsnit 22, at  
 
”Revisor fokuserer alene på risici, der kan have effekt på regnskaber”,  
 
Herunder er det underforstået, at der menes risici, som kan have effekt på regnskabets indeholdelse 

af væsentlige fejl og som modstrider, at regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Revisionsrisikoen, som senere vil blive uddy-

bet, skal jf. afsnit 24 reduceres til et acceptabelt lavt niveau i overensstemmelse med målet for revi-

sionen. 

 

Ansvarsfordelingen i relation til aflæggelse af regnskabet er tydelig i afsnit 33, der understreger, at 

revisor er ansvarlig for sin konklusion om regnskabet, imens den daglige ledelse under tilsyn af den 

øverste ledelse er ansvarlig for udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet. 

 

Det fleste af de begreber, der i denne standard bliver taget op herunder revisionsbevis, revisionsrisi-

ko og uafhængighed, vil blive beskrevet nærmere flere steder i afhandlingen og er omdrejnings-

punkt for flere af analysens delspørgsmål, idet realtidsrevision i sammenkædning med besvigelser 

åbner og aktualiserer en række problemstillinger i relation til disse begreber. 

 

6.1.4.3 Erklæringsbekendtgørelsen 

Erklæringsbekendtgørelsen fuldender revisors arbejde og reguleringen ved at opstille en række 

krav, som i det mindste skal være indeholdt i denne nævnte rækkefølge, jf. Erklæringsbekendtgørel-

sen § 5, stk. 1: 

 

1. Identifikation af det regnskab, der er revideret og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, 

der er anvendt ved dets udarbejdelse, 

2. en omtale af, at det af bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan eller af 

hvervgiveren udarbejde regnskab er revideret, 
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3. en omtale af den udførte revision, 

4. forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, 

5. en konklusion vedrørende den udførte revision, 

6. samt eventuelle supplerende oplysninger. 

 

Mest interessant i denne sammenhæng er, at revisor i henhold til paragrafferne 5-6 klart skal tyde-

liggøre, om revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller, om revision har givet anledning 

til forbehold. Yderligere kan revisor uden at tage forbehold angive nogle supplerende oplysninger 

omkring for eksempel lovgivning, som ikke er overholdt, men som ifølge revisor vurdering ikke 

ændre ved at regnskabet er retvisende. 

 

I relation til realtidsrapportering er det selvsagt nærliggende at tænke, at det kan blive problematisk 

at sikre at brugere af information hele tiden kan holde styr på, hvorvidt information er revideret og 

underlagt revisors erklæring eller ikke, idet information ikke længere udgives i et samlet format 

som det traditionelle regnskab i papirform. XARL, som vi introducerede tidligere, ses dog som en 

hjælp på dette område. 

 

6.1.4.4 Revisionsprocessen 

Det er relevant indledningsvis, inden vi ser nærmere på revision med fokus på besvigelser, at få 

indblik i revisionsprocessen. Revisionen skal som argumenteret for i agentteorien udføres effektivt 

og bliver af Pratt & Van Peursem (1993) inddelt i tre dele85: 

 

• Revisionsrisiko 

• Revisionsbevis 

• Væsentlighed 

 

Revisionsrisiko udgør den samlede risiko for, at revisor afgiver en utilstrækkelig erklæring.  Risiko-

en er udtrykt ved nedenstående formel og skal ses som et værktøj til revisor i planlægningen og ud-

førelsen af sin revision86: 

 

                                                 
85 Pratt, K.J. and Van Peursem, K. (1993): ”Towards a Conceptual Framework for Auditing”, s. 11-32. 
86 Messier, William F. (2006): ”Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach”, s. 80. 
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RR = IR x KR x OR 

 

• Revisionsrisikoen (RR) er risikoen for, at revisor afgiver en blank påtegning på årsrapporten 

indeholdende væsentlige fejl. 

• Iboende risiko (IR) er risikoen for, at fejl opstår uden hensyn til interne kontroller. 

• Kontrolrisikoen (KR) er risikoen for, et fejl ikke afdækkes af de af virksomheden etablerede 

interne kontroller. 

• Opdagelsesrisikoen (OR) er risikoen for, at fejl ikke opdages gennem revisionshandlinger i 

forbindelse med revisionen. 

 

De to førstnævnte risikofaktorer retter sig imod virksomheden internt og dennes processer, imens 

opdagelsesrisikoen kun kommer til udtryk gennem revisionen. Fremadrettet har revisor indflydelse 

på den iboende risiko og kontrolrisikoen på trods af, at disse eksisterer uafhængigt af revisor, idet 

revisor gennemgår og evaluerer de interne kontroller. Opdagelsesrisikoen, som følger med valget af 

revisionshandlinger, skal betragtes som omvendt proportional med den iboende samt kontrolrisiko-

en. Revisors opdagelsesrisiko, eller rettere sagt revisors risiko for ikke at opdage, er således lav så-

fremt den iboende risiko og kontrolrisikoen er høj87. Denne sammenhæng imellem risiciene ses og-

så afspejlet i agentteorien, der begrunder at revisionen skal udføres effektivt og for lavest mulig 

omkostning, hvorfor revisionen og den faktiske udførelse i sidste ende altid skal kunne retfærdiggø-

res ud fra en ”cost-benefit”-betragtning. 

 

Ovenstående risikobetragtninger bliver i den danske regulering ekspliciteret igennem RS 315 ”For-

ståelse af virksomheden og dens omgivelse og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. 

Standarden opstiller revisors praktiske tilgang til ovenstående teori, og er at betragte som en af revi-

sors mest grundlæggende standarder for udførelsen af revisionen. I forlængelse heraf bør selvfølge-

lig som en del af reguleringen nævnes RS 330 ”Revisors handlinger som reaktion på vurderede risi-

ci”, hvilket vi dog grundet afhandlingens begrænsede omfang ikke vil komme nærmere ind på her. 

 

Revisionsbevis er fundamentalt for, at revisor kan afgive sin erklæring. Revisor skal ud fra en ”cost-

benefit”-betragtning indsamle tilstrækkeligt, pålideligt og relevant bevis, og værdien af yderligere 

revisionsbevis skal være større end omkostningen til at indhente revisionsbeviset88.  

                                                 
87 Messier, William F. (2006): ”Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach”, s. 81-82. 
88 Pratt, K.J. and Van Peursem, K. (1993): ”Towards a Conceptual Framework for Auditing”, s. 104-105. 
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Væsentlighed og væsentlighedsbetragtning er tæt forbundet med revisors professionelle dømmekraft 

som omtalt under revisors regulering, ligesom det udgør en grundsten i den konstante ”cost-

benefit”-betragtning. Et forhold anses af David Flint som væsentligt, hvis det, under omstændighe-

derne, er af en sådan karakter, at dets offentliggørelse (eller undladelse heraf), fejlbehandling, eller 

måden det behandles på, vil kunne påvirke beslutningen eller handlingen hos de personer, den fi-

nansielle eller lignende er udarbejdet til89. 

 

6.1.5 Afrunding på reguleringens forventning til revisor 

Formålet med ovenstående afsnit er at definere, hvilke forventninger reguleringen udstikker til revi-

sor for at definere rammen for revisors arbejde samt den overordnede proces i revisors arbejde. Det-

te er opnået ved en analytisk gennemgang af den nye revisorlov, RS ”Begrebsramme for erklæ-

ringsopgaver med sikkerhed”, RS 200 (ajourført) ”Målet med og generelle principper for revision af 

regnskaber” og Erklæringsbekendtgørelsen samt en overordnet behandling af revisionsprocessen. 

 

Revisorloven definerer de grundlæggende rammer for revisors virke og finder anvendelse på revi-

sors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer med sikkerhed, der ikke ude-

lukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Den registrerede og statsautoriserede revisor er 

ifølge loven offentlighedens tillidsrepræsentant og skal efterleve god revisorskik, som indebærer 

nøjagtighed, hurtighed, integritet, objektivitet, fortrolighed, fornøden omhu samt professionel ad-

færd og kompetence. Loven giver retningslinier for adfærd i forbindelse med begrundet formodning 

om økonomisk kriminalitet. Loven udstikker desuden krav til revisors uafhængighed således, at re-

visor skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i 

virksomhedens beslutningstagning. Der må ikke foreligge et direkte eller indirekte økonomisk, for-

retnings- eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser udover de oven-

for nævnte. 

 

RS ”Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed” og RS 200 (ajourført) indeholder revi-

sors overordnede opgaver og reguleringen heraf. Begrebsrammen omhandler primært elementerne i 

og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed, som defineres som en opgave, hvor revisor ud-

trykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid. RS 200 (ajourført) supplerer ved 

                                                 
89 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principals of Auditing: An Introduction”, s. 129. 
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at definere målet med revision af regnskaber som værende at sætte revisor i stand til at afgive en 

konklusion om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en re-

levant regnskabsmæssig begrebsramme. Ifølge standarden skal revisionen udføres i overensstem-

melse med grundlæggende principper og metoder i gældende revisionsstandarder og tilhørende vej-

ledninger. Revisor skal planlægge og udføre revisionen med en professionel skeptisk holdning, idet 

der kan være omstændigheder, som forårsager, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation.  

 

Det er værd at understrege, at revisor alene fokuserer på risici, der kan have effekt på regnskabet. 

Hermed menes risici med indflydelse på regnskabets indeholdelse af væsentlige fejl og som mod-

strider, at regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den relevante regnskabs-

mæssige begrebsramme.  

 

Ansvarsfordelingen i relation til aflæggelse af regnskabet er tydelig - revisor er ansvarlig for sin 

konklusion om regnskabet, imens den daglige ledelse under tilsyn af den øverste ledelse er ansvar-

lig for udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet. 

 

Erklæringsbekendtgørelsen fuldender revisors arbejde og reguleringen ved at opstille en række krav 

som i det mindste skal være indeholdt. Mest interessant i denne sammenhæng er, at revisor skal ty-

deliggøre, om hvorvidt revisionen har givet anledning til forbehold eller ej. Yderligere kan revisor 

uden at tage forbehold angive nogle supplerende oplysninger omkring f.eks. lovgivning, som ikke 

er overholdt, men som ifølge revisor vurdering ikke ændrer ved at regnskabet er retvisende.  

 

Revisionsprocessen ud fra tre elementer – revisionsrisiko, revisionsbevis og væsentlighed. Revisi-

onsrisiko udgør den samlede risiko for, at revisor afgiver en utilstrækkelig erklæring.  Risikoen er 

udtrykt ved en formel (revisionsrisiko = iboende risiko x kontrolrisiko x opdagelsesrisiko) og skal 

ses som et værktøj til revisor i planlægningen og udførelsen af sin revision. 

 

De to førstnævnte risikofaktorer retter sig imod virksomheden internt og dennes processer, imens 

opdagelsesrisikoen kun kommer til udtryk gennem revisionen. Fremadrettet har revisor indflydelse 

på den iboende risiko og kontrolrisikoen på trods af at disse eksisterer uafhængigt af revisor, idet 

revisor gennemgår og evaluerer de interne kontroller. Opdagelsesrisikoen som følger med valget af 

revisionshandlinger skal betragtes som omvendt proportional med den iboende samt kontrolrisiko-

en. Revisors opdagelsesrisiko eller rettere sagt revisors risiko for ikke at opdage er således lav, så-
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fremt den iboende risko og kontrolrisikoen er høj. Denne sammenhæng imellem risici ses også af-

spejlet i agentteorien, der begrunder, at revisionen skal udføres effektivt og for lavest mulig om-

kostning, hvorfor revisionen og den faktiske udførelse i sidste ende altid skal kunne retfærdiggøres 

ud fra en ”cost-benefit”-betragtning. 

 

Revisionsbevis er fundamentalt for revisors erklæring, idet der skal indsamles tilstrækkeligt, pålide-

ligt og relevant bevis, og værdien af yderligere revisionsbevis skal ud fra en ”cost-benefit”-

betragtning være større end omkostningen til at indhente beviset.  

 

Væsentlighed og væsentlighedsbetragtning er tæt forbundet med revisors professionelle dømme-

kraft som tidligere beskrevet. Ifølge Flint er et forhold væsentligt, hvis dets offentliggørelse eller 

undladelse heraf eller måden, hvorpå det behandles, vil kunne påvirke beslutningen eller handlingen 

hos regnskabsbrugeren. 

 

6.2 Besvigelser  

Ligesom vi tidligere har anskuet revisionens omdrejningspunkt og revisors rolle ud fra en virksom-

heds- og et samfundsperspektiv, kan besvigelsesproblematikken ligeledes relevant anskues fra disse 

to perspektiver. Besvigelser er et samfundsmæssigt problem, hvis omfanget bliver for stort, hvilket 

medfører mistillid til kontrolinstanser som revisor og myndigheder. I relation til virksomheden er 

besvigelser et erhvervsmæssigt problem, hvis selskaberne indleder sig med eller for eksempel via 

lovgivningen udsættes for urimelige risici, som kan udmønte sig i en væsentlig besvigelse, og der-

med i yderste konsekvens kan betyde ophør af selskabets eksistens90. 

 

Formålet med dette afsnit er at indkredse vort fokus på besvigelser ved at afgrænse os til en relevant 

definition samt give en forståelse af mekanismerne bag motivet til at begå besvigelser ved at gen-

nemgå besvigelsestrekantens tre grundsten – opfattet mulighed, incitament og retfærdiggørelse set i 

lyset af principalagent-teorien.  

 

                                                 
90 Nannestad, Peter Zdrinka (2005): “Besvigelser”, s. 26. 
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6.2.1 Definition på besvigelser 

Da revisor evne til at opdage besvigelser ved revision under realtidsrapportering er i fokus i denne 

afhandling, er det relevant at definere begrebet besvigelser, da definitionen skaber forståelse for 

området samt medvirker til at afgrænse afhandlingen. 

 

Vi vil i denne afhandling tage udgangspunkt i definitionen fra ”RS 240 (ajourført) Revisors ansvar 

for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber”, som anvender følgende definition på besvi-

gelser: 
 
”En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere el-
ler tredjeparter, hvor vildledning for at opnå uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Skønt besvigelser er et bredt 
begreb, fokuserer revisor efter denne RS alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet”91 
 
Standarden opdeler endvidere besvigelser i to typer tilsigtede fejlinformationer – misbrug af aktiver 

og regnskabsmanipulation92. 

 

Ved fejlinformation som følge af misbrug af aktiver forstås primært tyveri af virksomhedens akti-

ver, og er ofte et resultat af medarbejderbesvigelser. Risikoen relaterer sig hovedsagligt til revi-

sionsmålene fuldstændighed (transaktioner) og tilstedeværelse (balanceposter). 

 

Ved fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation forstås bevidst udeladelse eller inddragelse 

af beløb eller information i regnskabet for at vildlede regnskabsbrugeren. Eksempelvis kan tilsigte-

de fejlinformationer integreres i regnskabsmæssige skøn, beslutninger bag efterposteringer og den 

forretningsmæssige begrundelse for betydelige transaktioner. Det er oftest den daglige ledelse, der 

er ansvarlig for at træffe disse beslutninger og løbende at vurdere deres gyldighed, hvorfor væsent-

lig fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation ofte er et resultat af ledelsesbesvigelser.  

 

Risikoen vedrører primært revisionsmålene forekomst og periodisering (transaktioner), tilstedevæ-

relse, rettigheder og værdiansættelse (balanceposter) samt forekomst, klassifikation og værdiansæt-

telse (præsentation)93. 

 

I denne afhandling fokuseres der på besvigelser af typen regnskabsmanipulation, da denne oftest er 

mest vidtrækkende og har den væsentligste indflydelse på årsrapporten. 
                                                 
91 RS 240 (ajourført), sektion 6. 
92 RS 240 (ajourført), sektion 7. 
93 Nannestad, Peter Zdrinka (2005): “Besvigelser”, s. 28. 
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Juridisk er besvigelser omfattet af begrebet økonomisk kriminalitet, som forfølges af Statsadvoka-

ten for Økonomisk Kriminalitet (SØK). Begrebet ”økonomisk kriminalitet” indebærer, at en person 

tilegner sig selv eller andre en værdimæssig fordel gennem svindel og er ikke som RS 240 (ajour-

ført) afgrænset til besvigelser, men involverer også tyveri, underslæb (uretmæssig tilegnelse af akti-

ver, som er i ens varetægt), mandatsvig (udnyttelse af egne beføjelser, således at udstederen af befø-

jelsen lider et formuetab) og urigtige oplysninger (f.eks. kan vildledende oplysninger om et selskab 

medvirke til uretmæssig stigende eller faldende værdi af selskabet) jævnfør Straffelovens §§ 276, 

278, 279, 280 og 296. 

 

6.2.2 Besvigelsestrekanten 

Men hvad er motivationen til at begå besvigelser? I artiklen ”Why Employees commit Fraud”94 op-

stiller Wells en teoretisk model kaldet besvigelsestrekanten, som opererer med tre hovedelementer, 

der ifølge Wells alle i større eller mindre grad skal være til stede for, at besvigelser begås. Dermed 

kan besvigelsestrekanten benyttes til at besvare dette afsnits indledende spørgsmål. 

 

Modellens elementer illustreres herunder95: 

 

 
 

                                                 
94 Wells, J.(2001): ”Why Employees commit Fraud”. 
95 For at sikre kontinuitet gennem afhandlingen anvendes udelukkende danske termer i relation til besvigelsestrekanten. 

Incitament/pres 

Opfattet mulighed Retfærdiggørelse 

BESVIGELSES-
TREKANTEN 

Kilde: Wells, J.(2001): ”Why Employees commit Fraud”. 

Figur 11 Besvigelsestrekanten 
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Besvigelsestrekanten består af tre risikofaktorer, der illustrerer motivet for at begå besvigelser. RS 

240 (ajourført) opererer ligeledes med disse tre faktorer som terminologi i forbindelse med revisors 

overvejelse af risikoen for besvigelser96. 

 

Incitament/pres 

Udgangspunktet for besvigelser er gerningsmandens motiv eller incitament til at begå besvigelsen. 

Motivet kan være et finansielt behov som følge af dårlig privatøkonomi som følge af voksende 

gæld, fyring et cetera. Motivet er således et håb om at kunne blive stillet bedre. Sådanne motiver vil 

ofte være selvforårsagede. Motivet kan dog også opstå ved udefrakommende pres fra ledelse, pres-

sen, familie samt øvrige omgivelser.  

 

Incitamentsfremmende aflønning i form af optionsaflønning og andre former for præstationsafhæn-

gig aflønning kan ligeledes skabe et pres for ledende medarbejdere til at overgå tidligere års vækst-

rater og indtjeningsmål. Aktiemarkedets reaktion på offentliggjorte regnskaber og den dertilhørende 

presseomtale medvirker også til et forøget pres på den daglige ledelse i relation til virksomhedens 

performance. Sammenholdt med Wells’ model kan omtalen i medierne og aktiemarkedets forvent-

ninger udgøre det pres, der sammen med den høje lønning som incitament, danne udgangspunkt for 

et regulært motiv. 

