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Summary 

When there is fraud in business, often there will be asked questions to the auditor's work and 

whether the auditor could have done anything different. Therefore this thesis is addressing the 

challenges auditors face in relation to fraud. 

During the thesis, various ways of how to commit fraud by abusing the company’s assets is 

identified. Especially abuse of company cash offers many opportunities to commit fraud. Similarly, 

there has been identified how to commit fraud by manipulating the accounts in the financial 

statement. 

Both employees and management can abuse the company assets, and the incentive most represented 

in the examples included in the thesis was personal gain, either in the form of direct cash in hand or 

by private savings and most times it was possible to commit the fraud because the companies didn’t 

pay enough attention to establish the necessary internal controls for prevention of fraud. Fraudulent 

financial reporting is in turn only made by management, which is the result of the fact that the 

management presents the company's accounts and therefore has access to the inputs that make up 

the accounts. The incentive to commit fraud connected to financial reporting is a little more varied 

and three of the cases we have chosen to include had following incentives; 1) always show profit 2) 

to live up to the expectations of shareholders and 3) boosting own ego through lots of praise in the 

media, while it was possible to skim the company of a lot of millions. Since it is management that 

prepares financial statements, the auditor faces the challenge that it may appear that there will be 

omitted important information that can’t be read out of the accounts. 

The auditor has a lot of tools at his/hers disposal to be able to express an opinion in his/hers 

endorsement with reasonable assurance that the financial statement gives a true and fair view of the 

financial position at the balance sheet date, and that the financial statement is free from material 

error due to fraud. Unfortunately, many of the ways to commit fraud, which were identified at the 

beginning of the thesis, can’t be detected by a simple audit. The auditor should therefore assess 

whether there are some "red flags" within the company, which could increase the risk of fraud in the 

entity, for example, whether the company has established the necessary internal controls and there 

is sufficient segregation of duties within the company, to prevent fraud. In addition, it is important 

that the auditor plans his/hers audit so that it contains a level of unpredictability. In doing so, it’s 

not possible for the employees and management to predict which audit procedures the auditor will 
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use, and what part of the transactions during the year the auditor will investigate. This helps to 

prevent the risk of fraud in the company, since the risk of being discovered increases. 

If the auditor assesses the risk of fraud to be present in a company, the auditor must perform 

additional audit procedures to either confirm or deny his/hers suspicions. If it appears that the 

suspicions are confirmed, the auditor generally reports his/hers findings to the management. If the 

management is either unwilling or unable to rectify the error in the financial statements, which have 

arisen as a result of fraud, the conditions must be reported to the owners through the auditor’s 

opinion. Discovery of fraud should always be addressed in the audit report, whether management 

rectifies the matter or not. 

One of the auditor’s challenges related to fraud is that the public largely believes that when a 

company's annual report contains an unmodified opinion, this means that the auditor has reviewed 

all the material underlying the accounts, and that no errors is present in the financial statements. 

We don’t consider increased requirements for sampling and stricter rules for level of significant, to 

be a viable solution to this challenge, as the value for the user of the financial statement would not 

be increased significantly, although the auditor, and thus the companies, were required to invest 

more resources in the form of expanded work actions, including a fixed requirement for a specific 

size of samples. The auditor shall perform his/hers duties as a representative of the public and use 

his/hers professional skepticism when an audit is carried out and we believe that the auditor is able 

to assess from company to company, where risks exist and thus where there should be an increased 

focus from the auditor’s side. 

On the other hand, we have identified that an update of the auditor’s endorsement could be a way to 

meet the challenges, in regards to communication of what the auditor has been carrying out. 

Especially the language could be changed into more everyday used expressions, instead of tearms 

within the auditing industry. For example clarifying that the use of samples is a way of achieving 

reasonable assurance, that the financial statement is free of material error, was identified as a 

possible improvement. 

 

  



3 

 

Indledning 

Ofte når der har været en sag i medierne, hvor det er kommet frem, at der har været begået 

besvigelser, bliver spørgsmålene ”hvem var revisor, og hvorfor har de ikke opdaget det?” stillet. 

Men er det overhovedet revisors arbejde at revidere specifikt med det formål, at opdage besvigelser, 

eller er der en kløft mellem offentlighedens forventninger til revisor, og de krav der bliver stillet til 

revisors arbejde i form af diverse Internationale Standarder om Revision (herefter ISA’er)?  

Ovenstående vil på de følgende sider forsøges afdækket ved at se, hvilke former for besvigelser der 

er ifølge teorien, for derefter at afdække hvordan de kan udføres i virksomhederne, samt hvem der 

har muligheden for dette. Idet der har været mange besvigelser igennem tiden, som har set 

mediernes lys, vil vi koble besvigelsestyperne herpå. Derefter vil vi sammenholde eksemplerne med 

hvilke revisionshandlinger der muligvis kunne have afdækket tilstedeværelsen af væsentlig 

fejlinformationer som følge af besvigelser, eller om det har været helt umuligt for revisor at opdage 

i forhold til kravene til revisors arbejde og de arbejdsværktøjer revisor har til rådighed. Til sidst vil 

revisors arbejdsgrundlag blive analyseret; hvad kræves der af revisor og hvorledes stemmer dette 

overens med offentlighedens forventninger til revisor – er der mon brug for at de internationale 

standarder tages op til revision, for at de lever op til offentlighedens forventninger, eller er de gode 

nok som de er? Og skal revisor blot acceptere, at offentligheden muligvis ikke kender til revisors 

arbejde og deres forpligtelser?  

Det er vores påstand, at revisor i sin funktion af offentlighedens tillidsrepræsentant, står over for 

udfordringen mellem at leve op til offentlighedens forventninger, samtidigt med at skulle ”udføre en 

effektiv revision med den hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader” jf. Revisorlovens § 16. I 

vores daglige hverv i revisionsbranchen mødes vi selv af klienter, der ikke ved hvad en revision 

indebærer, både i form af dokumentationskrav og det tidsmæssige aspekt der ligger i at revidere et 

regnskab, og måske derfor ikke er interesseret i at betale ”mere end højst nødvendigt” for at få sit 

regnskab gennemgået og godkendt af en revisor. For at imødekomme sådanne reaktioner, er 

kravene til hvem der skal revideres for nyligt lempet, således at mindre virksomheder kan fravælge 

at få revideret deres regnskab, eller vælge at få foretaget en udvidet gennemgang, som der ikke er 

lige så mange krav til, som en traditionel revisionsopgave, hvorved den typisk vil kunne udføres 

hurtigere og billigere.  
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Målgruppe  

Vi ønsker at målrette vores afhandling til studerende på Cand.merc.aud.-studiet og 

revisionsbranchen, samt andre der måtte have samme faglige interesse i emnet. Grunden herfor er, 

at vi mener det er denne gruppe personer, emnet findes relevant for.  

Læseren vil blive ført igennem de problemstillinger på området, som vi finder relevante, samt blive 

stillet over for dilemmaet mellem revisors arbejde i forhold til revisors arbejdsgrundlag og de 

udefrakommende forventninger til revisors arbejde, som vi håber, vil kunne skabe en debat om 

hvorvidt der er behov for, at revisors arbejdsgrundlag sættes under revision, så det bedre lever op til 

omverdenens forventninger, eller om der skal gøres mere ud af at forklare omverdenen hvad en 

revisionsopgave indebærer, samt hvad en revisionspåtegning betyder.   

Problemformulering  

Hvilke udfordringer står revisor overfor i forhold til besvigelser? 

1) Hvilke muligheder har virksomhedens ledelse og medarbejdere for at begå besvigelser? 

2) Hvilke handlinger skal revisor udføre ifølge de internationale standarder om revision, for at 

afdække risikoen for besvigelser? 

3) Hvordan kan der skabes bedre sammenhæng mellem revisors arbejdsgrundlag og 

offentlighedens forventninger til revisors arbejde? 