 

Risikoen for et sådant motiv underbygges af professorerne Michael Møller og Niels Christian Niel-

sen97. De fremhæver principalagent-problemer som værende et stadigt voksende problem i virk-

somhederne. Dette skyldes, at stadig færre driver selvstændig virksomhed, og at virksomheder og 

organisationer stadig bliver større. 

 

Principalens ønske om, at agenten skal varetage principalens interesser, forsøges imødekommet ved 

overskudsandel, medejerskab, aktieoptioner eller på anden vis variabel løn. Fælles for aflønnings-

formerne er, at de alle er behæftet med noget større risiko end almindelig fast løn. Der vil ved de 

nævnte typer af performancekontrakter selvsagt være et incitament for ledelsen til, at overskuddet er 

så stort som muligt. Enten ved reel opnåelse af et stort overskud eller ved, at det kommer til at se 

                                                 
96 RS 240 (ajourført), bilag 1. 
97 Møller, Michael og Nielsen, Niels Christian (2001): “Finansielle markeder – incitamentsstrukturer og ressourceallo-
kering”. 
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sådan ud98. Intentionen fra bestyrelsens side er, at overskudsdeling eller anden performanceafløn-

ning skal bidrage til vækst i overskuddet. Herved opstår presset meget tydeligt - grundlaget for et 

regulært motiv til besvigelser er dermed evident. For en mere indgående gennemgang af principal-

agent-teorien henvises til vores afsnit herom tidligere i afhandlingen. 

 

Opfattet mulighed 

Wells fremhæver som andet punkt, at der selvsagt skal foreligge en mulighed for besvigelsen samt 

muligheden for at undgå at blive opdaget. Afhængigt af motivets kraftpåvirkning på gerningsman-

den vil behovet for muligheden være mere eller mindre nødvendigt. Et større pres og incitament for 

gerningsmanden kan øge hans risikovillighed. Samtidig kan en større mulighed for at begå besvi-

gelser eller en mindre risiko for, at besvigelsen opdages for eksempel på grund af svage interne 

kontroller medvirke til, at personen, der overvejer at besvige en virksomhed, netop gør det. 

 

Retfærdiggørelse 

Det tredje element i besvigelsestrekanten er retfærdiggørelse, hvilket vil sige en moralsk acceptabel 

undskyldning til at begå besvigelsen fra gerningsmandens side. Undskyldningen kan bygge på 

selvmedlidenhed eller en ide om, at ingen tager skade af gerningen. Det er for gerningsmanden en 

formildende omstændighed, at vedkommende begår en mildere form for kriminalitet i forhold til for 

eksempel grov vold.  

 

En typisk undskyldning kan også være, at ”alle andre gør det samme”. At handlingen er kriminel er 

i dette tilfælde underordnet. Den person, der begår besvigelsen, prøver således at finde en form for 

alibi for, hvordan det udførte moralsk kan accepteres i vedkommendes univers. Det er derfor ikke 

nødvendigt for gerningsmanden at andre medarbejdere skal acceptere handlingen, men derimod 

blot, at den kan retfærdiggøres på et personligt niveau. 

 

Forebyggelse  

Idet Wells postulerer, at alle tre elementer skal være til stede for at begå besvigelser99, vil risikoen 

herfor teoretisk kunne reduceres, hvis en eller flere elementer fjernes. Idet besvigelser sker på såvel 

ledelses- som medarbejderniveau i virksomheder, vil tiltag for at fjerne bare ét element være om-

fangsrige og komplekse. Det vil derfor ikke være økonomisk fordelagtigt at anvende de ressourcer, 
                                                 
98 Møller, Michael og Nielsen, Niels Christian (2001): “Finansielle markeder – incitamentsstrukturer og ressourceallo-
kering”, s. 149. 
99 Wells, J. (2001): “Why Employees commit Fraud”. 
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der skal til for at eliminere samtlige muligheder for at begå besvigelser i hvert delelement. Omkost-

ningerne herved ville i flere tilfælde overstige de eventuelle gevinster/ mindre tab på grund af be-

svigelser, der kan opnås. 

 

Forebyggelsen i forhold til besvigelser udført af medarbejdere vil typisk blive implementeret fra le-

delsens side med eventuel assistance fra revisor eller andre eksperter på området. Metoden til at fo-

rebygge besvigelser er at ændre potentielle gerningsmænds opfattelse af risikoen for at blive afslø-

ret, hvis de begår besvigelser. Det er således muligheden for at begå besvigelser eller opfattelsen af 

muligheden herfor, der skal ændres. Dette skyldes, at de to øvrige elementer i besvigelsestrekanten 

er knyttet til gerningsmandens person og derfor ikke i lige så høj grad er påvirkelige for virksomhe-

dens øverste ledelse. Dog kan mindre pres eller forventning til den daglige ledelse om at opnå bedre 

regnskabsmæssige resultater end forrige regnskabsperiode samt nedtoning af incitamentsaflønning 

medvirke, at en potentiel gerningsmand vil overveje, om det at begå besvigelser kan svare sig. 

 

Senere i afhandlingen vurderer vi, hvordan fremtidens eksterne rapportering vil påvirke besvigelses-

trekantens tre elementer og hermed besvigelsesrisikoen samt forebyggelsesmulighederne. 

 

6.2.3 Afrunding på besvigelser 

Formålet med ovenstående afsnit er at indkredse vort fokus på besvigelser ved at afgrænse os til en 

relevant definition samt give en forståelse af mekanismerne bag motivet til at begå besvigelser ved 

at gennemgå besvigelsestrekantens tre grundsten – opfattet mulighed, incitament og retfærdiggørel-

se set i lyset af principalagent-teorien.  

 

Med baggrund i RS 240 (ajourført) defineres besvigelser som værende en bevidst handling udført af 

en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjepar-

ter, hvor vildledning for at opnå uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. 

 

Besvigelser opdeles derefter i to kategorier af tilsigtet fejlinformation – misbrug af aktiver og regn-

skabsmanipulation. Ved misbrug af aktiver forstås primært tyveri af virksomhedens aktiver, og ved 

regnskabsmanipulation forstås bevidst udeladelse eller inddragelse af beløb eller information i regn-

skabet for at vildlede regnskabsbrugeren. Eksempelvis kan tilsigtede fejlinformationer integreres i 
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regnskabsmæssige skøn, beslutninger bag efterposteringer og den forretningsmæssige begrundelse 

for betydelige transaktioner. Denne type besvigelse begås ofte af den daglige ledelse.  

 

Denne afhandling beskæftiger sig primært med besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, hvorfor fokus ligger på besvigelser af typen regnskabsmanipulation, da denne oftest er 

mest vidtrækkende og har den væsentligste indflydelse på årsrapporten. 

 

Senere i afhandlingen behandles, hvilken påvirkning indførelsen af digital realtidsrapportering får 

på besvigelsestrekantens delelementer på kort og langt sigt samt, hvilken konsekvens en eventuel 

påvirkning får på besvigelsesrisikoen.  

 

6.3 Regulering af området for besvigelser 

Vi vil med nærværende afsnit dokumentere, hvordan området for besvigelser er reguleret samt ana-

lysere, hvilke pligter revisor har i planlægnings-, udførelses- og kommunikationsfasen. Disse in-

formationer vil vi senere i afhandlingen koble til digital realtidsrapporterings egenskaber og rappor-

teringsformens konsekvenser for revisors arbejde for at fremkomme med en analyse af rapporte-

ringsformens indflydelse på besvigelsesområdet, revisors handlinger og ikke mindst hans fremtidige 

rolle. 

 

6.3.1 Udvikling i regulering vedrørende besvigelser  

Afdækningen af besvigelser var indeholdt af revisors øvrige opgaver og reguleret fra 1978 ved RV 

1, som blev moderniseret i 1993. En særskilt revisionsvejledning specifikt omhandlende besvigelser 

trådte i kraft i 1999 i form af RV 21.  

 

RV 21´s aftager var ”RS 240 Revisors pligt til at overveje besvigelser og fejl ved revision af regn-

skaber”, som var afledt af IFACs ISA 240. Den seneste udvikling af danske standarder på området 

for besvigelser er en revideret udgave af RS 240 benævnt ”RS 240 (ajourført) Revisors ansvar for at 

overveje besvigelser ved revision af regnskaber”, som trådte i kraft for regnskabsperioder, der be-

gynder 1. januar 2006 eller senere. 
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Den eksterne revisors rolle i relation til besvigelser har i mange år været, at det ikke var noget, man 

overvejede eller reviderede direkte efter. Denne holdning er siden hen blevet ændret først med RV 

21, RS 240 og nu senest med RS 240 (ajourført) hver gang med en skærpelse af revisors ansvar til 

følge100. 

 

6.3.1.1 RS 240 (ajourført) - øget fokus på besvigelser 

RS 240 (ajourført) omhandler revisors ansvar for at overveje besvigelser. RS 240 (ajourført) skal 

ses i sammenhæng med processtandarderne RS 315 og RS 330, som udstikker rammer, som skal 

medvirke til revisorteamets forståelse af virksomheden og dens risikobillede samt medvirke til til-

strækkelig reaktion på vurderede risici. Standardens første afsnit vedrører i høj grad definitioner på 

besvigelser og karakteristika herved. Vores gennemgang vil være fokuseret omkring planlægnings-

fasen, udførelsesfasen, samt rapporteringsfasen, men er af hensyn til læser samt afhandlingens om-

fang placeret i appendix 1, imens hovedafsnit er medtaget i nedenstående afrunding. 

 

6.3.2 Afrunding på regulering af området for besvigelser 

Formålet med ovenstående afsnit er at definere, hvorledes området for besvigelser er reguleret såle-

des, at afhandlingen besvarer den sidste del af den problemforstående dels andet underspørgsmål: 

”… hvorledes er området (for besvigelser) reguleret i relation til den eksterne revisor?” 

 

Ovenstående afsnit skal ses i sammenhæng med delafsnittet ”reguleringens forventning til revisor”, 

som fremlægger reguleringens generelle krav til revisor i form af begrebsrammen, RS 200 (ajour-

ført), revisorloven samt erklæringsbekendtgørelsen. I ovenstående afsnit har vi fokuseret regulerin-

gens krav til revisors pligter i forhold til at overveje besvigelser, hvilket sker med afsæt i RS 240 

(ajourført), som omhandler netop dette emne. Gennemgangen af RS 240 (ajourført) er placeret i ap-

pendix 1, men vi vil herunder fremlægge en kort opsummering og afrunding. 

 

Standarden indeholder blandt andet afsnit vedrørende revisors ansvar for at opdage væsentlig fejlin-

formation som følge af besvigelser, risikovurderingshandlinger, reaktioner på risici for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser, reaktioner på den daglige ledelses tilsidesættelse af kon-

                                                 
100 Nannestad, Peter Zdrinka (2005): “Besvigelser”, side 27-28. 
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troller og vurdering af revisionsbevis. Vi har herunder opsummeret standardens indhold ved at ridse 

op, hvad revisor skal fokusere på i planlægnings-, udførelses- og rapporteringsfasen: 

 

I planlægningsfasen skal revisor 

o Sikre opmærksomhed vedrørende besvigelser i revisionsteamet 

o Gennemføre planlægningsmøde 

o Fremsætte forespørgsler til nøglepersoner (ledelsen, intern revision, nøglemedarbejdere) 

o Undersøge ledelsen og dens tilgang til besvigelsesproblematikker 

o Overveje besvigelsesrisikofaktorer 

o Udføre analytiske handlinger 

o Afslutningsvis udarbejde revisionsplan som produktet af førnævnte aktiviteter 

 

I udførelsesfasen skal revisor 

o Teste og vurdere nøglekontroller 

o Vurdere  

 Regnskabsmæssige skøn 

 Efterposteringer 

 Forretningsmæssige begrundelser for betydelige transaktioner 

o Vurdere revisionsbeviset 

 

I rapporteringsfasen skal revisor dokumentere 

o Sin forståelse af virksomheden og dens omgivelser 

o Vurderede risici 

o Reaktioner på vurderede risici 

o Kommunikation med ledelsen og eventuelt myndighederne 

o Konklusioner omkring væsentlighed 

 

Dette bør på nuværende tidspunkt være revisors handlemønster i relation til besvigelsesrisici. Dette 

afsnit bidrager med input og en forståelse til senere analyse og diskussion af, i hvilket omfang revi-

sionshandlingerne vil ændre sig efter introduktion af fremtidens eksterne rapportering. Desuden vil 

vi senere diskutere den forventede rollefordeling mellem den interne og eksterne revisor ved blandt 

andet at drøfte de nuværende standarders krav til de to revisortyper. 
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6.4 Delkonklusion 

Formålet med kapitlet er besvarelse af afhandlingens andet underspørgsmål: ”Hvilke forventninger 

har regnskabsbrugerne til revisors afdækning af besvigelser, og hvorledes er området reguleret i 

relation til den eksterne revisor?” 

 

Flint skildrer revisors berettigelse som funderet i verificering af revisionsgenstande med beviser og 

via sin uafhængige erklæring at bibringe pålidelig og troværdig information til samfundet. Revisor 

har en social funktion, idet samfundets behov dikterer rammerne for regulering, og revisor bedøm-

mer opfyldelsen heraf. Principalagent-teorien nuancerer motiverne til at efterspørge revisors påteg-

ning af regnskabet gennem forvaltnings-, informations- og forsikringshypotesen. Fælles for de tre 

hypoteser er en forventning om, at revisor til en vis grad afdækker såvel tilsigtede som utilsigtede 

fejl. Årsagen til samfundets bevidsthed og forventninger omkring revisors arbejde, har vi valgt ikke 

at berøre i denne afhandling, men det er sandsynliggjort, at der eksisterer en betydelig forventnings-

kløft mellem regnskabsbrugere og revisorer i relation til, om revisor afdækker besvigelser begået af 

ledelsen. Dette leder os frem til at konkludere, at regnskabsbrugere i vid udstrækning har en for-

ventning om, at revisor afdækker besvigelser. 

 

Udover generelle retningslinier i revisorloven, begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikker-

hed, RS 200 (ajourført) og erklæringsbekendtgørelsen skal revisor i relation til besvigelser henholde 

sig til RS 240 (ajourført). Standarden udlægger revisors ansvar for at opdage væsentlig fejlinforma-

tion som følge af besvigelser, risikovurderingshandlinger, reaktioner på risici for væsentlig fejlin-

formation som følge af besvigelser, reaktioner på den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller 

og vurdering af revisionsbevis. Standarden forekommer konkret og detaljeret, og det er således den 

eksterne revisors opgave at overveje besvigelsesrisikoen og om muligt at opdage besvigelser. 
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7 Fremtidens eksterne rapporterings påvirkning af risikoen for be-

svigelser 

Nærværende kapitel er sammen med afhandlingens næste kapitel det bærende element i forhold til 

besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål relateret til fremtidens eksterne rapporterings ind-

flydelse på besvigelsesrisici og revisionsmæssige handlinger: Hvordan påvirker fremtidens eksterne 

rapportering risikoen for besvigelser, og hvorledes kan revisionsmæssige handlinger ændre sig som 

følge heraf?  

 

Som det fremgår af spørgsmålet vil besvarelsen heraf forløbe i to skridt, hvor første skridt, som be-

handles i dette kapitel, analyserer digital realtidsrapporteringens påvirkning af risikoen for besvigel-

ser. 

  

7.1 Påvirkning af risikoen for besvigelser 

Der er mange elementer i vurderingen af digital realtidsrapporterings påvirkning af risikoen for be-

svigelser. Først og fremmest skal risici adresseres, og deres forventede impact på risikoen skal ana-

lyseres for i sidste ende at kunne konkludere, om der er en forøget eller formindsket risiko for be-

svigelser. Vi vil i første delafsnit tage udgangspunkt i besvigelsestrekanten101 i vores risikovurde-

ringsanalyse og vil dernæst i perspektiverende form analysere og diskutere anden forebyggelse 

imod besvigelser. 

 

7.1.1 Risikoen for besvigelser med udgangspunkt i besvigelsestrekanten 

Risikoen for besvigelser bliver i RS 240 (ajourført) samt andre steder i internationale standarder og 

anden litteratur vurderet ud fra en helhedsvurdering af virksomheden med besvigelsestrekanten som 

den bærende referenceramme. Det tre faktorer ”incitament/pres”, ”opfattet mulighed” samt ”ret-

færdiggørelse” anvendes som terminologi, der tilsammen illustrerer, om der er et motiv for at begå 

besvigelser. 

 

Vor analyse i denne sammenhæng vil være fokuseret på ændringer som følge af digital realtidsrap-

portering, der vil kunne påvirke faktorer i besvigelsestrekanten. Vi ønsker dog ikke at analysere ge-

                                                 
101 Jævnfør eventuelt afsnittet herom tidligere i afhandlingen. 
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nerelle risikofaktorer eller elementer, der i lige så høj grad er gældende ved den traditionelle rappor-

teringsform. Det er trods alt efter diverse skandaler et faktum, at der begås besvigelser. Forvent-

ningskløften bevidner da også om, at besvigelser inden digital realtidsrapportering har været et væ-

sentligt debatteret emne. Med udgangspunkt i de fremkomne forskelle mellem den traditionelle rap-

porteringsløsning og realtidsrapporteringen fremfundet i vort kapitel 5 om fremtidens eksterne rap-

portering vil vi nu analysere deres impact på besvigelsestrekantens tre faktorer.  

 

De fremfundne forskelle kan klassificeres ved kvalitetsnøgleordene; øget informationsbehov, mere 

heterogent informationsbehov, brugertilpasset informationsbehov, relevans og pålidelighed, sam-

menlignelighed og forståelighed, kvalitative informationer, øget tilgængelighed. I vores analyse vil 

risikoen blive analyseret på såvel kort som langt sigt, idet det kan tænkes, at denne ikke er den 

samme før og efter den udførte revision. 

 

Øget informationsbehov er i de to forskellige rapporteringsformer klassificeret ved, at fortidens rap-

porteringsform standardiserer og grupperer informationen, imens fremtidens rapporteringsform fri-

giver informationen i et uredigeret og dybdegående format. Dette giver en øget transparens, hvilket, 

vi mener, påvirker den opfattede mulighed. Ledelsen vil være vidende om, at samtlige transaktioner 

rapporteres inklusiv efterposteringer og andre posteringer, som ledelsen typisk vil være hand-

lingsmændende bag, i forbindelse med regnskabsmæssige skøn, hensættelser og lignende. Idet in-

formationen rapporteres i et så råt format har eksterne regnskabsbrugere og revisorer langt større 

mulighed for at efterprøve eller teste posteringerne i deres analyser. Samlet set, mener vi, at den op-

fattede mulighed bliver mindsket, hvilket omvendt betyder, at ledelsen vil vurdere, at der er en øget 

risiko for at blive opdaget. Resultatet bliver, at der på dette område på såvel kort som lang sigt 

er en mindsket risiko for, at besvigelser begås. 