Formål  

Formålet med afhandlingen er, at belyse de udfordringer revisor kan stå overfor i relation til at 

skulle leve op til de krav, der stilles til revisors arbejde i form af internationale standarder på 

revisionsområdet og national lovgivning, samtidigt med at offentligheden og revisors klienter har en 

forventning til, hvad revisors arbejde indebærer. I den forbindelse er det opgavens formål at 

analysere, hvad ISA’erne siger vedrørende revisors ansvar for at afdække risikoen for væsentlige 

fejl i regnskabet som følge af besvigelser, samt revisors ansvar for at opdage besvigelser, i forhold 

til hvilke forventninger offentligheden og virksomhedens interessenter har til revisor.  
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Afgrænsning 

Denne opgave har til formål at besvare ovenstående problemformulering, og i den forbindelse, er 

det fundet relevant at afgrænse os fra øvrige forhold, der falder udenfor den egentlige 

problemformulering, samt foretage øvrige afgrænsninger i forhold til det relaterede emne, som er 

vurderet ikke væsentlige i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. De væsentligste 

afgrænsninger er oplistet nedenfor: 

Besvigelsestyper 

Der er tre besvigelses typer; Misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation og korruption. Vi har valgt 

at afgrænses os fra den sidste type, korruption, i det det kun ses i meget begrænset tilfælde i 

Danmark, da det ikke ses som kutyme, som det for eksempel kan være i andre lande. Dette kommer 

også til udtryk, når man læser ISA’erne, hvori det bl.a. i ISA 240, bilag 1, kun behandles 

besvigelser der skyldes regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

Under misbrug af aktiver, kan der foretages svindel med EU-midler i form af oprettelse af fup-

projekter, til brug for udbetaling af støtte fra EU. Denne form for besvigelser har vi også valgt at 

afgrænse os fra, da der er særlige krav forbundet hermed. 

Virksomhedstyper 

Vi vælger at afgrænse os fra offentlige virksomheder, da vi i dagligdagen ikke sidder med denne 

type for virksomhed og har begrænset kendskab til forvaltningsrevision, som er et krav når man 

reviderer offentlige virksomheder. Hvor en besvigelsestype er forekommet i en offentlig 

virksomhed, men hvor vi har vurderet at besvigelsen også har kunnet forekomme i andre 

virksomheder, har vi dog valgt at bruge eksemplerne alligevel. 

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision 

For at kunne opretholde et stærkt fokus, har vi valgt at afgrænse os fra andre erklæringsopgaver 

med sikkerhed end revision, samt erklæringsopgaver uden sikkerhed.  

Selvom en udvidet gennemgang også er en revisionsopgave, vil vi ikke beskæftige os med denne 

type erklæringsopgave. 
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Checks 

Vi afgrænser os fra svindel med checks idet det ikke er så alment brugt i Danmark længere.  

Disciplinær-, erstatnings- og straffeansvar 

Vi har valgt at afgrænse os fra disse 3 ansvarstyper, da vi ikke har fundet det relevant for vores 

opgave at komme ind på, idet problemstillingen omhandler revisors udfordringer i forhold til 

besvigelser og de 3 ovennævnte ansvar er et efterspil af revisors eventuelle manglende 

revisionshandlinger.  

Metode 

Sekundær data 

Vi vil benyttes os af sekundær data, som vil blive listet nedenfor.  

Vi har valgt denne form, i det vi ikke ser en nytteværdi i at skulle foretage interview af revisorer 

omkring afdækning af risiko for besvigelser eller om de kunne have gjort noget for at opdage den 

begåede besvigelse. Dette skyldes, at vi vurderer, at de primært vil svare, at de har udført deres 

arbejde som krævet jf. ISA’erne, og dermed har udført det arbejde de skulle.  

Spørgeundersøgelse vurderes ligeledes ikke at ville kunne give en pålidelig primær data, idet 

virksomhedens ledelse enten ikke kender til de evt. begåede besvigelser eller ikke vil erkende at de 

selv har begået besvigelser.  

Reguleringer 

Vi vil i vores kandidatafhandling bygge meget af vores empiri på ISA’er, Revisorloven, 

Årsregnskabsloven og Erklæringsbekendtgørelsen.  

Disse udgør en stor del af revisors arbejdsgrundlag og kommer fra troværdige kilder i form af deres 

art. 
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Teori 

Vi har valgt at benytte agent-principal-teorien, til at forklare revisors rolle og for at lave en kobling 

til forventningskløften der opstår mellem offentlighedens forventninger til revisors arbejde og det 

arbejde revisor er forpligtiget til at udføre.  

Besvigelsestrekanten samt dens udviklinger vil yderligere blive beskrevet, for at belyse hvilken type 

personer der begår besvigelser, hvornår de begår dem, samt hvorfor.  

Artikler 

Vi har benyttet os af artikler, for at underbygge vores forståelse af besvigelser, samt hvilke 

handlinger der kan foretages, for at afdække risikoen for besvigelser.  

Vi benytter os ligeledes af journalistiske artikler til at belyse de besvigelsessager, som har set 

mediernes lys igennem tiden.  

Struktur 

Denne opgave vil tage udgangspunkt i teorien bag besvigelser og revisors rolle i form at afdækning 

heraf. Her vil de internationale standarder om revision, samt relevant pensum fra fagene ”Revision” 

og ”Revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser” blive brugt som de primære kilder, hvor 

artikler vil være supplerende materiale.  

Undervejs i opgaven, vil vi komme med eksempler fra praksis, for at skabe en sammenhæng 

imellem teori og praksis. 

Hvert underspørgsmål vil blive behandlet for sig selv i den pågældende rækkefølge og afrundet med 

en delkonklusion, hvor de vigtigste pointer vil blive fremhævet. 

Dernæst vil opgaven blive samlet i en konklusion, hvor vores besvarelse af ovennævnte 

problemformulering vil finde sted, efterfulgt af en perspektivering til emnet.  
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Teori   

Agent-principal-teorien 

Teoriens anvendelse i denne opgave 

Teorien vil blive brugt som generel teori til afsnit 1, idet der vil være kontraktbrud mellem ledelsen 

og ejeren eller imellem medarbejderen og ledelsen, som følge af at der bliver begået besvigelser.  

For at få en forståelse for behovet for revision og revisors rolle i forbindelse med en revision, er det 

nødvendigt at redegøre for agent-principal-teorien, da denne ligger til grund for alle 

revisionsforhold.  Agent-principal forholdet er defineret som en relation mellem en person, 

principalen, der antager en anden person, agenten, til at udføre en service eller et andet arbejde på 

principalens vegne
1
.  

Der kan opstå problemer imellem principalen og agenten, hvis agentens interesser ikke stemmer 

overens med principalens interesser, da begge individer varetager deres egen interesse først. Dette 

kan ske, hvis agenten kan opnå bedre fordele ved at fravige fra principalens interesse.  

Agent-principal teorien benytter to centrale begreber: asymmetrisk information og skjulte 

informationer. Asymmetriske informationer finder sted, når agenten og principalen ikke har den 

samme viden om virksomheden. Det kan for eksempel opstå når principalen ikke er til stede i det 

daglige, som agenten, og derfor ikke har mulighed for at opfange samme informationer. 

Asymmetrien opstår ligeledes fordi agenten og principalen ikke har samme mål og ønsker. 

Agenten ansættes til at disponere uden principalens accept, mod en kontrakt
2
. De skjulte 

informationer opstår derfor, når principalen ikke direkte kan observere agentens arbejdsindsats. Her 

er der tale om, at agenten udnytter situationen.  

Agent teorien i forhold til besvigelser 

Der findes forskellige agent-principal forhold der er relevante, når der er tale om besvigelser.  

Nedenfor vil disse forhold blive beskrevet, og der vil i de pågældende afsnit tages udgangspunkt i 

                                                
1 (Materialesamling, Efterår 2012) Larsen, Rolf Elm, ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 212 
2 (Materialesamling, Efterår 2012) Larsen, Rolf Elm, ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 212 
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forholdet mellem virksomhedsejeren og ledelsen, virksomhedsejeren og revisor, samt 

offentligheden og revisor.  

Virksomhedsejeren vs. Ledelsen 

En virksomhedsejer vil være principalen og ledelsen agenten. Virksomhedsejeren vil stå for at 

ansatte ledelsen, hvor imellem der vil være en skriftlig aftale i form af en ansættelseskontakt. I 

denne kontrakt vil det stå udformet, hvilke handlinger ejeren forventer ledelsen udfører i forbindelse 

med ansættelsen. Der vil ligeledes være aftalt et honorar, som både ledelsen og ejeren burde være 

tilfredse med. Er ledelsen ikke tilfreds med honoraret, giver det incitament til at begå besvigelser jf. 

senere afsnit om besvigelsestrekanten. 