 

Mere heterogent informationsbehov er i de to forskellige rapporteringsformer klassificeret ved, at 

fortidens rapporteringsform er mest af finansiel karakter, imens fremtidens rapporteringsform giver 

mulighed for, at al information kan frigives. Dette forøger transparens, men idet vort fokus er rettet 

på besvigelser og herunder i særdeleshed ledelsesbesvigelser af finansiel karakter, mener vi ikke, 

dette punkt har stor indflydelse. Resultatet bliver, at der på dette område på såvel kort som lang 

sigt er en uændret risiko for, at besvigelser begås. 
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Brugertilpasset information er i de to forskellige rapporteringsformer klassificeret ved, at fortidens 

rapporteringsform kendetegnes ved, at alle informeres om alt, hvilket kan bevirke et ”informations 

overload”. Fremtidens rapporteringsform derimod giver mulighed for, at hver bruger selv henter 

den ønskede information og kun den ønskede information. Dette bevirker, at regnskabsbrugere og 

revisor kan målrette deres søgen og informationsbrug, hvilket giver dem øgede fokuseringsmulig-

heder ved det samme ressourceforbrug. Denne øgede fokusering, mener vi, påvirker den opfattede 

mulighed, idet information ikke drukner i andre informationer. Resultatet bliver, at der på dette 

område på såvel kort som lang sigt er en mindsket risiko for, at besvigelser begås. 

 

Relevans og pålidelighed er i de to forskellige rapporteringsformer klassificeret ved, at fortidens 

rapporteringsform ikke medtager al relevant information, men på baggrund af blandt andet revisors 

”blåstempling” har en høj grad af pålidelighed, imens fremtidens rapporteringsform giver mulighed 

for bedre at imødekomme relevanskriteriet på bekostning af pålidelighed. Realtid bevirker, at data 

er urevideret, når de frigives, og sekundært kan pålideligheden blive sænket, når al relevant infor-

mation medtages. Som det fremkommer i såvel Årsregnskabsloven og af Jespersen (2006)102, som 

vi tidligere har diskuteret, understreges det netop, at kravet om pålidelighed ikke må medføre, at op-

lysninger om virkeligheden ikke medtages. Forskellen mellem de to rapporteringsformer, mener vi, 

påvirker den opfattede mulighed. Først og fremmest er ledelsen på kort sigt den sidste instans inden 

informationen frigives, hvorfor ledelsen, såfremt den tilsidesætter de interne kontroller, kan frigive 

enhver information i den form, de måtte ønske. Ledelsen kan derved på kort sigt isoleret set ud fra 

denne parameter skabe et falsk billede af virksomheden. Dernæst vil relevansdiskussionen kunne 

blive omdrejningspunkt for, at der medtages information, hvor pålideligheden kun er begrænset 

uden, at regnskabsbruger er informeret om denne begrænsede pålidelighed. På lang sigt vil først-

nævnte risiko dog ikke være til stede, og ledelsen er ikke enerådigt sidste instans, idet ekstern revi-

sor fortsat skal påtegne de finansielle data. Samlet set, mener vi, at den opfattede mulighed på kort 

sigt bliver øget, men er uændret eller svagt øget på lang sigt. Resultatet bliver, at der på dette 

område på kort sigt er en øget risiko for, at besvigelser begås, imens der på lang sigt er en 

svagt øget eller uændret risiko. 

 

Sammenlignelighed og forståelighed er i de to forskellige rapporteringsformer klassificeret ved, at 

fortidens rapporteringsform kræver manuel tilpasning for benchmarking eller anden analyse, imens 

fremtidens rapporteringsform tilgodeser, at forskellige behov og formater kan systematiseres uden 
                                                 
102 KPMG (2006): ”Årsregnskabsloven – Med bemærkninger til lovforslag og vedtagne ændringsforslag”. 
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manuel assistance bagefter. Dette giver øgede analysemuligheder for såvel regnskabsbrugere som 

den eksterne revisor, hvilket, vi mener, påvirker den opfattede mulighed. Analyser kan systematise-

res, så de foregår i realtid ved, at software straks foretager tests og kontroller så snart informationen 

er frigivet, hvilket vi vil komme nærmere ind på under vores delafsnit ”Muligheden for at opdage 

besvigelser”. Det bevirker, at den opfattede mulighed allerede på kort sigt bliver mindsket og i end-

nu højere grad bliver mindsket på lang sigt. Resultatet bliver, at der på dette område på såvel 

kort som lang sigt er en mindsket risiko for, at besvigelser begås. 

 

Kvalitative informationer er i begge rapporteringsformer klassificeret ved, at der mangler en be-

grebsramme på området. Dette i sig selv påvirker ikke besvigelsestrekantens faktorer, men der kan 

være en stor opfattet mulighed på dette område. Immaterielle aktivers stadig større værdi i virksom-

hedernes værdi som beskrevet i delafsnittet ”Den sociologiske udvikling og forskellige trends i sam-

fundsøkonomien”, forstærker incitamentet eller fokuset på dette område. Denne cocktail af høj vær-

di sammenholdt med lav opdagelsesrisiko vil være til stor risiko for besvigelser i fremtiden. Imma-

terielle aktiver er ikke omdrejningspunktet for denne afhandling, men vi mener, at diskussionen er 

vigtig at have med løbende grundet dens høje relevans og relation til afhandlingens problemstilling. 

Resultatet bliver, at der på dette område på såvel kort som lang sigt er en uændret risiko som 

følge af rapporteringsformen, men en øget risiko grundet den stadig større værdi af immate-

rielle aktiver for, at besvigelser begås. 

 

Øget tilgængelighed er i de to forskellige rapporteringsformer klassificeret ved, at fortidens rappor-

teringsform er historisk rettet med op til mange måneders forsinkelse, imens fremtidens rapporte-

ringsform foregår i ”realtid”. Dette giver en mere direkte sammenkobling mellem rapporteringen og 

kapitalmarkederne, hvor selskabets aktier handles, hvilket, vi mener, påvirker incitamentet. Ledel-

sen ved, at aktiemarkedet vil reagere i realtid i takt med, at information frigives, og der kan være et 

klart incitament til at påvirke med positive og negative nyhedsstrømme for at spekulere i selskabets 

aktier med en ”insider information” eller for blot at påvirke egne optioner og salgskursen på egne 

aktier. Realtid bevirker yderligere, at ledelsen, som nævnt tidligere, er sidste instans. Ledelsens inci-

tamentsforøgelse er dog ud fra et kortvarigt perspektiv, idet den eksterne revisor stadig vil revidere 

information blot med forsinkelse fra rapporteringstidspunktet. Det vil i den sammenhæng unægtelig 

se skidt ud for ledelsen, hvis revisionen fremkommer med en konklusion, der fordrer regulering el-

ler efterposteringer til allerede rapporteret information. Ledelsen såvel som selskabet mister trovær-

dighed, og aktionærer kan med rette tænkes at flygte af frygt for mangel på interne kontroller. Sam-
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let set bliver incitamentet derved forøget på kort sigt og uændret på lang sigt. Resultatet bliver, at 

der på dette område på kort sigt er en øget risiko for, at besvigelser begås, imens der på lang 

sigt er en uændret risiko. 

 

Overordnet har vi herved analyseret os frem til, at der er faktorer i besvigelsestrekanten, der påvir-

kes på positiv og negativ vis ved mange af de parametre, der kendetegner forskellen mellem forti-

dens og fremtidens rapporteringsløsning. Konklusioner fra dette delafsnit vil blive opsamlet i næst-

kommende delkonklusion og vil bidrage til udvidelsen af afhandlingens hovedskema for løsning af 

problemstillingen. 

 

Den altovervejende faktor, der påvirkes er den opfattede mulighed, som under emnerne øget infor-

mationsbehov, brugertilpasset information, sammenlignelighed og forståelighed mindskes, imens 

den under emnerne relevans og pålidelighed og øget tilgængelighed øges. Fremtidens rapporte-

ringsform har derved positive såvel som negative indvirkninger på faktoren opfattet mulighed, hvor 

den negative indvirkning hovedsagligt er ud fra et kortsigtet perspektiv. 

 

Idet ovenstående delafsnit analyserer vi og fremkommer med konkrete svar på, hvorledes besvigel-

sestrekantens faktorer er påvirket og hvorvidt, der er en forøget eller formindsket besvigelsesrisiko, 

er det nærliggende i perspektiverende form kort at diskutere forebyggelsesmulighederne. 

 

7.1.2 Forebyggelse af risikoen for besvigelser 

I det foregående delafsnit er hver enkelt nøgleord for forskellen mellem de to rapporteringsformer 

sammenholdt og analyseret i forhold til besvigelsestrekantens faktorer. 

 

Besvigelsestrekantens faktor retfærdiggørelse forbliver uændret ved de to rapporteringsformer. 

Problemstillinger til denne faktor er et andet område, end vor afhandling berører og vedrører i høje-

re grad kulturen i virksomheden samfundsmæssige aspekter og deraf beslægtede emner. I forbindel-

se med såvel vurderingen af risikoen for besvigelse samt forebyggelse heraf er det en interessant 

faktor, og man kan spørge sig selv, i hvor høj grad denne faktor egentlig kan afdækkes. Uden at 

komme nærmere ind på dette, kan man forestille sig, at en afdækning af retfærdiggørelseselementet 

vil kræve et yderst indgående kendskab til virksomhedens kultur samt de ansatte herunder ledelsen 

på et personligt plan. Forebyggelse inden for dette felt knytter sig ikke i særlig høj grad til revisor 
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og vedrører nærmere, at der sikres en ordentlig og fair aflønning samt arbejdsvilkår og andet der 

kan bevirke utilfredshed.  

 

Incitamentet bliver berørt på området øget tilgængelighed og er en væsentlig parameter i besvigel-

sestrekanten. Såfremt incitamentet er tilstrækkeligt, kan man forestille sig, at der gås på kompromis 

med den opfattede mulighed eller, at gerningsmænd med andre ord er villige til at løbe større risiko. 

Det er et velkendt fænomen i økonomi, at der er en lineær sammenhæng imellem afkast og risiko. 

Incitament er dermed en faktor, hvor der i høj grad er mulighed for yderligere forebyggelse. Incita-

mentet knytter sig dog til gerningsmandens person, som det fremkommer tidligere i afhandlingen og 

er derfor ikke i lige så høj grad påvirkelig. Mindre pres eller forventning til den daglige ledelse om 

at opnå bedre regnskabsmæssige resultater end forrige regnskabsperiode samt nedtoning af incita-

mentsaflønning bevirker, at en potentiel gerningsmand vil overveje om det at begå besvigelser kan 

svare sig. Det skal dog i denne sammenhæng være sagt, at gerningsmanden uden at have optioner 

eller aktier i selskabet stadig kan have incitamenter til at påvirke aktiekursen, idet han kan holde ak-

tier i en andens navn eller lignende. Denne diskussion omkring blandt andet aflønningsformer103 er 

et klassisk emne på økonomistudier og kunne være et interessant emne at se nærmere på i en anden 

sammenhæng, hvad enten det er med eller uden revisor som en del af problemstillingen. 

 

7.2 Delkonklusion 

Kapitel syv skal besvare problemformuleringens første del relateret til risikoen for besvigelser og 

ændring i revisionsmæssige handlinger: Hvordan påvirker fremtidens eksterne rapportering risiko-

en for besvigelser? 

 

Besvigelsestrekanten er udbredt i såvel teori og regulering på området, når risikoen for besvigelser 

skal vurderes. Det skal bemærkes, at risikoen ved brug af modellen ikke kvantificeres, men teorien 

forudsiger, at alle tre elementer i form af ”incitament/pres”, ”opfattet mulighed” samt ”retfærdig-

gørelse” skal være til stede for, at der er et motiv for at begå besvigelser. Afhandlingens fokus har 

været at se på, hvorledes dette ændres ved implementering af fremtidens rapportering, men er ikke 

en generel diskussion omkring risikoen for besvigelser set i lyset af andre parametre. 

 

                                                 
103 Møller, Michael og Nielsen, Niels Christian (2001): “Finansielle markeder – incitamentsstrukturer og ressourceallo-
kering”. 
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Vor analyse og diskussion har været opbygget kronologisk med udgangspunkt i de i kapitel fire 

fundne krav fra regnskabsbrugerne samt de heraf afledte løsninger ved fremtidens eksterne rappor-

tering. I øvrigt har vi vurderet risikoen på såvel kort som lang sigt, hvorved der ved tidsaspektet 

menes tidspunktet fra rapportering og frem således, at der ved termen ”på kort sigt” refereres til re-

altid i forhold til revisions gennemførelse, imens der ved brug af termen ”på lang sigt” er mulighed 

for at gennemføre en traditionel revision. De fremfundne konklusioner kan dermed opsummeres til 

følgende: 

 
 
Konklusionsskema                                                                               Figur 12 
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Det kan således konkluderes, at når fremtidens eksterne rapportering groft opdeles i en digitalise-

ring og rapportering i realtid, vil digitaliseringen have en uændret eller positiv effekt på risikoen for 

besvigelser på såvel kort som lang sigt i forhold til rapporteringstidspunktet. Yderligere kan det 

konkluderes, at rapportering i realtid medfører en øget risiko for besvigelser på kort sigt og en 

uændret risiko på lang sigt (når revisionen er afsluttet). Disse konklusioner er en del af vort bidrag 

til fagområdet og er ikke tidligere udtømmende diskuteret i den skrevne litteratur i hverken Dan-

mark eller internationalt, hvilket også understreger afsnittets selvstændighed samt undladelse af kil-

dehenvisninger. 

 

Yderligere er der en række punkter, som ikke helt kan sammenstilles med enten at være et digitali-

serings- eller et realtidsspørgsmål som for eksempel forventningen om, at mere relevant information 

vil medtages på bekostning af pålideligheden. På dette område er der en øget risiko for besvigelser, 

ligesom der kan blive det på immaterielle aktiver, som dog ligger uden for problemstillingens om-

råde. 

 

Afsluttende har vi i kapitlet i perspektiverende form diskuteret forebyggelsesmuligheder for at be-

svigelser begås med udgangspunkt i kapitlets diskussion om risici samt besvigelsestrekanten. Det er 

her konkluderet, at det i høj grad er den opfattede mulighed, der ændre sig. Dette må betragtes som 

værende beslægtet med, at mulighed for at slippe godt fra at begå besvigelser reelt mindskes på vis-

se områder. Yderligere er det konkluderet, at incitamentet, som knytter sig til gerningsmandens per-

son, øges ved realtidsrapportering. Idet området retfærdiggørelse kan være svær at afdække og ikke 

mindst forebygge, virker det oplagt, at det er på området incitament, at yderligere forebyggelse kan 

gøres. Forebyggelsen inden for dette område, ligger uden for afhandlingens problemstilling. Kon-

klusionen er dog i overensstemmelse med megen aktuel debat omkring incitamentsaflønning af 

bankdirektører, som flere er skeptiske overfor for eksempel i forhold til Danske Bank104 eller direk-

te ønsker forbud imod herunder i særdeleshed socialdemokraterne105. 

 

 

                                                 
104 Ritzau (2008): “Millionbonus til bankdirektører  i fare”. (intet sidetal) 
105 Juel M. Frederik (2008): “Kriseplan fra regeringen på fire punkter”. (intet sidetal) 
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8 Fremtidens eksterne rapporterings indvirkning på revisionsmæssi-
ge handlinger 

Nærværende kapitel er andet skridt i besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål relateret til 

digital realtidsrapporterings indflydelse på besvigelsesrisici og revisionsmæssige handlinger: Hvor-

ledes kan revisionsmæssige handlinger ændre sig som følge heraf? (som følge af digital realtidsrap-

portering).   

 

8.1 Ændring i revisionsmæssige handlinger 

I foregående afsnit til dette kapitel er påvirkningen af risikoen for besvigelser blevet analyseret, og 

digitaliseringens forebyggende virkning er kort blevet diskuteret. I relation til påvirkningen af risi-

koen for besvigelser skal det endnu engang understreges, at det er vort formål at fokusere på æn-

dringen i risikoen og ikke at analysere den totale risiko for besvigelser som i en mere traditionel be-

svigelsesafhandling. 

 

I de næste afsnit vil give et velargumenteret bud på ændringer i de revisionsmæssige handlinger. 

Dette vil gøres ved først at analysere muligheden for at opdage besvigelser efterfulgt af en analyse 

af andre revisionsmæssige udfordringer i relation til realtidsrapportering. Afsluttende vil vi se på 

substansrevision kontra systemrevision i sammenhæng med revisionsbeviset, idet disse handlings-

mønstre eller denne metode for revision kan tænkes at blive ændret. 

 

8.1.1 Muligheden for at opdage besvigelser 

Fremtidens eksterne rapportering har en række indvirkninger på risikoen for, at der begås besvigel-

ser. Det er fremkommet, at det ud fra besvigelsestrekantens tre parametre er hovedsagligt den opfat-

tede mulighed, der påvirkes, hvorfor det er interessant at gå yderligere i dybden hermed. Den opfat-

tede mulighed er en subjektiv vurdering fra den potentielle gerningsmands side. Personens vurde-

ring kan være realistisk og tæt knyttet til den reelle virkelighed på området. Vurderingen kan også 

være fordrejet, idet virksomheden kan foregive, at der er stærke interne kontroller et cetera, der gør 

det nærmest umuligt at undgå opdagelse. Det skal for læsers skyld bemærkes, at når der fra ger-

ningsmandens side eller i besvigelsestrekanten bruges betegnelses opfattede mulighed er det som 

tidligere beskrevet den opfattede mulighed for at slippe væk, der er tale om. Når vi i dette afsnit 

analyserer muligheden for at opdage besvigelser er dette reelt set det modsatte, hvilket vil sige prin-

cipalen eller revisors mulighed for at opdage gerningsmanden. Ordet mulighed er derved et udtryk 
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for hver parts mulighed, der sammenlignet med hinanden altså er modsatrettet. Vi vil i dette delaf-

snit beskæftige os med den reelle mulighed for at opdage besvigelser som følge af fremtidens rap-

porteringsform. Vores analyse heraf vil som i kapitel 7 blive foretaget ud fra en kronologisk sam-

menholdning af de tidligere fremfundne kvalitetskrav hos regnskabsbrugerne, de fremfundne for-

skelle i rapporteringsformerne og de i vort hovedskema heraf afledte indvirkninger på risikoen for 

besvigelser.  

 

Principalen og revisor skal bruge rapporteringsformens styrker og forsøge at minimere dens 

svagheder i relation til besvigelser, hvilket delafsnittet her på analytisk vis vil diskutere mere dyb-

degående. Analysen vil være udelukkende direkte knyttet til muligheden for at opdage besvigelser 

set ud fra revisionsmæssige handlinger, der kan foretages. 