Ejeren vil nu forvente, at ledelsen overholder kontakten med de arbejdshandlinger, der er aftalt at 

ledelsen skal tage sig af, herunder udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab. Ejeren stoler derfor 

på ledelsen og forventer ikke at ledelsen vil gå bag dennes ryg og begå besvigelser. Dog kan en 

risiko for kontraktbrud være til stede, hvis der for eksempel aftales, at der gives en bonus til 

ledelsen, hvis de opnår nogle bestemte mål. Dette kan aftales for at ejeren giver ledelsen et 

incitament til at opnå et godt resultat, så der kan udbetales udbytte til ejeren. Ledelsen kan dog også 

have fået incitament til at begå besvigelser i form af regnskabsmanipulation for at opnå denne 

bonus. På denne måde har ledelsen fået hvad de ville, men ejeren går i troen om et godt regnskab 

uden væsentlige fejl som følge af besvigelser, men har i stedet udbetalt bonus på et forkert 

grundlag, samt kan risikere at udlodde værdier der slet ikke er til stede i virksomheden. 

Kontraktbrud forekommer i det øjeblik at ledelsen misbruger ejerens tillid til at opnå personlig 

vinding, som kunne forekomme ved at der bliver stjålet fra virksomheden grundet 

uoverensstemmelse mellem det aftalte honorar og hvad ledelsen føler sig fortjent til at modtage, 

eller i form af regnskabsmanipulation for at opnå et bestemt resultat der udløser en bonus.  

Enhver virksomhedsledelse har interesse i at maksimerer deres årlige profit, set i forhold til 

virksomhedens ejere, der ønsker udbytte. Ledelsen har samtidig en interesse i at frembringe 

regnskabsinformationer, i en form og indhold der tilgodeser ledelsen, hvor virksomhedens ejer har 

en interesse i information, som tilgodeser deres målsætning om maksimering af deres udbytte. Det 

vil for aktionærer være i form af afkast enten som udbytte eller merværdi i kursværdierne.  Derved 
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fremkommer der også her et asymmetrisk informationsforhold, som en revision er med til at 

afhjælpe.  

Virksomhedsejeren vs. Revisoren  

Revisor og virksomhedens ejer får ligeledes udarbejdet en kontrakt, hvoraf revisors arbejde og 

honorar fremgår. I praksis vil dette bestå af et aftalebrev og et tiltrædelsesprotokollat. Derved bliver 

revisor ansat på samme vilkår som virksomhedens ledelse, da der nu foreligger en kontrakt og der 

vil således opstå et principal-agent forhold imellem virksomhedens ejer og revisor, da revisor nu 

agerer som en ny agent
3
.  

Nedenfor er vist en model med to agenter og en principal. Det såkaldte trepartsforhold. 

 

Figur 1- agent-principal teori4 

Som nævnt ovenfor er det ledelsen, som aflægger regnskabet til revisor, det er dem der bærer 

risikoen for dårligt resultat og derfor også udfaldet af kontrakten med ejeren fremadrettet. Her har 

revisor til opgave, som agent, at udføre en revision af den anden agents arbejde, 

virksomhedsledelsen, da revisor er blevet valgt af principalen, virksomhedens ejer, til udførelse af 

opgaven. Jf. Rolf Elm Larsen
5
 er definitionen på en stærk revisors uafhængighed, hvor revisoren, 

sammen med ledelsen, vælger den løsning som virksomhedsejeren ser bedst, uanset konsekvenserne 

for ledelsen. Ejeren ønsker at regnskabet udviser et korrekt billede af årets resultat, hvorfor revisor 

også bærer en risiko ved ikke at opdage eventuelle fejl og besvigelser. Revisor udarbejder efter 

revisionen en påtegning til virksomhedens ejer, med eller uden modifikationer. Hvis revisor 

                                                
3 (Materialesamling, Efterår 2012) Larsen, Rolf Elm, ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 215 
4 Aggestam-Pontoppidan, Caroline, undervisningsslides ”Teorier om revision” side 18, d. 05.10.2012 
5 (Materialesamling, Efterår 2012)Larsen, Rolf Elm ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 229 
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rapporterer til ejeren om mangler eller fejl i regnskabsaflæggelsen fra ledelsens side af, kan ejeren 

på en effektiv måde bede ledelsen om fremadrettet at udarbejde et bedre regnskab til revisor, for 

derved at kunne motivere til en bedre kontrakt.  