 

Øget informationsbehov, som realtidsrapporteringen løser ved at rapportere i et mere uredigeret og 

dybdegående format, bevirker samtidig, at revisor stilles mere finansiel information til rådighed i 

realtid. Revisor kan foretage mere dybdegående analyser, og den øgede transparens bør give en øget 

forståelse for virksomheden. Resultatet bliver, at der er større mulighed for at opdage besvigel-

ser. 

 

Mere heterogent informationsbehov, som realtidsrapporteringen løser ved, at al information kan 

blive rapporteret, har ikke umiddelbart indflydelse på muligheden for at opdage besvigelser, idet re-

visors fokus er rettet imod de finansielle data, og ikke mod andre informationer som stakeholders 

måtte efterspørge. Denne form for information er som nævnt oftest urevideret fra en ekstern part. 

Resultatet bliver derved uændret i relation til muligheden for at opdage besvigelser. 

 

Brugertilpasset information, som realtidsrapporteringen løser ved, at hver bruger kan hente den øn-

skede information, bevirker, at revisor kan indsnævre sin analyse hurtigt og blot fokuserer på den 

udvalgte information ud fra et risikoperspektiv i relation til besvigelser. Revisor kan derved opnå en 

ressourcebesparelse, hvorved der kan fokuseres yderligere på de adresserede risici. Resultatet bli-

ver, at der er større mulighed for at opdage besvigelser med det samme ressourceforbrug. 

 

Relevans og pålidelighed bliver ved realtidsrapportering påvirket således, at relevanskriteriet i høje-

re grad imødekommes på bekostning af pålidelighed, som ikke mindst svækkes som følge af, at in-

formation ofte rapporteres i urevideret form. Realtidsrapporteringen påvirker som nævnt i foregåen-
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de afsnit risikoen på kort sigt, hvilket dog i højere grad vil blive uddybet under nøgleordet Øget til-

gængelighed. Muligheden for at opdage besvigelser er ikke direkte at forbinde med dette kvalitets-

krav på trods af, at relevans og pålidelighedsdiskussionen i vort tidligere afsnit bevirker en øget ri-

siko for at besvigelser begås. Resultatet er derved uændret i relation til muligheden for at op-

dage besvigelser. 

 

Sammenlignelighed og forståelighed, som realtidsrapporteringen i form af XBRL kraftigt forbedrer, 

giver revisor en øget mulighed for at benytte dette som et revisionsværktøj. Teknologiseringen, som 

beskrevet indgående tidligere i afhandlingen, giver mulighed for, at revisor overfører data til anden 

software, der automatisk kan analysere regnskabet uden menneskelig indblanding i første omgang. 

Revisors software har opstillet diverse kontroller, der straks fremkommer med en rapport omkring, 

hvor softwaren forudsiger, hvor revisor bør lægge sit fokus og allokerer ressourcer fra revisions-

teamet. Ikke blot det faktum, at data bliver elektroniske, men også den øgede sammenlignelighed og 

forståelighed i sig selv, har positiv indflydelse på revisor arbejdsbetingelser, idet benchmarking og 

indsigt i virksomheden på anden vis forbedres kraftigt. Resultatet bliver, at revisor har større 

mulighed for at opdage besvigelser. 

 

Kvalitative informationer er som nævnt et af de væsentligste områder, der fortsat mangler en be-

grebsramme efter en overgang til digital realtidsrapportering. Der kan ikke i tilstrækkelig grad rap-

porteres på området, såfremt rapporteringen skal leve op til de gængse kvalitetskrav. Vi har argu-

menteret for, at der kan være en øget risiko for besvigelser på dette område, som følge af dets større 

og større værdi for virksomhederne. Risikoen knytter sig ikke til selve realtidsrapporteringen, og vi 

mener ikke, at revisors mulighed for at opdage besvigelser er påvirket på dette område. Der er der-

ved som udgangspunkt ingen resultatpåvirkning på dette område i relation til muligheden for 

at opdage besvigelser. 

 

Øget tilgængelighed, som realtidsrapportering per definition løser fuldt ud, gælder for stakeholders 

såvel som for revisor. For virksomhedens ledelse bevirker det en øget opfattet mulighed, hvilket er 

beslægtet med, at revisor på kort sigt ikke kan foretage en fuldstændig revision bestående af såvel 

substans- som systemrevision. Revisor skal benytte den øgede tilgængelighed i så høj grad som mu-

ligt sammen med nye revisionsværktøjer således, at revisionsforløbet kan forkortes og effektivise-

res. Den øgede tilgængelighed medfører også, at revisor har konstant adgang til data, hvilket kan 

ændre arbejdsgangene imod mere løbende revision. Resultatet bliver, at der er mindsket mulig-
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hed for at opdage besvigelser i rapporteringstidspunktet, imens der på længere sigt er øget 

mulighed som følge af den konstante tilgængelighed. 

 

Ovenstående delafsnit analyserer og konkluderer kort revisors muligheder for at opdage besvigelser 

som følge af en overgang til realtidsrapportering herunder XBRL. Det skal bemærkes, at det er 

kombinationen af de to ting eller selve XBRL-løsningen, der er nøglen til at åbne op for flere af mu-

lighederne. Idet ovenstående delafsnit berører en række revisionsmæssige udfordringer, er det nær-

liggende og interessant på kort og perspektiverende vis at diskutere andre revisionsmæssige udfor-

dringer ud fra egen analyse i sammenkobling med litteratur på området. 

 

8.1.2 Andre revisionsmæssige udfordringer samt forbedrede revisionsmuligheder i relation 

til digital realtidsrapportering 

Det er i de foregående delafsnit analyseret, hvorledes besvigelsesrisici er påvirket af digital realtids-

rapportering samt mulighederne for at opdage besvigelse. Det er yderligere relevant at analysere og 

fremkomme med andre revisionsmæssige udfordringer i relation til digital realtidsrapportering for 

at få en dybere indsigt og forståelse for forandringer og revisors fremtidige rolle. Det skal dertil 

bemærkes, som det også fremkom under forrige afsnit, at digital realtidsrapportering og XBRL på 

mange områder giver forbedrede revisionsmuligheder herunder muligheder for at opdage besvigel-

ser.  

 

Digitaliseringen af rapporteringsformen er i særdeleshed den faktor, som giver forbedrede mulighe-

der for revisionsmæssige handlinger, idet det som nævnt giver øget transparens og sammenlig-

ningsmuligheder. Det er i øvrigt også en nødvendighed, at revisor forbedrer sin revision herunder 

udførelseshastigheden for at imødekomme udfordringerne ved, at der rapporteres i realtid. I forhold 

til digitaliseringen fremhæver Gunn (2007)106 med reference til Ward (2004), at revisors arbejds-

tunge opgaver kan lettes ved netbaserede søgninger i XBRL-dokumenter ved analyser af store data-

sæt: 

  
”(XBRL may) help auditors with some of the more labour-intensive aspects of their job (and) permit more effective 
analysis of large data pools for anomalies of fraud, compliance and other forms of audit assessments”.  
 
 

                                                 
106 Gunn, James (2007): ”XBRL: Opportunities and Challenges in Enhancing Financial Reporting and Assurance Proc-
esses”, s. 36-43. 
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Han understreger dog, at  
 
“this greater data mining capability does not relieve the auditor of the need to be satisfied with the completeness, rele-
vance, and reliability of the information upon which audit procedures are performed”. 
 
McNamar (2003)107 supplerer med udtrykket comparison with industry standards eller med andre 

ord muligheden for benchmarking af et selskab med andre fra samme branche. Software kan analy-

sere de finansielle data og i samme øjeblik adressere eventuelle afvigelser mellem selskaber fra 

samme branche, hvorved fokus kan målrettes, og der fra revisors eller anden tilsyns side skal ud-

spørges til ledelsen. Artiklen opstiller en hel procedurebeskrivelse for SEC i USA i relation til deres 

gennemgang og tilsyn med selskaber, men proceduren med automatisk benchmarking kan i ligeså 

høj grad bruges internt i virksomheden eller af den eksterne revisor. 

 

Det skal fra vores side af bemærkes, at vi ikke mener, at man er ret langt fremme i udviklingen af 

software og standarder til brug for revisors analyse, såfremt denne skal foregå automatisk og konti-

nuerligt, hvilket også fremhæves af eksperter. Lymer m.fl. (2003)108 indleder med, at der er brug for 

yderligere vejledning til revisorer i forbindelse med revision af rapportering over internettet. Deru-

dover fremhæver han, at  

 
”As financial reports are normally delivered as just one part of a corporate web site, misleading information may po-
tentially be presented alongside the financial data for which the auditor is primarily responsible”. 
 
Gunn (2007)109 omtaler ligeledes, at 
 
 “some users may want assurance that the electronic version of the financial statements is equivalent to the human 
readable version. Other users, however, may just assume that assurance is being provided, with this assumption extend-
ing down to the data level”.  
 

Han mener derfor, at revisors arbejde muligvis skal rettes mod et mere fragmenteret rapporterings-

koncept, idet  
 
”today’s assurance model and, hence the auditor’s opinion, deal with whether the financial statements as a whole pre-
sent fairly in all material respects the financial position and results of an entity, rather than with the individual compo-
nents per se. It does not address, therefore, the issues that arise when reports are released using XBRL, in particular 
those related to consumer access, consumer-tailored presentations, and reuse of individual information provided 
through XBRL”. 
 

                                                 
107 McNamar, R.T. (2003): ”New Technology Can Help Avoid A Second Enron”, s. 62-67. 
108 Lymer, Andrew and Debreceny, Roger (2003): “The Auditor and Corporate Reporting on the Internet: Challenges 
and Institutional Responses”, s. 103-120. 
109 Gunn, James (2007): ”XBRL: Opportunities and Challenges in Enhancing Financial Reporting and Assurance Proc-
esses”, s. 36-43. 
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Dette udfordrer ikke kun revisor, men også virksomhedens ledelse, som må stå til ansvar for, at der 

kan skelnes mellem revideret og urevideret information. I denne sammenhæng kan det anbefales re-

visor at kræve, at ledelsen indbygger advarsler i deres informationssystem på internettet, når en 

bruger går fra reviderede til ureviderede data, og på andre måder gør det synligt, om data er revide-

rede eller ej, hvilket vi overordnet har beskrevet i vores XARL-gennemgang. 

 

Afsluttende er det klart, at der i relation til rapportering i realtid er brug for at kunne foretage revisi-

on hurtigere end i dag. Digital realtidsrapportering synes på nuværende tidspunkt i afhandlingen at 

ville blive mere udbredt henover en årrække. Såfremt den eksterne revisor ikke formår at udvikle 

sig og fortsat leverer en påtegning om, at den finansielle information er retvisende, er revisors frem-

tidig rolle meget til diskussion. Det vil selvsagt også være nødvendigt, at den eksterne revisor kan 

levere denne påtegning hurtigt efter rapporteringstidspunktet. 

 

8.1.3 Introduktion til systemrevision kontra substansrevision i sammenhæng med re-

visionsbeviset 

Vi har tidligere i afhandlingen berørt revisionsprocessen i almindelighed og som nævnt inddeles 

den i tre dele revisionsrisiko, revisionsbevis og væsentlighed. Vi har tidligere i nærværende kapitel 

behandlet revisionsmæssige risici som følge af realtidsrapportering i relation til vores afdækning af, 

hvordan risikoen for netop besvigelser påvirkes. Denne del af kapitlet vil være knyttet til revisions-

processens anden del omkring revisionsbevis. Opnåelsen af revisionsbevis bygger på de arbejdsme-

toder, der besluttes på baggrund af den opnåede viden om virksomheden og er et fundamentalt om-

råde i revisors planlægning. 

 

I vores analyse af, hvorledes revisionsmæssige handlinger vil ændre sig, er det nærliggende at gå i 

dybden med substansrevision kontra systemrevision i sammenhæng med revisionsbeviset, da denne 

diskussion knytter sig direkte til de udførte handlinger. 

 

Grundlæggende er revisionsbeviset essentiel for, at revisor kan afgive en erklæring110. Revisionens 

afgivelse af erklæringen baseres på, at revisor gennem indsamling af beviser, der understøtter ledel-

sens påstande i årsrapporten, kan opnå overbevisning om, at årsrapporten er retvisende eller ej. I re-

                                                 
110 Flint, David (1988): ”Philosophy and Principles of Auditing”, s. 112. 



Revisors rolle samt risikoen for besvigelser  Bjørn Jensen & Casper Slumstrup 
- i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering  Oktober, 2008 

 103

lation til den tidligere nævnte ”cost-benefit”-betragtning skal der indsamles bevis, så længe beviset 

tilfører værdi, der overstiger omkostningen ved at frembringe beviset.  

 

Som det fremgår i revisionsstandard RS 240 (ajourført), er revisors handlinger i relation til afdæk-

ning af besvigelser og i relation til indsamling af bevis generelt bygget op omkring en kombination 

af substansrevision og systemrevision. Systemrevision er rettet mod at vurdere, om virksomhedens 

interne kontroller er intakte og opbygget hensigtsmæssigt og er kendetegnet ved at kunne udføres 

med begrænset ressourceforbrug. Substansrevision betegner revisionshandlinger vedrørende test og 

kontrol af enkelte poster, transaktioner og sammenhænge, og kan betragtes som en ressourcetung 

indsats. Revisionsindsatsens vægtning mellem de to former for revision skal lægges i forhold til 

kvaliteten af de interne kontroller. Udførelsesgraden af substansrevision, hvorved der gås i detaljer 

og foretages mange stikprøver, bør således være omvendt proportional med kvaliteten af de interne 

kontroller. Omvendt kan revisionen teoretisk set baseres udelukkende på systemrevision, såfremt de 

interne kontroller på alle områder er at højeste kvalitet. 

 

I relation til vort hovedfokus med afhandlingen omkring risikoen for besvigelser og påvirkningen af 

revisors rolle i relation til digital realtidsrapportering er det vores holdning, at systemrevision typisk 

ikke vil afsløre besvigelser, da konklusioner på baggrund af denne revisionsform vil være af subjek-

tiv karakter såsom god/dårlig eller svag/stærk. Systemrevisionen skal dermed bruges til at forstå 

handlingskæder og processer for at få et samlet overblik over virksomhedens informationssystem og 

i sidste ende vurdere, hvor der kan være risiko for uregelmæssigheder eller tilsidesættelse af de in-

terne kontroller. Revisor vil derfor afdække restrisikoen ved substansrevision, der kan designes og 

planlægges udelukkende med det formål at afsløre besvigelser, idet substansrevision er objektiv og 

vurderer, om det reviderede er sandt/falsk eller korrekt/forkert. Det er derfor også naturligt, at bevi-

ser opnået ved substanshandlinger anses som de stærkeste revisionsbeviser - for eksempel i form af 

observation, forespørgsel, bekræftelse fra 3. mand, afstemning af to sæt materiale til gensidig be-

kræftelse, analyse af sammenhænge i materiale, sammenholdelse med underliggende dokumentati-

on. 

 

Ved en overgang til realtidsrevision som for eksempel ved brug af XBRL vil der selvsagt være en 

række revisionsprocesser, som vil ændre sig som følge af, at i særdeleshed substansrevision kun kan 

udføres, når beviset er til rådighed. Substansrevision kan dog foretages løbende således, at den til-

bageværende mængde af ureviderede data konstant er minimeret, idet revisor løbende reviderer 
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rapporterede data med forsinkelse i forhold til rapporteringstidspunktet. Problemet omkring, at data 

i rapporteringsøjeblikket er ureviderede med ledelsen som sidste instans, består dog stadig. 

 

8.1.4 Diskussion af systemrevision kontra substansrevision i relation til de fremfund-

ne besvigelsesrisici og muligheden for at opdage besvigelser ved fremtidens rap-

portering 

I de foregående afsnit i kapitlet er det analyseret og diskuteret, hvorledes de forskellige karakteristi-

ka ved fremtidens rapportering påvirker risikoen for besvigelser vurderet ud fra besvigelsestrekan-

ten og derefter muligheden for at opdage besvigelser. Vi vil i nærværende delafsnit diskutere disse 

resultater i sammenhæng med systemrevision kontra substansrevision, idet denne analyse og di-

skussion er basis for revisors arbejdsgange og eventuelt revisors rolle. 

 

Fremtidens rapporteringsform, som vi tidligere har defineret ved at være digital såvel som i realtid, 

kan, hvad angår muligheden for at opdage besvigelser, opdeles i netop de to dele. Det er fremkom-

met, at digitaliseringen som udgangspunkt giver forøgede muligheder for at opdage besvigelser, 

imens realtidskaraktertrækkene overvejende har negative konsekvenser i rapporteringsøjeblikket i 

relation til opdagelsesmuligheden. 

 

Elam, Rick m.fl. (2001)111 mener, at  
 
”Independent auditors should use continuous, electronic auditing when most financial information exists only in elec-
tronic form”.  
 
Denne digitalisering giver altovervejende mulighed for en række handlinger inden for substansrevi-

sion, som vil kunne udføres med mindre ressourceforbrug end i den traditionelle rapporteringsform. 

Det er således i særdeleshed opnåelsen af beviserne afstemning af to sæt materiale til gensidig be-

kræftelse, analyse af sammenhænge i materiale samt sammenholdelse med underliggende dokumen-

tation, der kan automatiseres og foretages igennem et veldesignet software. Softwaren vil næppe 

være brugt som redskab alene, men ovennævnte beviser kan i høj grad verificeres i realtid i takt 

med, at den rapporterende virksomhed opdaterer sine data i modsætning til, hvis data skulle analy-

seres og verificering skulle foretages med ”man power”. Softwaren skal designes, så afvigelser eller 

andre mistænkeligheder adresseres således, at revisors ”man power”-ressourcer kan allokeres på 

                                                 
111 Elam, Rick m.fl. (2001): ”Continuous auditing: the audit of the future”, s. 150-158.  
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netop dette områder i form af traditionelle substanshandlinger således, at softwarens konklusion ik-

ke står alene. Digitaliseringen medvirker dermed til, at substansrevision kan foretages hurtige-

re og mere effektivt end tidligere. 

 

Realtidsrapporteringen gør dog alligevel, at den manuelle del af substansrevisionen ikke kan udfø-

res inden eller blot i sekunderne efter, som ved den digitale analyse, hvorfor ledelsen bliver sidste 

instans i relation til den eksterne rapportering. Revisors ressourceallokering generelt skal ske ud fra 

hans løbende systemrevision, der som beskrevet har til hensigt at vurdere de interne kontroller. Re-

visor skal opnå bevis for, at det faktum, at ledelsen er sidste instans, ikke giver risiko for besvigel-

ser. Såfremt revisor ikke finder de interne kontroller tilstrækkelige, vil en konklusion eller udtalelse 

på dette område blive svag, og tilliden til virksomhedens eksterne rapportering vil blive svækket. 