Hvis ejeren ikke er med i den daglige drift, kan det især være vigtigt for dem, at virksomhedens 

regnskab revideres, for at være sikker på, at ledelsen alligevel ikke er gået bag ryggen på ejeren og 

har begået besvigelser. Skulle ledelsen have begået besvigelser, vil de selvfølgelig ikke gå til 

bekendelse, hvorfor der her vil være tale om skjulte informationer. Revisor vil muligvis have svært 

ved at finde disse besvigelser, hvis de er blevet gennemført godt. Ejeren har dog alligevel en 

formodning om, at revisor kan udføre sin revision, således at de skjulte informationer, vil blive 

bragt frem i lyset, således at ledelsen ikke længere har incitament til at svindle med udarbejdelsen af 

virksomhedens regnskab.  

Kontraktbrud foreligger i det øjeblik, revisor undlader at rapportere væsentlige forhold med 

betydning for regnskabet, eller revisor indvilliger i at acceptere ledelsens regnskabsmanipulation, 

for eksempel hvis revisor går med til at flytte noget omsætning fra et regnskabsår til et andet, for at 

manipulere med resultatet. 

Men det er ikke kun ejeren, revisor har et ansvar overfor. Revisor må altid regne med, at 

erklæringen kommer til tredjemands kendskab og at tredjemand handler herudfra, hvorfor der også 

vil være en kontrakt med offentligheden.   

Offentligheden vs. Revisor 

Når en revisor får titlen ”godkendt revisor”, bliver revisor dermed også offentlighedens 

tillidsrepræsentant jf. Revisorloven § 16. Der kommer derfor en skjult kontrakt imellem revisor og 

offentligheden, når revisor har modtaget sin godkendelse.  

Når der sker en skandale, som involverer en stor virksomhed, skal pressen nok snuse det op og dele 

det med resten af befolkningen. Problemet med at sådanne sager kommer ud til offentligheden er, at 

mange udenfor branchen ikke forstår, hvad det vil sige at udføre en revision og måske heller ikke 

ved hvad en revisor foretager sig i det hele taget.  

Det vil oftest være de børsnoterede selskaber, som rammer forsiderne, når der er sket noget skidt og 

det vil også hurtigt komme frem, hvem der har været virksomhedens revisor.  
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I nogle tilfælde vil besvigelser og deres efterslæb kunne have store konsekvenser for virksomhedens 

aktionærer, da de ligefrem kan risikere, at tabe deres investeringer herunder også de tilfælde, hvor 

store pensionsselskaber har investeret på vegne af deres brugere.  

Kontraktbrud foreligger, som det også blev beskrevet ved forholdet mellem virksomhedsejeren og 

revisor, når revisor handler mod god revisorskik og dermed ikke får gjort offentligheden 

opmærksom på konstaterede væsentlige fejl. Dog forefindes der ikke et kontraktbrud hvis revisor 

ikke har fundet den konkrete besvigelse efter at revisor jf. god revisorskik har gjort sig de fornødne 

revisionshandlinger.   

Besvigelsestrekanten 

Teoriens anvendelse i denne opgave 

Modellen kan anvendes til at forklare hvorfor en besvigelse finder sted, men først efter besvigelsen 

har fundet sted. Det skyldes, at revisor i nogle tilfælde kan afdække ”muligheder” under sin 

revision, ligesom revisor i løbet at sin planlægning, kan vurdere udstrækningen af ”incitament”, via 

kendskab til virksomheden og dens opbygning. Retfærdiggørelse er derimod et subjektivt element, i 

så høj en grad, at det ikke er muligt for revisor, at vurdere hvorvidt dette element er til stede i en 

virksomhed blandt dens ledelse og medarbejdere
6
.  