Realtidsrapporteringen har derved negativ indflydelse på muligheden for substansrevision og 

fordrer i stedet mere systemrevision.  

 

Det forventes derved, at revisionen i høj grad vil baseres på forebyggende kontroller og systemde-

sign, idet dette vil muliggøre realtidsrapportering ”næsten” med indbygget realtidsrevision112. Revi-

sors synsvinkel ændres derved også til et ”Top-down-approach”, hvor revisor søger at tillægge sig 

samme syn på virksomheden, som ledelsen har i stedet for det traditionelle ”Bottum-up-approach”, 

hvor revisor analyserer de enkelte balanceposter for at danne sig en helhed. Ved løbende revision og 

systemrevision i særdeleshed bør revisor søge at optimere ”feed back”-værdien og samarbejdet i al 

almindelighed med den interne revisor vedrørende de interne kontroller113.  

 

Med disse afsluttende bemærkninger vil vi i næste kapitel diskutere rollefordelingen nærmere i for-

længelse af de fremfundne konklusioner og problemstillinger fra dette kapitel. 

 

 

 

 

                                                 
112 Hansen, Jørgen Valther (1997): ”Visioner om fremtidens revisionsydelse”, s. 21. 
113 Hansen, Jørgen Valther (1997): ”Visioner om fremtidens revisionsydelse”, s. 15. 
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8.2 Delkonklusion 

Kapitel 8 skal besvare anden del af spørgsmålet relateret til risikoen for besvigelser og ændring i re-

visionsmæssige handlinger: hvorledes vil revisionsmæssige handlinger ændre sig som følge heraf? 

 

Vi har i kapitlet først analyseret og diskuteret muligheden for at opdage besvigelser set ud fra, 

hvorvidt der er øgede revisionsmæssige muligheder eller begrænsninger i forhold til tidligere. Yder-

lige har vi i perspektiverende form diskuteret andre revisionsmæssige udfordringer samt forøgede 

revisionsmuligheder. Det er i denne forbindelse fremhævet, at revisor skal udnytte digitaliseringen i 

sin revision i form af automatiske analyser, der hurtigt adresserer, hvor revisor skal lægge fokus i 

revisionen. Det er her med udgangspunkt i eksperters holdning fremhævet, at revisor har brug for 

yderligere vejledning på området, og det er vores synspunkt, at revisorstanden virker langt fra at 

have en model klar til dette, hvilket kan betyde en ændring i revisors fremtidige rolle. 

 

Den samlede konklusion fra nærværende kapitel i relation til hovedproblemstillingen og vores op-

stillede skema kan udtrykkes i nedenstående skema: 
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Det kan således konkluderes, at når fremtidens eksterne rapportering groft opdeles i en digitalise-

ring og rapportering i realtid, vil digitalisering have en uændret eller positiv effekt på muligheden 

for at opdage besvigelser. Denne konklusion er i overensstemmelse med Willis (2003)114, der frem-

hæver øget transparens ved digitaliseringen, og McNamar (2003)115, der mener, at teknologien giver 

en øget mulighed for hurtig gennemgang samt sammenligning med andre selskaber i samme bran-

che, hvilken kan være medvirkende til at undgå skandaler i fremtiden. Modsætningsvis kan det 

konkluderes, at rapportering i realtid forværrer muligheden for at opdage besvigelser på kort sigt, 

imens det dog giver øgede muligheder på lang sigt set i forhold til rapporteringstidspunktet. Der er i 

forbindelse med denne konklusion argumenteret for, at revisor ikke kan foretage en fuldstændig re-

vision bestående af såvel substans- som systemrevision, imens han dog på længere sigt har bedre og 

hurtigere kontrolmuligheder, som følge af den øgede tilgængelighed, hvorfor revisionen som helhed 

kan tænkes at afsluttes på kortere tid end i dag. 

 

Afsluttende har vi diskuteret substansrevision kontra systemrevision i sammenhæng med revisions-

beviset, idet disse handlingsmønstre eller denne metode for revisionen kan påvirkes af netop rappor-

teringsformen. Det kan konkluderes, at digitalisering, som knytter sig til hovedparten af regnskabs-

brugernes krav, vil give forøget muligheder for substansrevision. Der er dog samtidig argumenteret 

for, at substansrevisionen i nogen grad kan automatiseres og gøres mere effektivt og målrettet, hvor-

for det ikke nødvendigvis betyder et merforbrug i tid. Yderligere kan det konkluderes, at realtids-

rapportering i yderste konsekvens kan umuliggøre mange substansmæssige handlinger som på ek-

sempelvis området indtægter, hvilket i højere grad fordrer systemrevision. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Willis, M. (2003): ”Corporate Reporting Enters the Information Age”, s. 56-60. 
115 McNamar, R.T. (2003): ”New Technology Can Help Avoid A Second Enron”, s. 62-67. 
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9 Rollefordeling mellem intern og ekstern revisor 

Nærværende kapitel er det bærende element i forhold til besvarelsen af problemformuleringens 

spørgsmål relateret til rollefordeling: Hvordan kan eventuelle ændringer af revisionsmæssige hand-

linger påvirke rollefordelingen mellem intern og ekstern revisor? 
 

Besvarelsen heraf analyserer, hvordan de af fremtidens eksterne rapportering afledte revisionsmæs-

sige handlinger influerer på rollefordelingen generelt og i relation til besvigelser i revisorstanden. 

En del af denne analyse vil baseres på en diskussion af parternes uafhængighed. Som fremhævet i 

vort ”literature review” er rollefordeling mellem intern og ekstern revisor i forhold til revision af 

digital realtidsrapportering hidtil meget perifert belyst i såvel den danske som den internationale lit-

teratur. Der er derfor lagt stor vægt på vort kapitel 9 omkring netop rollefordelingen mellem den in-

terne og eksterne revisor. Denne diskussion vil være et bidrag til fagområderne vedrørende fremti-

dens eksterne rapportering og revision heraf. 

 

På nuværende tidspunkt i denne afhandling står det klart, at digital realtidsrapportering som fremti-

dens rapporteringsform må betragtes som yderst sandsynlig i nær fremtid. Denne ændring i rappor-

teringsform vil påvirke såvel virksomhederne som revisor. Fokus i standarder og god virksomheds-

ledelse er allerede rettet på det interne kontrolmiljø og besvigelsesrisici. Den skærpede interesse for 

kontroltankegang i virksomhederne samt ændrede revisionshandlinger som følge af realtidsrappor-

tering giver øget relevans til anskuelsen af problematikken omkring rollefordelingen mellem intern 

og ekstern revisor. Umiddelbart er banen åben for øget indflydelse og brug af interne revisionsres-

sourcer, men vil uafhængighedsspørgsmål sætte en begrænsning for intern revision og bevares eks-

tern revisors status som den foretrukne troværdighedsskabende instans? Netop afdækningen af og 

den fremtidige dynamik i denne rollefordeling vil være omdrejningspunktet for dette kapitel, som 

besvarer det sidste delspørgsmål i vor problemformulering. 

 

9.1 Rollefordeling generelt 

Vi vil indledende i dette afsnit give et kort overblik over reguleringen af intern revision i Danmark 

for dermed senere i afsnittet at kunne lave en belysning af den generelle rollefordeling mellem in-

tern og ekstern revisor ud fra, hvad vi tidligere i afhandlingen har fremlagt om den eksterne revisor.  
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Ifølge ”Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finan-

sielle koncerner”116 også kaldet revisionsbekendtgørelsen er der krav til, at finansielle virksomheder 

af en vis størrelse skal oprette en intern revision117. Beslutningen om oprettelse af intern revision ta-

ges ellers af bestyrelsen118. For andre (børsnoterede) virksomheder generelt er oprettelse af intern 

revision dog ikke et krav. 

 

Den interne revision skal ledes af en revisionschef, som skal besidde en teoretisk uddannelse tilsva-

rende kravene til en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionschefen skal ved ansættelsen 

have deltaget i praktisk revisionsarbejde i mindst 3 år inden for de seneste 5 år. Revisionschefen 

kan kun ansættes og afskediges af bestyrelsen119. Revisionschefen og medarbejderne i den interne 

revision må ikke deltage i andet arbejde i virksomheden eller i koncernen end revision samt påtage 

sig opgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret 

tredjemand om den interne revisions uafhængighed120. I virksomheder med intern revision skal der 

foreligge en af bestyrelsen godkendt funktionsbeskrivelse, som minimum skal indeholde bestem-

melser om: 
 
1) den interne revisions almindelige beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver, 
2) medarbejdernes kvalifikationer, 
3) hvorledes og i hvilket omfang revisionschefen og medarbejderne i den interne revision sikres løbende efteruddannel-
se, 
4) at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i den interne revision skal foretages eller godkendes af revisionsche-
fen, og at medarbejdernes uddannelse skal godkendes af revisionschefen, 
5) den interne revisions budget, og at dette godkendes af bestyrelsen, hvilket skal fremgå af et bestyrelsesprotokollat, og 
6) oplysning om aftaler mellem virksomhedens ledelse og den interne revision om udførelse af særlige revisionsopga-
ver. Engangsopgaver og opgaver af midlertidig karakter behøver alene at fremgå af den interne revisions protokol121. 
 
Som nævnt for den eksterne revisor vedrørende selvrevision gælder det tilsvarende for revisionsche-

fen, at vedkommende ikke må erklære sig på et grundlag udarbejdet af revisionschefens medarbej-

dere eller revisionschefen selv122. Revisionen i intern revision skal udføres i overensstemmelse med 

god revisionsskik samt i henhold til en revisionsaftale imellem den eksterne revision og revisions-

chefen. Aftalen skal indeholde: 
 
1) en overordnet beskrivelse af, hvilke revisionsopgaver der skal udføres, og hvilke af disse opgaver der påhviler hen-
holdsvis den eksterne revision og den interne revision, 

                                                 
116 Bekendtgørelse nr. 1224 af 22. oktober 2007. 
117 Bekendtgørelse nr. 1224, § 9, stk. 3. 
118 Bekendtgørelse nr. 1224, § 9, stk. 1. 
119 Bekendtgørelse nr. 1224, § 10, stk. 1-3. 
120 Bekendtgørelse nr. 1224, § 12, stk. 2-3. 
121 Bekendtgørelse nr. 1224, § 14, stk. 1. 
122 Bekendtgørelse nr. 1224, § 14, stk. 3. 
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2) retningslinier for samarbejdet mellem den eksterne revision og den intern revision herunder for det arbejde den eks-
terne revision skal udføre i forbindelse med kontrol af den interne revisions arbejde, og 
3) en beskrivelse af, hvordan og i hvilket om fang der udveksles oplysninger mellem den interne og eksterne revision om 
den udførte revision123. 
 
Ifølge bekendtgørelsens paragraf 3 er det den eksterne revisor, der skal revidere årsrapporten, men 

revisionschefen kan påtegne regnskabet, og hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af revisionsafta-

len, at revisionschefen deltager i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder124. Påtegnin-

gen vedrører, at den interne revision er udført i henhold til revisionsaftalen samt indeholder en kort 

beskrivelse af den udførte revision125. En række danske finansielle virksomheders årsrapporter på-

tegnes i dag af den interne revision126.  

 

I den interne revisions protokollat vedrørende årsrapporten skal den interne revision opsummere 

samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen. 

Herunder skal revisionschefen bekræfte, at der ikke er foretaget selvrevision127.  

 

Som det fremgår af ovenstående kan den interne revisors påtegning således ikke stå alene, hvorfor 

den interne revisors påtegning ikke skal forstås som en erstatning, men snarere som et supplement 

til den eksterne revisors påtegning. Ekstern revisor skal opnå egen ”høj grad af sikkerhed”, hvorfor 

ekstern revisor skal udføre kvalitetskontrol af intern revisors arbejde. I forhold til rollefordeling er 

spørgsmålet derfor ikke, om revisionen skal foretages af enten intern eller ekstern revision, men 

snarere ansvarsfordelingen herimellem. I den forbindelse er det interessant i, hvor høj grad den eks-

terne revisor kan sætte sin lid til intern revisors arbejde samt, om der er områder, som på nuværende 

tidspunkt i høj grad udføres af den eksterne revisor, som kunne udføres af intern revisor i rammen 

af gældende lovgivning eller, om der skal en ændring af gældende lov til for, at intern revisor har 

mulighed for at få udvidet sin rolle. 

 

Den eksterne revision kan i revisionsaftalen aftale med revisionschefen, at redegørelser vedrørende 

følgende områder alene fremgår af den interne revisions protokol128: Den i relation til årsrapporten 

udførte revision samt konklusion herpå, udførelse af eventuelle assistance- eller rådgivningsopga-

ver, oplysning om ikke korrigerede fejl i årsrapporten, forretningsgange, fejl og mangler omkring 

                                                 
123 Bekendtgørelse nr. 1224, § 15, stk. 1. 
124 Bekendtgørelse nr. 1224, § 15, stk. 2. 
125 Bekendtgørelse nr. 1224, § 19, stk. 2-4. 
126 Fabricius, Ole (2006): “Intern revision og revisors uafhængighed”, s. 1.  
127 Bekendtgørelse nr. 1224, § 17, stk. 3-4. 
128 Bekendtgørelse nr. 1224, § 8. 
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transaktioner, hvorvidt virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige 

områder – herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på be-

tryggende vis; måling af udlån og garantier, pengeinstituttets største engagementer, forsikringsmæs-

sige hensættelser. Det er altså især på dette punkt, at den interne revision, hvis den besidder de rette 

kompetencer, uafhængighed og kapacitet kan overtage opgaver, der traditionelt hører under den 

eksterne revision.   

 

9.1.1 Ekstern revisors brug af intern revisors arbejde 

Der er der en række faktorer, som ekstern revisor må forholde sig til med hensyn til, om ekstern re-

visors konklusion kan basere sig på intern revisors arbejde - herunder uafhængighed, intern revisi-

onsteamets sammensætning og kompetence, den dokumenterede organisation, intern revisions le-

delse, rapporteringspraksis i intern revision129. Dette område er omdrejningspunktet for revisions-

standarden ”RS 610 Stillingtagen til intern revisions arbejde”. Standarden omtaler intern revision 

som en kontrol- og servicefunktion i virksomheden. Ifølge standarden skal ekstern revision tage stil-

ling til intern revisions opgaver og deres eventuelle virkning af ekstern revisions handlinger. Eks-

tern revision har ansvaret for den udtrykte konklusion i årsrapporten, men kan drage nytte af dele af 

intern revisions handlinger130. Standarden beskriver relationen mellem intern og ekstern revision på 

følgende måde: 
 
”Intern revisions rolle fastsættes af ledelsen, og dens mål afviger fra målene for ekstern revision, der som uafhængig 
valgt til at afgive en revisionspåtegning på regnskabet. Den interne revisions mål afhænger af kravene fra ledelsen. 
Ekstern revisions primære opgave er at vurdere, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation131. Intern revision er 
en del af virksomheden. Uanset graden af selvstændighed og objektivitet kan intern revision ikke opnå samme grad af 
uafhængighed, som kræves af ekstern revision, når denne udtrykker en konklusion om et regnskab. Den eksterne revisi-
on har ansvaret for den udtrykte konklusion, og dette ansvar reduceres ikke ved anvendelse af intern revisions arbejde. 
Samtlige vurderinger vedrørende revision af regnskabet udføres af ekstern revision”132. 
 
Ifølge standardens afsnit 9 skal ekstern revisor opnå forståelse for den interne revisions opgaver, der 

er tilstrækkelig som grundlag ved planlægningen og fastlæggelsen af en effektiv fremgangsmåde 

ved revisionen. Vigtige kriterier, når den eksterne revision vurderer den interne revision, er organi-

satorisk placering, funktionens omfang, faglig kompetence samt omhu ved det udførte arbejde133. 

Standarden nævner følgende i forhold til, i hvor høj grad man kan drage nytte af intern revisions 

handlinger: 
                                                 
129 RS 610, afsnit 13. 
130 RS 610, afsnit 2-4. 
131 RS 610, afsnit 6. 
132 RS 610, afsnit 8. 
133 RS 610, afsnit 13. 
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”En effektiv intern revision muliggør ofte en justering af art og tidsmæssig placering samt en reduktion i omfanget af 
handlinger udført af den eksterne revision, men kan ikke erstatte dem fuldstændigt. Efter en stillingtagen til intern revi-
sions handlinger kan ekstern revision dog i visse tilfælde konkludere, at intern revisions handlinger ikke får indflydelse 
på handlinger udført af ekstern revision”134. 
 
Hvis den eksterne revision vil benytte intern revisions arbejde, skal den eksterne revision vurdere 

og efterprøve arbejdet for rette tilstrækkelighed og opfyldelse af ekstern revisions formål135. 

 

Revisionsstandard 610 fastlægger altså, at den interne revision på trods af eventuel objektivitet og 

selvstændighed ikke på samme niveau kan betragtes som uafhængig som den eksterne revision, idet 

den eksterne revisions mål afhænger af kravene fra ledelsen. Den eksterne revision skal opnå for-

ståelse for den interne revisions arbejde og kan gøre brug af dette uden, at det dog fuldstændigt kan 

erstatte den eksterne revisions handlinger. Den eksterne revisor har ansvaret for den udtrykte kon-

klusion, uanset om intern revisions arbejde benyttes eller ej. 

 

9.2 Intern vs. ekstern revisor på besvigelsesområdet 

Vi har tidligere i afhandlingen defineret ekstern revisors rolle i relation til besvigelser, og vi vil i 

følgende afsnit beskrive den interne revisors ansvar for afdækning af besvigelser samt sammenligne 

denne med den eksterne revisors rolle. 

 

9.2.1 Intern revisor og ekstern revisors fokus på besvigelser - IIA-standard 1210.A2 

og RS 240 (ajourført) 

Den højeste certificering som kan opnås inden for intern revision er ”Certified Internal Auditor” de-

fineret af den amerikanske forening for interne revisor – The Institute of Internal Auditors (IIA). 

IIA har udgivet en række standarder (IIA International Standards for the Professional Practice of In-

ternal Auditing), som certificerede og andre interne revisorer skal støtte sig til ved udførelsen af sit 

arbejde136. IIA standard 1210.A2 siger følgende: 
 
”The internal auditor should have sufficient knowledge to identify the indicators of fraud but is not expected to have the 
expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud”137.  
 

                                                 
134 RS 610, afsnit 10. 
135 RS 610, afsnit 16. 
136 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, (side:) preface xxiii. 
137 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, s. 87. 



Revisors rolle samt risikoen for besvigelser  Bjørn Jensen & Casper Slumstrup 
- i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering  Oktober, 2008 

 114

Intern revisor bør således have tilstrækkelig viden til at identificere forhold, der indikerer svigagtige 

forhold og handlinger, men det kan altså samtidig ikke forventes, at intern revisor har tilsvarende 

ekspertise som personer, der overvejende beskæftiger sig med at opdage og efterforske besvigelser.  

 

IIA har offentliggjort en vejledning138, der fortolker standarden og udlægger, hvad der kan forventes 

af intern revisor i forbindelse med besvigelser. Vejledningen er dog ikke særlig konkret i sin beskri-

velse af forventede handlinger og specifikke revisionshandlinger fremgår derfor ikke eksplicit af 

teksten.  

 

Som erfaret tidligere i afhandlingen, er ekstern revisors opgave at overveje besvigelsesrisikoen og 

hvis muligt at opdage besvigelser, mens det ifølge IIA er intern revisors ansvar139 at: 

 

o assistere ledelsen med forhindringen af besvigelser ved at undersøge og evaluere tilstrække-

ligheden og effektiviteten af interne kontroller 

o vurdere om interne kontroller står i rimeligt forhold til potentiel eksponering/risiko i de for-

skellige dele af virksomhedens aktiviteter 

o eventuelt anbefale etablering eller forstærkning af kontroller 

o deltage i efterforskningen af besvigelser 

 

Således overgår intern revisors ansvar og pligter, hvad der i RS 240 (ajourført) forventes af ekstern 

revisor. Men på trods heraf virker standard 1210.A2 ud fra vejledningen ikke umiddelbart specielt 

dybdegående i definitionen af intern revisors pligter i forhold til besvigelser. Vejledningens punkt  

14140 om 1210.A2-1 fremlægger, at intern revisor ikke forventes at have speciel viden i relation til 

besvigelser samt, at opdagelse af besvigelser ikke kan garanteres, selvom intern revisor udfører sit 

arbejde optimalt. Dette forbehold i fortolkningen af standarden svækker indtrykket af intern revisors 

kompetencer i relation til afdækning af besvigelser.  

 

Da intern revision både assisterer med at undersøge kontrollers tilstrækkelighed og effektivitet samt 

i selve undersøgelsen af eventuelt begåede besvigelser, er intern revisions formål såvel præventivt 

                                                 
138 IIA (2004): “Professional Practices Framework”. 
139 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, s. 89f og 95. 
140 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, s. 93. 
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som opdagende. Det er dog ifølge vejledningen stadig ledelsens ansvar at etablere og vedligeholde 

effektive kontroller141. 

 

I kølvandet af Enron-skandalen og simultant med implementeringen af Sarbanes-Oxley Act (SOA) 

dannedes Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), som ifølge organisations hjem-

meside er etableret for at overvåge ekstern revisor med henblik på at varetage investorernes interes-

ser samt at sikre udarbejdelsen af revisionsrapporter på basis af uafhængighed142. PCAOB har udgi-

vet en række standarder, der udstikker retningslinier for ekstern revisors arbejde. Derigennem er in-

tern revision i USA indirekte også kommet i fokus, idet ekstern revisor ifølge PCAOBs standard nr. 

2 skal give kontroller relateret mod besvigelser ekstra opmærksomhed samt vurdere intern revision 

samt intern revisions arbejde143. 

 

Handlinger 

Intern revision skal bidrage til at nedbringe incitamentet til at begå besvigelser ved at undersøge og 

evaluere tilstrækkeligheden og effektiviteten af interne kontroller. I tilfælde af mistanke om besvi-

gelser bør intern revision informere relevante medlemmer af organisationen. Intern revision bør del-

tage i indsamling af information og undersøgelsen af, om mistanken holder stik. Intern revision bør 

i denne forbindelse vurdere kompleksiteten og niveauet i organisationen, som besvigelsen foregår 

på, hvilke kompetencer er nødvendige for optimal undersøgelse og koordinere aktiviteter med le-

delsen, juridiske aktører samt specialister144.  

 

Intern revision skal desuden vurdere, hvorvidt nye kontroller skal implementeres for at nedsætte ri-

sikoen, designe test som kan afdække lignende tilfælde i fremtiden. Chefen for intern revision har 

pligt til øjeblikkeligt at rapportere om tilfælde af væsentlige besvigelser til ledelsen. Ovenstående 

understreger intern revisions både proaktive og reaktive virke for at sikre passende interne kontrol-

ler og minimere risikoen for besvigelser145. 

 

Ved sammenligning af IIA-standarden med RS 240 (ajourført), som vi har gennemgået i Appendix 

1, kan vi konstatere, at 1210.A2 ikke i samme grad som RS 240 (ajourført) er konkret i forhold til 

                                                 
141 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, s. 96. 
142 http://www.pcaobus.org/About_the_PCAOB/index.aspx 
143 PCAOB: ”Auditing Standard no. 2 – An Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in  Conjunc-
tion with an Audit of Financial Statements”, sektion 7 og 13. 
144 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, s. 89-90. 
145 IIA (2004): “The Professional Practices Framework”, s. 91. 
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de handlinger, som skal udføres af revisor, hvorfor 1210.A2 i højere grad lægger op til fortolkning. 

Interne revisorer, der arbejder i danske virksomheder, kan derfor støtte sig til RS 240 (ajourført) i 

planlægningen af revisionen. Således vil den eksterne revisor formentlig i højere grad kunne støtte 

sig til intern revisors arbejde. Det skal dog nævnes, at det fremgår af IIAs hjemmeside, at opdatere-

de versioner af standarderne er på vej med effekt fra 1. januar 2009. I den forbindelse er vort ind-

tryk, at kravene til de interne revisorer skærpes, hvilket umiddelbart kommer til udtryk ved at 

”should” i mange passager af standarderne bliver erstattet med ”must”. Der er dog endnu ikke of-

fentliggjort vejledninger til forståelse af de nye standarder, hvorfor vi har taget udgangspunkt i de 

gældende standarder. 

 

De opdaterede IIA-standarder såvel som den ajourførte RS 240 indikerer således et forøget fokus på 

besvigelser. Fokus på passende kontrolmiljø er ligeledes forstærket hos ledelser og revisionskomi-

téer med Sarbanes-Oxley i USA og vedtagelsen af EU’s 8. direktiv i Europa, hvilket bidrager til, at 

intern revisor i fremtiden sandsynligvis må intensivere sin indsats mod dette område.  

 

9.3 Rollefordeling i relation til fremtidens eksterne rapportering 

I vort kapitel 8 er en af konklusionerne, at fremtidens eksterne rapporteringsform har en negativ 

indflydelse på muligheden for at udføre substansrevision og derfor fordrer mere systemrevision. 

Revisionen vil i høj grad baseres på forebyggende kontroller og systemdesign, idet dette vil mulig-

gøre digital realtidsrapportering ”næsten” med indbygget realtidsrevision forstået i sin bogstavelige 

forstand med hensyn til tidsaspektet. Disse iagttagelser vil være grundlaget for yderligere at diskute-

re rollefordelingen mellem den interne og den eksterne revisor i fremtiden.   

 

9.3.1 Rollefordeling i fremtiden – betragtninger funderet i uafhængighed 
Herunder belyses en række emner inden for temaet uafhængighed, som kan påvirke rollefordelingen 

mellem den interne og eksterne revisor generelt og i særdeleshed i relation til fremtidens eksterne 

rapportering. 
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Revision vs. rådgivning 

Klarskov (1998)146 nævner, at ekstern revisors uafhængighed kan blive påvirket af den stigende be-

tydning af ”non-audit services” eller rådgivningsydelser. I denne forbindelse definerer Klarskov via 

andre forskere, at revision afgrænser sig fra rådgivning ved kravet om uafhængighed. I forhold til 

rådgivning bidrager ekstern revisors råd derimod til, at den reviderede træffer en forretningsmæssig 

beslutning. Dermed opstår der en gensidig interesse mellem ekstern revisor og den reviderede, idet 

ekstern revisor får en interesse i den revideredes finansielle performance som et udtryk for ekstern 

revisors evne til at rådgive147. Afgræsningen mellem revision og rådgivning bliver i stigende grad 

udvisket – blandt andet afledt af skærpet konkurrence på pris i revisionsbranchen begyndende i 

1980’erne, hvilket skaber et uafhængighedsproblem148. Grundlaget for nedbrydningen af det klare 

skel mellem rådgivning og revision er ifølge Klarskov sket gennem en ændring i selvopfattelse 

blandt revisorerne. Der er sket et skifte i opfattelse fra at betragte sig som værende en del af et fag-

ligt fællesskab til at være udbyder af en ”vare” i skarp konkurrence med konkurrenterne, og afsæt-

ningen af en vare forudsætter, at udbyderen tilgodeser kundens behov. Netop denne tankegang har 

bragt ekstern revisors uafhængighed i fare149.  

 

I takt med fortsat stigende fokus på systemrevision efter introduktionen af digital realtidsrapporte-

ring, skal revisor altså bevare fokus på rendyrket revision omkring de eksterne kontroller således, at 

man ikke bevæger sig over i rådgivning omkring formulering og implementering af kontroller – en 

balancegang der umiddelbart virker mere uklar sammenlignet med for eksempel ikke at yde regn-

skabsmæssig assistance som bogføring, hvilket i henhold til revisorlovens § 11, stk. 2, nr. 8 ikke er 

tilladt for en børsnoteret klient. Tilsvarende er det i henhold til Sarbanes-Oxley Act (SOA) sektion 

201 ikke tilladt at udføre non-audit services til en revisionsklient. Dette inkluderer design og im-

plementering af finansielle informationssystemer, bogføring og regnskabsmæssig assistance, ledelse 

og human ressource funktion samt konsulentbistand i form af intern revision150. I dette tilfælde må 

revisionskunder altså søge hen til deres revisors konkurrenter eller selv ansætte personale til at ud-

føre intern revision. Tilbage står man altså med et indtryk af, at det eneste eksterne revisorer må ud-

føre for sine revisionskunder er revision. Rådgivningsydelser, som i henhold til SOA er tilladte for 

ekstern revisor at udføre for revisionsklienter, skal godkendes af revisionskomitéen. Revisionskomi-

                                                 
146 Klarskov, Kim (1998): ”Reinventing auditing, redefining consulting and independence”. 
147 Klarskov, Kim (1998): ”Reinventing auditing, redefining consulting and independence”, s. 525. 
148 Klarskov, Kim (1998): ”Reinventing auditing, redefining consulting and independence”, s. 518-519. 
149 Klarskov, Kim (1998): ”Reinventing auditing, redefining consulting and independence”, s. 520. 
150 Moeller, Robert (2005): ”Brink’s Modern Internal Auditing”, s. 40. 
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téerne er dog ansporet af diverse erhvervsskandaler blevet yderst påpasselige med at godkende 

ydelser ud over det sædvanlige151. Moeller (2005) kommenterer fremtidens rollefordeling i lyset af 

ovenstående således: 
  
”Because external audit firms are just the auditors, internal auditor professionals should find increased levels of re-
spect and responsibility for their role in assessing internal controls, making internal consulting recommendations, and 
promoting good corporate governance practices. Internal audit’s relationships with audit committees will be streng-
thened, as they will seek increasing help for services that were sometimes assumed by their external audit firms. New 
groups of professional service firms will be organized to help with installing financial systems, providing bookkeeping 
services, or managing internal audit functions outsourced under the new SOA rules”152. 
 
I forhold til fremtidens eksterne rapportering i digital realtid vil det umiddelbart blive sværere at la-

ve en skarp opdeling mellem rådgivning og revision. Fokus på interne kontroller øges og ekstern 

revisor vil derfor også lægge et øget fokus derpå, hvilket også er en nødvendighed, da muligheden 

for substansrevision er begrænset. Det er umiddelbart svært at vurdere, hvornår den eksterne revisor 

bevæger sig fra revision af interne kontroller til rådgivning omkring design og implementering af 

kontroller.  

 

Introduktionen af digital realtidsrapportering vil kræve ny software og muligvis ERP-programmer 

samt øgede interne kontroller. Kontroller vil i høj grad ligge i systemerne i form af automatiserede 

kontroller. Dette vil i fremtiden sætte krav til såvel den eksterne som den interne revisors viden om-

kring informationsteknologi og IT-revision. Ved øget automatik i rapporteringsprocessen og med 

indbyggede automatiske kontroller, vil mængden af manuelle kontroller formentlig blive kraftigt 

nedbragt. Dette kan medføre, at byrden med test af kontroller vil lettes, hvilket taler for, at den eks-

terne revisor kan bevare sin position, idet test af kontroller ikke længere vil være så ressourcekræ-

vende. Det er klart, at mulighederne i digital realtidsrapportering vil kunne bidrage til at minimere 

og målrette ressourceforbruget til substanshandlinger for både intern og ekstern revision. Roohani 

(2004)153 nævner, at ”continuous audit models” overordnet kan komme i to varianter. Den første va-

riant er i form af et subsystem eller submodul til den revideredes system. Denne variant kan også 

være et ”stand-alone system”, der kan trække data ud af finanssystemet154. Den anden variant er et 

system ejet af ekstern revisor, hvor han har eget operativsystem og database afgrænset fra den revi-

derede virksomhed og som kan trække data fra den reviderede virksomheds finanssystem. Selvom 

                                                 
151 Moeller, Robert (2005): ”Brink’s Modern Internal Auditing”, s. 41. 
152 Moeller, Robert (2005): ”Brink’s Modern Internal Auditing”, s. 41. 
153 Roohani, Saeed og Du, Hui (2007): “Meeting Challenges and Expectations of Continuous Auditing in the Context of 
Independent Audits of Financial Statements”. 
154 Roohani, Saeed og Du, Hui (2007): “Meeting Challenges and Expectations of Continuous Auditing in the Context of 
Independent Audits of Financial Statements”, s. 135-136. 
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denne sidste variant kan være den mest omkostningsfulde at udvikle og tilpasse, er det en nødven-

dighed for at bevare den eksterne revisors uafhængighed i forhold til den reviderede virksomhed155. 

 

Rotation og vederlag 

Revisorlovens § 10, stk. 2 indeholder krav om, at en ekstern revisor på en børsnoteret klient ikke må 

være underskrivende revisor 7 år i træk på den samme klient. I SOA gør det tilsvarende sig gælden-

de blot med rotation efter 5 år156. Dette skal medvirke til en øget uafhængighed og øget professiona-

lisme som nævnt i afsnittet om RS 240 (ajourført). I forhold til vederlag i relation til ”20 %”-reglen, 

vi introducerede tidligere, kan omsætningen for den enkelte revisionspartner sagtens udgøres af en-

kelte kunder, idet revisionshuset som helhed alligevel lever op til ”20 %”-reglen. Dermed kan man 

drage en parallel til, hvis den eksterne revisor var ansat af den reviderede virksomhed, hvilket taler 

for uafhængighed på niveau med den interne revisor. 

 

Opfattet og reel uafhængighed 

Med hensyn til rollefordeling står den eksterne revisor som udgangspunkt stærkt med sit monopol 

på den endegyldige påtegning af regnskabet. Den eksterne revisor er desuden, som tidligere beskre-

vet omkring RS 610, i højere grad uafhængig end den interne revisor. Denne faktor vil formentlig 

bevirke, at ekstern revisor også i nærmeste fremtid vil være ansvarlig for i hvert fald den endegyldi-

ge konklusion og påtegning af regnskabet.  

 

Men det er vigtigt, at de eksterne revisorer fastholder deres uafhængighed. Den opfattede og mulig-

vis den reelle uafhængighed er dog truet hos revisor som belyst tidligere. Klarskov (1998)157 næv-

ner: 
  
”Whether or not the individual practitioner is in fact independent is nevertheless of little significance, if the users’ per-
ceived independence of the individual auditor must be secured as well if the audit is going to be of value”.  
 
Med reference til andre forskere understreger han, at der er fælles opfattelse til opfattet uafhængig-

hed og integritet: 
 
”the necessity to create and maintain a general public trust in the independence and integrity of the audit profession. 
One of the major threats to the professional independence is the close relationship existing between the auditor and the 
auditee, and between auditing and business, that may influence the minds of the public”. 
 

                                                 
155 Roohani, Saeed og Du, Hui (2007): “Meeting Challenges and Expectations of Continuous Auditing in the Context of 
Independent Audits of Financial Statements”, s. 137-138. 
156 Moeller, Robert (2005): ”Brink’s Modern Internal Auditing”, s. 43. 
157 Klarskov, Kim (1998): ”Reinventing auditing, redefining consulting and independence”, s. 529. 
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I forbindelse med ekstern revisors udførelse af revision af digital realtidsrapportering samt under-

liggende systemer og kontroller kan man foranlediges til at tænke, at der er risiko for, at ekstern re-

visor ved at udvikle så dyb en indsigt i virksomhedens processer og have så nær tilknytning til virk-

somheden, at det kan blive svært at bevare såvel reel som opfattet uafhængighed og om ikke andet 

evnen til at bevare den professionelle skepsis over en periode på 7 år. Man kan derfor diskutere om 

en forkortning af rotationsperioden ikke er relevant. Desuden er det tvivlsom, hvor meget reel værdi 

ekstern revisor kan tilføre ekstra i forhold til den interne revisor ved ekstern revisors påtegning, idet 

påtegningen kun får værdi ved en såvel reel som opfattet uafhængighed hos den eksterne revisor. 

Dette taler for at kravene i relation til revisors uafhængighed burde skærpes eller at intern revisors 

påtegning af regnskabet bør kunne stå alene. Sidstnævnte mulighed kræver dog nok en skærpelse 

eller præcisering af uafhængighedskravet til den interne revisor i reguleringen. 

  

9.3.2 Rollefordeling i fremtiden – funderet i kompetence- og ansvarsfordeling 

I forlængelse af diskussionen omkring rollefordelingen i lyset af uafhængighed vil den interne revi-

sor formentlig foretrækkes frem for den eksterne revisor, hvis intern og ekstern revision reelt opfat-

tes som værende uafhængige i samme grad. Dette kan tilskrives den interne revisors dybere indsigt i 

virksomheden, hvor virksomheden ved valget af den interne revisor bevarer viden og indsigt i for-

retningsgrundlag og processerne i virksomheden samt en kontinuert revisionsindsats. Desuden vil 

honoraret til den interne revisor være mindre i forhold til betalingen til den eksterne revisor for det 

samme revisionsarbejde. Har virksomheden ansat en permanent intern revision, er muligheden des-

uden til stede for at benytte intern revision til andre opgaver i virksomheden end traditionel revision 

af årsrapporten, hvilket for eksempel kunne være operationel revision. 

 
Vi tidligere i dette kapitel fastslået, at muligheden for at intern revision i højere grad kan overtage 

aktiviteter, som traditionelt hører under den eksterne revision, er til stede i revisionsaftalen mellem 

intern og ekstern revisor. Dette underbygges også af, at ekstern revisor ifølge RS 610 i nogen grad 

kan benytte sig af intern revisors arbejde. 

 
Øget fokus på forretningsrisici og interne kontroller medfører formentlig øget brug af intern revisi-

on, hvis egenskab er dybe og kontinuerte forretningsforståelse og ekspertise inden for design og 

implementering af interne kontroller. Desuden har intern revision i sit daglige virke fokus på at 

nedbringe risikoen for besvigelser i virksomheden, og intern revisors arbejdshandlinger i forhold til 

besvigelser er umiddelbart mere omfattende end ekstern revisors. 
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På nuværende tidspunkt står ekstern revisor stærkt - i hvert fald i forhold til revision af årsrappor-

ten. Lovgivningen betragter revisor som værende mere uafhængig, hvorfor ekstern revisor har det 

endelige ansvar for påtegningen af regnskabet. Men der er også andre argumenter for at ekstern re-

visor bevarer sit fodfæste i fremtiden. Virksomhederne kan have en interesse at bevare revisor i sin 

nuværende position samt eventuelt at outsource intern revisionsopgaver til revisionsselskaber frem 

for at udføre dem med egne interne ressourcer. Dette kan være funderet i et ønske om nedbringe 

administrationsbyrden for at kunne fokusere på kerneforretningen samt at undgå at bruge ressourcer 

på at opretholde interne kompetencer. Desuden kan ledelsen have en interesse i at inddrage eksterne 

ressourcer for derved at bevare en mulighed for indirekte at kunne fralægge sig et ansvar, selvom de 

juridisk er ansvarlige. Dette relaterer sig til ”forsikringshypotesen”, som vi introducerede tidligere i 

afhandlingen i afsnittet om revisors berettigelse ud fra principalagent-teorien, hvor ledelsen vil for-

søge at klandre og eventuelt sagsøge ekstern revisor for utilsigtede fejl eller besvigelser i regnska-

bet, hvorfor ekstern revisor også engageres på grund af forsikringsmæssige årsager.  

 

Afslutningsvis vedrørende ekstern revisor mener vi, at ekstern revisor indgår i flere faglige netværk 

og ikke mindst er i besiddelse af flere relationer i kraft af daglige gang i mange virksomheder. Der-

med kan ekstern revisor formentlig bidrage med erfaringer fra flere virksomheder og har et større 

bagland at trække på i relation til praktisk og teoretisk udførelse af opgaver. 

 

Flere forfattere har givet sit syn på rollefordelingen i fremtiden - dog ikke i relation til digital real-

tidsrapportering. Enkelte ytringer er beslægtet med vor diskussion, hvorfor vi finder det interessant 

at inddrage nogle relevante holdninger for at nuancere debatten. Statsautoriseret revisor Ole Fabri-

cius (2006)158 refererer til et udvalg bestående af repræsentanter for Foreningen af Interne revisorer 

(IIA), FSR, Finansrådet, Realkreditrådet, F&P og Dansk Aktionærforening, som fremsætter følgen-

de fremtidige arbejdsområder for intern revision: 

 

o Finansiel revision (revision af årsrapporten) 

o Operationel revision (revisionsopgaver i tilknytning til vurdering af interne kontrolprocedu-

rer og informationssystemer) 

o Risk management (revision af risikostyring og rapportering) 

o Compliance (revision af regelefterlevelse mv.) samt andre opgaver 
                                                 
158 Fabricius, Ole (2006): “Intern revision og revisors uafhængighed”, s. 1. 
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Det er tillige vor overbevisning, at intern revision i fremtiden vil beskæftige sig med en gradvis 

bredere vifte af aktiviteter og vinde stadig mere indpas i de danske virksomheder således, at intern 

revisions virkefelt ændres fra et compliance fokus til at være en reel servicefunktion i virksomhe-

den, hvor for eksempel operationel revision er en mulighed. Denne indgangsvinkel deles af Birk-

holm Laursen og Holm (2006) 159: 
 
”Den eksterne revisors rolle svækkes i forhold til den interne revisor, fordi intern revision får tildelt en større rolle ved 
overvågning af de interne kontrolsystemer og som sparringspartner i forbindelse med topledelsens overvejelser om risi-
kostyring”. 
 
Fabricius (2006) 160 fremlægger følgende synspunkt: 
 
”Øgede krav og anbefalinger til god selskabsledelse (Corporate Governance), risikostyring, kontrol og sikkerhed i 
regnskabsrapporteringen vil generelt kunne medføre, at intern revision tillægges stigende betydning i de øvrige ”sær-
ligt betydningsfulde virksomheder”161 herhjemme”. 
 
Ole Fabricius (2006) kommenterer desuden intern revisions fremtidige rolle således: 
 
”Uanset hvilke tanker myndigheder, virksomhedsledere og revisorer måtte have om intern revisions fremtidige rolle og 
arbejdsopgaver, er det givet, at kravene til revisors erklæringsopgaver og uafhængighed sætter en ramme for den eks-
terne revision, som – direkte eller indirekte – vil kunne påvirke den intern revisions rolle og arbejdsopgaver. Håndhæ-
velsen af de danske og internationalt anerkendte uafhængighedsprincipper og –krav må særligt forventes at kunne in-
fluere på den interne revisions rolle og arbejdsopgaver, i det omfang den interne revision fortsat skal deltage og med-
virke i revision af årsrapporten samt afgive revisionspåtegning herpå overfor offentligheden162. Intern revisions fremti-
dige rolle og arbejdsopgaver må afhænge af, i hvilket omfang intern revision vil kunne fremstå som objektiv og uafhæn-
gig funktion i virksomheden, særligt, hvis den interne revision ved revisionspåtegning på årsrapporter skal afgive er-
klæring over for andre regnskabsbrugere end sin hvervgiver (bestyrelsen)…Offentlighedens stigende interesse i (og op-
fattelse af) hvad ”uafhængig revision” indebærer vil imidlertid naturligt skabe behov for, at omstændigheder, som kan 
true den interne revisors uafhængighed, og nødvendigheden af evt. øgede sikkerhedsforanstaltninger, vurderes nærme-
re163. 
 
Elam (2001) 164 vurderer, at den eksterne revisor skal forøge sin viden om klientens forretning og 

industri for at sikre relevans og pålidelighed af elektroniske dokumenter og data under realtidsrap-

portering. Desuden skal ekstern revisor forbedre sin forståelse for transaktionsflowet og hertil rela-

terede kontroller for at sikre validitet og pålidelighed af informationer i det digitale realtidsrapporte-

ringssystem. 

 

                                                 
159 Birkholm Laursen og Holm (2006): ”Ændrer risiko- og kontroludviklingen inden for Corporate Governance den ek-
sterne revisors rolle?”, s. 4. 
160 Fabricius, Ole (2006): “Intern revision og revisors uafhængighed”, s. 1. 
161 Jf. definition i Revisorloven § 10 stk. 2, som foruden virksomheder underlagt Finanstilsyn (finansielle virksomheder) 
også omfatter børsnoterede virksomheder samt større virksomheder efter visse størrelseskriterier. 
162 Fabricius, Ole (2006): “Intern revision og revisors uafhængighed”, s. 1. 
163 Fabricius, Ole (2006): “Intern revision og revisors uafhængighed”, s. 4-5. 
164 Elam, Rick m.fl. (2001): “Continuous auditing: the audit of the future”, s. 151.  
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Moeller fremhæver stigningen i antal IIA-medlemmer, som en indirekte indikator på, behovet for 

”intern revision”-ydelser er stigende som funktion af øget fokus på stærke interne kontroller. Med-

lemstallet steg med 50 % på fem år fra 1999 med en stigning fra 60.000 til 90.000165.  

 

9.4 Afrunding og delkonklusion på rollefordeling mellem intern og ekstern revi-

sor 

Generelt er muligheden til stede i ”revisionsbekendtgørelsen” for, at intern revisor kan overtage en 

række opgaver, som traditionelt hører under ekstern revisor, hvilket kan aftales mellem de to parter 

i revisionsaftalen. Ekstern revisor fremhæves dog i revisionsstandarden 610 om stillingtagen til in-

tern revisions arbejde som værende uafhængig i højere grad end den interne revisor, og ekstern re-

visor har i øvrigt det endelige ansvar for den endegyldige påtegning af årsrapporten. Ekstern revisor 

kan i en vis udstrækning benytte sig af intern revisors arbejde uden der dog er noget absolut krav 

herom. Intern revisor kan nu under visse vilkår påtegne årsrapporten med hensyn til konklusionen 

på den udførte interne revision. Hvis intern revisor i fremtiden skal påtegne regnskabet alene kræver 

dette ikke mindst en skærpelse eller præcisering af uafhængighedskravet til den interne revisor samt 

selvfølgelig ansvaret for påtegningen i reguleringen.  

 

Ved sammenholde RS 240 (ajourført) med IIAs revisionsstandard 1210.A2 viser det sig, at intern 

revisors handlinger i forhold til besvigelser er mere omfattende end ekstern revisors, da intern revi-

sion både assisterer ledelsen med at implementere kontroller og deltager i efterforskningen af be-

svigelser. Intern revision har således en bredere tilgang til området besvigelser. 

 

Intern revision 

Introduktionen af digital realtidsrapportering vil øge fokus på interne kontroller, da realtidsrevision 

i bogstavelig form umuliggør en række substanshandlinger. Den eksterne revisors fokus på både 

rådgivning og revision svækker den eksterne revisions opfattede uafhængighed, hvilket undergraver 

værdien af påtegningen som troværdighedsskabende. Arbejdet med processer og interne kontroller 

kan dog besværliggøre evnen til at adskille rådgivning fra revision og den dybe indsigt i virksom-

heden kan medvirke til at betvivle ekstern revisors uafhængighed. Rotationspligten og ”20 %”-

reglen for ekstern revisor er i øvrigt ikke entydigt en garanti for revisors uafhængighed. Dette kan 

bevirke, at man i fremtiden vil betragte ekstern revisors påtegning på lige fod med intern revisors, 
                                                 
165 Moeller, Robert (2005): ”Brink’s Modern Internal Auditing”, s. 736. 
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hvorved intern revisor kan overtage ekstern revisors rolle på baggrund af mere dybdegående forret-

ningsforståelse permanent placeret i virksomheden.  

 

Hvis konkurrencen ikke går specifikt på revisionspåtegningen, står intern revisor alligevel stærkt 

med faktorer som dybere indsigt i virksomheden, virksomheden bevarer viden og indsigt i forret-

ningsgrundlag og processerne og kontinuert revisionsindsats, lavere honorar. Desuden har intern re-

visor muligheden for et bredere fokus og kan derfor også foretage operationel revision. 

 

Ekstern revision 

Den eksterne revisor står på nuværende tidspunkt stærkt - i hvert fald i forhold til revision af års-

rapporten - hvilket er et godt udgangspunkt for fremtiden. Lovgivningen betragter ekstern revisor 

som værende mere uafhængig end intern revisor, hvorfor ekstern revisor har det endelige ansvar for 

påtegningen af regnskabet. Hvis ekstern revisor kan bevare uafhængigheden i fremtiden til trods for 

udfordringen med øget fokus på interne kontroller under digital realtidsrapportering, vil ekstern re-

visor formentlig også bevare sit monopol som endelig ansvarlig for påtegning af årsrapporten. Out-

sourcing af intern revision for at nedbringe administrationsbyrden, fastholde fokus på kerneforret-

ningen samt et forsøg på ansvarsfralæggelse eller risikospredning ved benytte ekstern revisor som 

en forsikring - hvilket kan blive brugt mere i fremtiden, hvis besvigelsesrisikoen stiger under digital 

realtidsrapportering - kan være andre bevæggrunde fra virksomheden til at engagere ekstern revisor 

frem for intern revisor. Kompetencemæssigt indgår ekstern revisor formentlig i flere faglige net-

værk og er ikke mindst i besiddelse af flere praktiske og teoretiske værktøjer til udførelse af opga-

ver. 

 

På den tekniske front i relation til digital realtidsrevision skal ekstern revisor have et system, der 

virker uafhængigt af klientens, således at både operativsystem og database er placeret hos ekstern 

revisor. 

 

Det er vores forventning at intern revision vil vinde mere indpas i fremtiden som følge af digital re-

altidsrapportering såvel som international og dansk reguleringsudvikling. Intern revision vil beskæf-

tige sig med en gradvis bredere vifte af aktiviteter og blive anvendt mere i de danske virksomheder 

således, at intern revisions virkefelt ændres fra et compliance fokus til at være en reel servicefunkti-

on i virksomheden, hvor for eksempel operationel revision er en mulighed i optimeringsøjemed. Til 

trods for diskussioner om ekstern revisors uafhængighed, er der stort fokus på emnet, og det virker 
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ikke umiddelbart realistisk, at ekstern revisor inden for overskuelig fremtid mister sin rolle som of-

fentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Hvis realtidsrevision i stedet for øjeblikkelig revision opfattes som med en uges forskydning, kan 

der være stor brug for intern revision til at foretage substanshandlinger, idet en så ofte rapportering 

ville gøre intern revision ressourcebesparende i forhold til ekstern revision. 
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10 Konklusion 

Formålet med denne afhandling er at debattere fremtidens eksterne rapporterings påvirkning af risi-

koen for besvigelser og revisors rolle. Det skal i relation til betegnelsen fremtidens eksterne rappor-

tering bemærkes, at denne er karakteriseret ved at være digital og foregår i realtid, hvilket er væ-

sentligt i forhold til flere af vore konklusioner. Afhandlingen er søgt operationaliseret under et ho-

vedspørgsmål med fire delspørgsmål. Vi vil her give vores konklusion på de opstillede spørgsmål. 

 

Vi har med udgangspunkt i samfundsmæssige trends diskuteret globalisering, stakeholderperspek-

tiv, knowhow og teknologi som væsentlige parametre i skabelsen af regnskabsbrugers krav til fi-

nansielle data og sammenholdt disse med kvalitetskrav udstukket i Årsregnskabsloven. Regnskabs-

brugernes krav til fremtidens eksterne rapportering kan derved opstilles: øget informationsbehov, 

mere heterogent informationsbehov, brugertilpasset informationsbehov, relevans og pålidelighed, 

sammenlignelighed og forståelighed, kvalitative informationer, øget tilgængelighed. 

 

Teknologiens kraftige udvikling har bidraget til bedre håndtering og distribution af information, 

hvilket i slutningen af halvfemserne førte til udviklingen af programmeringssproget XBRL til brug 

for digital realtidsrapportering. Standarden imødekommer regnskabsbrugernes krav bedre, og vi kan 

derved tilslutte os eksperters konklusion om, at den traditionelle årsrapport har spillet fallit. Digita-

liseringen af årsrapporter ved brug af XBRL er under kraftig udbredelse i flere lande inklusiv Dan-

mark. Der er dog fortsat ikke kendskab til børsnoterede virksomheder, som rapporterer i realtid, 

hvad angår regnskabets fulde indhold, hvorfor løsningen af problemstillingen for denne afhandling 

bærer præg af diskussioner med underbyggende argumentation. 

 

Utilsigtede fejl i børsnoterede virksomheder forekommer praktisk talt ikke, hvorfor vor problemstil-

ling er drejet imod tilsigtede fejl med særligt fokus på ledelsesbesvigelser i form af regnskabsmani-

pulation. Den internationale debat efter diverse erhvervsskandaler understreger da også en klar ef-

terspørgsel efter tillid til de finansielle informationer - herunder påtegning fra en uafhængig part. 

 

Det er konkluderet, at regnskabsbrugere i vid udstrækning har en forventning om, at revisor afdæk-

ker besvigelser. Konklusionen understøttes af generelle retningslinier i revisorloven, begrebsram-

men for erklæringsopgaver med sikkerhed, RS 200 (ajourført), erklæringsbekendtgørelsen samt RS 

240 (ajourført). RS 240 (ajourført) forekommer detaljeret og konkret, og det kan konkluderes, at 
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den eksterne revisors opgave er, at overveje besvigelsesrisikoen og om muligt at opdage besvigel-

ser. 

 

Afhandlingens hovedanalyse er operationaliseret gennem afhandlingens sidste to delspørgsmål. Det 

kan med udgangspunkt i besvigelsestrekanten konkluderes, at når fremtidens eksterne rapportering 

groft opdeles i en digitalisering og rapportering i realtid, vil digitaliseringen have en uændret eller 

positiv effekt på risikoen for besvigelser på såvel kort som lang sigt i forhold til rapporteringstids-

punktet. Rapportering i realtid medfører modsætningsvis en øget risiko for besvigelser på kort sigt 

og en uændret risiko på lang sigt efter revisionens afslutning. Der er yderligere en række punkter, 

som ikke kan sammenstilles med enten at være et digitaliserings- eller et realtidsspørgsmål som for 

eksempel forventningen om, at mere relevant information vil medtages på bekostning af pålidelig-

heden. På dette område er der en øget risiko for besvigelser, ligesom der kan blive det på immateri-

elle aktiver, som dog ligger uden for problemstillingens område. Omkring forebyggelse af risikoen 

for besvigelser med udgangspunkt i besvigelsestrekanten er det konkluderet, at det er på området 

incitament yderligere forebyggelse kan gøres. Denne konklusion er yderst aktuel i forhold til den in-

ternationale finansielle krise og incitamentsaflønning af især bankdirektører. 

 

I forhold til muligheden for at opdage besvigelser ved digital realtidsrapportering og har vi diskute-

ret substansrevision og systemrevision til opnåelse af revisionsbevis. Det kan konkluderes, at digita-

lisering vil have en uændret eller positiv effekt på muligheden for at opdage besvigelser samtidig 

med, at rapportering i realtid forværrer muligheden for at opdage besvigelser på kort sigt, imens det 

giver øgede muligheder på lang sigt set i forhold til rapporteringstidspunktet. Derudover vil digitali-

seringen give forøgede muligheder for substansrevision, som ved brug af teknologien kan udføres 

mere målrettet og effektivt. Afsluttende kan realtidsrapportering i yderste konsekvens umuliggøre 

mange substansmæssige handlinger på et område som eksempelvis indtægter, hvilket i højere grad 

fordrer systemrevision. 

 

Vor afhandling har som et betydeligt bidrag til fagområdet diskuteret rollefordelingen imellem in-

tern og ekstern revisor i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering. Vi har sammenholdt RS 

240 (ajourført) med IIAs revisionsstandard 1210.A2 og kan konkludere, at intern revisors handlin-

ger i forhold til besvigelser er mere omfattende end ekstern revisors. Dette gør sig gældende ved, at 

intern revision deltager både ved implementering af kontroller for ledelsen samt i efterforskningen 

af besvigelser. 
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I relation til fremtidig rollefordeling mellem intern og ekstern revisor taler en række forhold for 

øget brug af intern revision. Corporate governance og realtidsrapportering vil medvirke til øget fo-

kus på interne kontroller, som er en af intern revisors kerneområder. Fordelen ved den interne revi-

sor er den dybdegående forretningsforståelse, som er permanent placeret i virksomheden og skaber 

kontinuitet i revisionsopgaverne. Ydermere er intern revisors virkefelt bredt og indeholder også 

operationel revision. Hvis intern revisor i fremtiden skal påtegne regnskabet alene kræver dette en 

skærpelse af uafhængighedskravet til den interne revisor samt ændring af ansvaret for påtegningen i 

reguleringen. 

 

I forhold til ekstern revisor er det stærkeste argument, at lovgivningen betragter ekstern revisor som 

værende mere uafhængig end intern revisor, hvorfor ekstern revisor har det endelige ansvar for på-

tegningen af regnskabet. Desuden kan virksomheder ønske en outsourcing af intern revision for at 

nedbringe administrationsbyrden, fastholde fokus på kerneforretningen samt som et forsøg på an-

svarsfralæggelse eller risikospredning ved benytte ekstern revisor som en forsikring. Et argument 

som vil blive forstærket i fremtiden, hvor besvigelsesrisikoen kan stige som følge af realtidsrappor-

tering. En række områder svækker dog ekstern revisors uafhængighed. Arbejdet med processer og 

interne kontroller kan yderligere besværliggøre evnen til at adskille rådgivning fra revision og den 

dybe indsigt i virksomheden kan medvirke til at betvivle, om ekstern revisor er mere uafhængig end 

intern revisor. Rotationspligten og ”20 %”-reglen for ekstern revisor, mener vi ikke, er en garanti 

for revisors uafhængighed.  

 

I forhold til rollefordeling vil intern revisor vinde mere ind i fremtiden og indgå bredere i virksom-

heden samt ændre fokus fra compliance til også at omfatte operationel revision. Til trods herfor kan 

vi på baggrund af uafhængighedsdiskussionen ikke argumentere entydigt for, at ekstern revisor in-

den for overskuelig fremtid mister sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Afsluttende skal det bemærkes, at digital realtidsrapportering er tættere på at være en realitet end 

realtidsrevision. Vi mener, at revisor vil påtegne informationen i realtid, hvor det er muligt, og at en 

fuldstændig påtegning vil følge senere. Vi står således tilbage med et indtryk af, at digital realtids-

rapportering kan medføre en øget kortsigtet risiko for besvigelser samt ændring i revisors handlin-

ger imod yderligere systemrevision. Dette vil bidrage til, at intern revisor får en større rolle i fremti-

den - dog ikke på bekostning af ekstern revisor i relation til påtegning af regnskabet.  
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11 Perspektivering 

Som det er fremkommet i afhandlingen, er vores problemstilling mangfoldig og yderst interessant 

for såvel interesserede indenfor ekstern rapportering som revision. De mange involverede interes-

senter på afhandlingens område står overfor en masse udfordringer og ændringer, som kan få stor 

indflydelse på den måde, vi til dato har kendt rapportering og revision. Vores afhandling har flere 

steder i perspektiverende form berørt beslægtede emner for at skabe et overblik over den valgte 

problemstilling uden, at disse emner dog er blevet behandlet indgående grundet afhandlingens be-

grænsninger. Vi vil i nærværende kapitel diskutere de væsentligste perspektiveringer og afgræns-

ninger i forhold til den valgte problemstilling.  

 

Vi har i afhandlingen afgrænset os fra rapportering og revision på området immaterielle aktiver. Der 

er argumenteret for, at immaterielle aktiver i videnssamfundet vil få en større værdi end tidligere, 

og at regnskabsbrugerne vil efterspørge mere information på dette område såvel som andre kvalita-

tive data. Disse data er kendetegnet ved ikke at kunne kvantificeres, og der findes fortsat ikke et 

framework til at rapportere på dette område. Vi mener, at dette er en yderst interessant diskussion 

og et stort problem i forbindelse med fremtidens rapportering. 

 

Vi har yderligere afgrænset os fra praktiske problemstillinger omkring udførelsen af revision og 

mener med vores nu dybere indsigt i litteraturen, at der mangler en operationel guide til, hvordan 

der kan opnås tilstrækkeligt revisionsbevis under realtidsrevision. Vi mener derfor, at det kunne væ-

re interessant at diskutere revision i realtid mere indgående. Den mere IT-kyndige kandidat kan 

desuden diskutere, hvordan software kan foretage skøn, og hvordan revisor kan automatisere sine 

handlinger og gøre mere brug af digitaliseringen. 

 

I relation til udbredelsen af digital realtidsrapportering og revisionen vil det være interessant at dis-

kutere ”cost-benefit”-betragtninger ved at overgå til realtidsrevision set fra såvel revisors som den 

reviderede virksomheds side. Dette kan for eksempel gøres med udgangspunkt i agentteori, hvor 

meromkostninger pålægges agenten. 

 

Afsluttende er afhandlingens fagområde, som indikeret flere steder, tæt beslægtet med corporate 

governance, der kan beskrives som det system, virksomheder styres og reguleres efter. Den eksterne 

rapportering er her et væsentligt område, idet denne bruges til at vurdere kontraktopfyldelsen mel-
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lem agent og principal. Corporate governance-diskussionerne er meget fokuseret på identifikation af 

kontrol- og risikorelaterede implikationer, hvor såvel bestyrelse, ledelse samt intern som ekstern re-

visor har en væsentlig rolle. Der er mange problemstillinger forbundet med corporate governance, 

og flere af dem kunne være særdeles interessante i relation til denne afhandling. Vi mener blandt 

andet, at det i forlængelse af denne afhandling kunne være interessant at diskutere ekstern revisors 

rolle yderligere herunder, hvordan han får positioneret sig og beholdt eller opfundet nye kernepro-

dukter. Meget taler for, at ekstern revisors forøg på at sælge andre ydelser som blandt andet rådgiv-

ning vil blive svært at adskille fra revisionen, ikke vil blive vel modtaget og være holdbart for den 

reviderede virksomhed. I relation til den fremtidige rollefordeling mellem intern og ekstern revisor 

er reguleringen et andet interessant område. Det kan herunder diskuteres, hvordan markedskræfter-

ne vil regulerer arbejds- og ansvarsfordelingen, hvis ikke området bliver reguleret gennem lovgiv-

ning.  
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12 Appendix 
 

12.1 Appendix 1 

Herunder følger vor gennemgang af RS 240 (ajourført): 

 

Den øverste ledelse og den daglige ledelses ansvar 

I afsnit 13 og 14 benævnes det at det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger 

hos virksomhedens øverste ledelse og den daglige ledelse. Det er vigtigt at, at den daglige ledelse 

under den øverste ledelses tilsyn lægger stor vægt på at forebygge besvigelser, idet dette kan virke 

begrænsende for at der begås besvigelser, dels pga. af besvigelser derved bedre opdages med også 

pga. den øgede opfattelse af risikoen for at blive opdaget. Den øverste ledelses tilsyn understreges 

kraftigt i de følgende afsnit 15-16, og dette må naturligvis udgør en meget væsentlig faktor i at 

mindske muligheden i at begå besvigelser for den daglige ledelse, hvis besvigelser oftest vil være af 

størst karakter. 

 

En revisions iboende begrænsninger i forhold til besvigelser 

Afsnittene 17-20 beskriver en revisions iboende begrænsninger hvor det interessante er at risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser er større end risikoen for ikke 

at opdage væsentlige fejlinformation som følge af fejl, idet besvigelser kan indebærer tiltag udfor-

met for at skjule dem. Yderligere er det vanskelige at opdage ledelsesbesvigelser end medarbejder-

besvigelser grundet ledelsens position og involvering eller tilsidesættelse af de interne kontroller. 

 

Revisors ansvar for at opdage væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

I afsnit 21-22 gøres det klart, at formålet med revisionen er, at revisor skal opnå høj grad af sikker-

hed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. For at opnå dette mål i forhold til risikoen 

for besvigelser fremlægger standarden i sine øvrige afsnit en række tiltag, som revisor skal imple-

mentere i sin revisionsproces for at minimere opdagelsesrisikoen og herved revisionsrisikoen. Disse 

tiltag vil blive beskrevet i følgende afsnit. 

 

Professionel skepsis 

Afsnit 23-26 udstikker et krav om øget fokus på revisors professionelle skepsis gennem hele revisi-

onsprocessen. Revisor skal uagtet hidtidige erfaringer med en pågældende virksomhed og dens le-
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delse bevare sin professionelle skepsis i vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation som føl-

ge af besvigelser. 

 

Revisor skal ikke basere sin revision på ikke sandsynliggjorte revisionsbeviser, som f.eks. udeluk-

kende baserer sig på ledelsens udtalelser og tilliden hertil. Revisor har dog ikke uden begrundet 

mistanke pligt til at undersøge dokumenters ægthed. Ved begrundet mistanke kan revisor inddrage 

eksperter eller søge dokumenters ægthed bekræftet hos tredjemand. 

 

Begrebet professionel skepsis er relativt og dermed svært at kvantificere, er det samtidigt problema-

tisk at vurdere i forhold til sager, hvor revisors arbejde bliver objekt for kritik. 

 

Drøftelser i opgaveteamet 

Afsnit 27-32 tager udgangspunkt i RS 315s tekst omkring forudgående drøftelser i opgaveteamet 

inden selve revisionen. I RS 240 (ajourført) fokuseres denne drøftelse blandt den ansvarshavende og 

de tilknyttede nøglepersoner i opgaveteamet på væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

En kritisk sans og objektivitet skal være indgangsvinklen til disse drøftelser, som altså bygger vide-

re på begrebet professionel skepsis. Det er vigtigt at sikre løbende informationsdeling i revisions-

teamet, så revisionen optimeres og målrettes de identificerede risici. 

 

I forhold til revisionsrisikomodellen skal den iboende risiko og kontrolrisikoen løbende vurderes og 

regulere egen opdagelsesrisiko - hermed reguleres forholdet mellem system og substansrevision. 

 

Risikovurderingshandlinger Standardens afsnit 33-56 fremsætter en række krav til risikovurde-

ringshandlinger, som revisor skal efterleve for at opnå forståelse for virksomheden og dens omgi-

velser. Dette kunne f.eks. omhandle forståelse af virksomhedens kontrolmiljø, som ultimativt er le-

delsens ansvar. Derfor rettes spørgsmål vedrørende kontrolmiljøet til virksomhedens daglige samt 

øverste ledelse for at få afdækket virksomhedens risici i forhold til besvigelser. Desuden er det et 

krav, at der stilles spørgsmål til nøglepersoner blandt virksomhedens personale for at give revisor et 

mere repræsentativt og troværdigt billede af virksomhedens risikobillede. Disse forespørgsler skal 

danne et billede af, hvor eventuelle incitamenter (jf. vores afsnit om besvigelsestrekanten) for be-

svigelser kan opstå, hvilket defineres som de såkaldte besvigelsesrisikofaktorer. En ikke udtøm-

mende beskrivelse af besvigelsesrisikofaktorer i forhold til misbrug af aktiver og regnskabsmanipu-

lation kan findes i standardens appendix 1. 
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Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

Det følger af afsnit 57-59 at revisor igennem sin identifikation og vurdering af risiciene for væsent-

lig fejlinformation som følge af besvigelser skal vurdere udformningen af virksomhedens tilknytte-

de kontroller, herunder relevante kontrolaktiviteter og fastlægge, om de er implementeret. 

 

Besvigelsesrisiciene i relation til Indregning af indtægter 

I standardens afsnit 60 fokuseres der på indregning af indtægter, da den vurderede risiko for væsent-

lig fejlinformation i forhold til besvigelser er væsentlig. Revisor skal således være ekstra opmærk-

som på regnskabsmanipulation i forbindelse med indregning af indtægter. Dette afspejles i standar-

dens appendix 2, hvor indregning af indtægter gennemgås særskilt med fem konkrete eksempler på 

revisionshandlinger: 

 

o Udførelse af særligt detaljerede regnskabsanalytiske handlinger 

o Særligt udvidede bekræftelser hos kunder i relation til eksempelvis kontraktbestemmelser 

o Udvidede forespørgsler vedrørende transaktioner omkring status 

o Observation af vareforsendelser 

o Test af kontroller ved elektronisk initiering, behandling og registrering af transaktioner 

 

Såfremt revisor ikke identificerer indregning af indtægter som en risiko for væsentlig fejlinformati-

on som følge af besvigelser, skal årsagen til dette dokumenteres i henhold til standardens afsnit 110. 

 

Reaktioner på risiciene for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

Afsnittene 61-65 vedrører revisors reaktioner på risiciene for væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser, og det er i sammenhæng med realtidsrapportering interessant at revisor skal udføre sub-

stanshandlinger som reaktion på risici, der er vurderet som betydelige risici. 

 

Generelle reaktioner 

Afsnit 66-69 vedrører væsentlige besvigelsesrisici på regnskabsniveau som skal håndteres ved udfø-

relse af generelle reaktioner og ved eventuelt udvikling og udførelse af yderligere revisionshandlin-

ger. Med hensyn til generelle reaktioner definerer standarden, at revisor skal: 

 

1. overveje udpegning af og tilsyn med personalet i opgaveteamet 
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2. overveje den af virksomheden anvendte regnskabspraksis 

3. indarbejde et element af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, den tidsmæssige placering 

og omfanget af revisionshandlinger. 

 

Punkt (a) omhandler kompetencer og viden hos de personer, der udvælges til de mest ansvarsfulde 

opgaver i opgaveteamet. Revisor kan i denne forbindelse ved identificerede risici udpege yderligere 

kompetencer i form af f.eks. specialister. 

 

Punkt (b) omhandler valg af regnskabspraksis generelt og den daglige ledelses skøn i særdeleshed 

med fokus på subjektive målinger og komplekse transaktioner. Der lægges op til, at revisor afdæk-

ker og vurderer eventuelle symptomer eller incitamenter på regnskabsmanipulation udført af den 

daglige ledelse. 

 

Punkt (c) vedrører revisors indarbejdelse af uforudsigelighed i revisionen. Revisionen skal indebære 

et element af uforudsigelighed, således at personer i den daglige ledelse med omfangsrigt indsigt i 

tidligere foretagne revisionshandlinger ikke blindt kan stole på mønsteret i revisionshandlingerne og 

dermed begrænses for at udøve regnskabsmanipulation.  

 

Standarden fremlægger tiltag som kan bidrage til denne uforudsigelighed - anvendelse af andre 

stikprøveudvælgelsesmetoder, uanmeldt revision på f.eks. skiftende enheder samt substanshandlin-

ger på mindre væsentlige eller risikobetonede balanceposter. 

 

Forudsigeligheden skal virke forebyggende og medvirke til at eliminere incitamentet til at foretage 

besvigelser (jf. besvigelsestrekanten) hos blandt andre medlemmer af den daglige ledelse, som ofte 

udfører besvigelser meget tilrettelagt. 

 

Revisionshandlinger som reaktion på risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigel-

ser på revisionsmålsniveau 

Afsnit 70-73 vedrører revisors reaktioner for at adressere de vurderede risici som følge af besvigel-

ser på revisionsmålsniveau og omfatter ændring af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af 

revisionshandlinger på en række måder. Afsnit 73 henviser til standardens bilag 2, der præsenterer 

eksempler på revisionshandlinger og reaktioner ved revisors vurdering af risiciene for væsentlig 

fejlinformation som resultat af både regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver.  
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Revisionshandlinger som reaktion på den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller 

Grundet ledelsens autoritet kombineret med stor indsigt i virksomheden foreligger risikoen for le-

delsens tilsidesættelse af kontroller med regnskabsmanipulation for øje. Derfor fremlægger den 

ajourførte standards afsnit 74-82 en række obligatoriske revisionshandlinger, hvor revisor direkte 

undersøger og underbygger en eventuel formodning om ledelsens tilsidesættelse af kontroller. Disse 

handlinger vedrører følgende: 

 

o Posteringer og andre justeringer 

o Regnskabsmæssige skøn 

o Forretningsmæssig begrundelse for betydelige transaktioner 

 

Indførelsen af disse obligatoriske handlinger kan udvide omfanget af revision. Revisor har altid 

pligt til at vurdere ledelsen ud fra grundtanken om, at den kan være uhæderlig, hvorfor overstyring 

altid betragtes som en betydelig risikofaktor for væsentlig information (R&R, 2006 Kiertzner).  

 

Vurdering af revisionsbevis 

Revisionsbevis udgør en essentiel del af revisors vej til konklusionen og bliver fremhævet i afsnit-

tene 83-89. Vurderingen af beviset skal foregå ved en iterativ proces166, hvilket bevirker at revisor 

skal overveje en opdagede fejlinformations betydning for andre aspekter af revisionen, især for tro-

værdigheden af den daglige ledelses udtalelser. 

 

Den daglige ledelses udtalelser 

Ifølge standardens afsnit 90-92 skal revisor tilvejebringe skriftlig dokumentation fra den daglige le-

delse, hvori den daglige ledelse bekræfter at være blevet informeret omkring resultaterne af de fore-

tagne risikovurderinger samt eventuelle faktiske besvigelser eller mistanke herom. 

 

Desuden er det væsentligt at dokumentere den daglige ledelses ansvarstagen for den interne kontrol, 

der blandt andet er implementeret med henblik på at forebygge og opdage forekomsten af besvigel-

ser. 

 

                                                 
166 Iterativ proces betegnes af Ib Andersen som en proces, der er betinget af, hvor meget og hvilken information vi ind-
samler. Andersen, Ib (2002): ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 74.  
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Ved indhentning af fyldestgørende udtalelser kan der findes vejledning i ”RS 580 Ledelsens udta-

lelser”. Afsnittet ekspliciterer revisors handling og åbner mulighed for, at revisor kan fraskrive sig 

et ansvar ved at udføre de beskrevne revisionshandlinger. 

 

Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse samt med lovgivende og kon-

trollerende myndigheder 

Afsnit 93-102 omhandler revisors handlemønster ved identifikation af besvigelser. Konstateres be-

svigelser skal revisor rette henvendelse til ledelsen uanset besvigelsesgraden. I særlige tilfælde skal 

revisors information rettes direkte mod den øverste ledelse. Dette gør sig gældende, når besvigelsen 

involverer: 

 

o den daglige ledelse 

o medarbejdere med væsentlige roller i intern kontrol 

o besvigelser, som generelt resulterer i væsentlig fejlinformation i regnskabet 

 

Derudover skal revisor give meddelelse til ledelsen ved konstatering af væsentlige svagheder i ud-

formningen eller implementeringen af interne kontroller samt andre forhold relateret til besvigelser. 

Kommunikation til ledelsen er yderligere behandlet i RS 260. 

 

Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven 

Afsnit 103-106 omhandler en række omstændigheder, der kan medføre, at revisor må afbryde revi-

sionen. Overordnet vedrører det ledelsens integritet og kompetencer. 

 

Dokumentation 

Afsnit 107-110 understreger revisors dokumentationspligt omkring forståelse af virksomheden, re-

visors reaktioner, kommunikation, samt i tilfælde af at revisor konkluderer at en vurdering omkring 

risici forbundet med indregning af indtægter, grundet sagens omstændigheder, ikke er relevant. 
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