For denne opgave anses den alligevel relevant, da vi i løbet af opgaven vil fremhæve typer af 

besvigelser, og koble dem sammen med sager der er kendt fra praksis, hvorved den vil blive 

anvendt til at forklare hvad der er sket og så vidt det er muligt, også hvorfor.  

Donald R. Creesey udviklede i 1940’erne en teori, besvigelsestrekanten, der forklarer hvilke 

elementer der skal være til stede, før en besvigelse kan finde sted. De 3 punkter er mulighed, 

incitament og retfærdiggørelse, hvis blot et af elementerne er udeladt, er det usandsynligt, at en 

besvigelse vil finde sted.  

                                                
6 (T.Wells, 2014) Principles of fraud examination, side 13ff 
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Figur 2 Besvigelsestrekanten
7
 

Mulighed 

Mulighed dækker over, at det skal være muligt, for den der ønsker at begå besvigelser, at 

vedkommende har adgang til virksomhedens aktiver og/eller dataregistrering, alt efter hvilken type 

besvigelse der skal begås. Iflg. Creesys undersøgelse, er jobfunktionen for den der udøver 

besvigelser typisk anslagsgivende for, hvilken type besvigelse vedkommende vil begå. Dette 

skyldes, at man for at kunne begå besvigelser, har brug for at kende til kontrolmiljø og procedurer i 

virksomheden, hvis man skal kunne skjule sin aktivitet.  

Incitament 

Der kan være forskellige forhold, der kan få folk til at begå besvigelser, men Creeseys undersøgelse 

kom frem til 6 hovedkategorier: 

 Overtrædelse af tillagte forpligtelser  

 Problemer som resultat af personlig fiasko  

 Problemer som resultat af omkringliggende forhold  

 Fysisk isolation  

 Tilvinding af status  

                                                
7 Undervisningsmateriale, Kim Klarskov Jeppesen ”Revisors risiko og ansvar ved besvigelser” 
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 Forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver 

Fælles for kategorierne er, at de på en eller anden måde enten truer den udøvendes nuværende 

sociale status, eller forhindrer den udøvende i at opnå en ny social status. Nedenfor beskrives 

kategorierne hver især: 

Overtrædelse af tillagte forpligtelser 

Dette anses især at være gældende for medarbejdere i betroede stillinger. Det skyldes, at 

medarbejderen kan have en følelse af, at der forventes en hvis adfærd af vedkommende, fx at 

vedkommende ingen betydelig gæld har. Hvis vedkommende kommer ud i et gældsproblem, kan 

dette være skadeligt for selvopfattelsen af hvilken status der bør opretholdes, hvorved der kan være 

incitament til at begå økonomiske besvigelser, for at dække over sit problem.  

Problemer som resultat af personlig fiasko 

De udøvere af besvigelser der falder under denne kategori, udøver besvigelser for at dække over 

fejltagelser, som de mener skyldes deres egen dårlige dømmekraft. I disse tilfælde er den udøvende 

for stolt til at indrømme sine fejlinvesteringer, så vedkommende tyr i stedet til besvigelser, for at 

dække over sit personlige tab. 

Problemer som resultat af omkringliggende forhold 

Modsat ovenstående kategori, anser den der udøver besvigelsen, dens omgivelser for at være skyld i 

sine problemer. Denne opfattelse sammenholdt med at Creesey fandt, at størstedelen af 

undersøgelsessubjekterne havde et ønske om at opretholde facaden som en succesfuld person, giver 

incitament til at foretage besvigelser, i stedet for at vende en fiasko ryggen og ”indrømme 

nederlaget”. 

Fysisk isolation 

I dette tilfælde har den der udøver besvigelsen intet netværk at opsøge, hvis vedkommende får brug 

for hjælp. I sådan en situation, vil arbejdsgivers aktiver være de eneste midler, vedkommende ser 

tilgængelige for afhjælpning af sine problemer.  
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Tilvinding af status 

For nogle personer er social status en altafgørende faktor for deres selvopfattelse. Dette fører ofte 

til, at de lever over evne, fordi de fornægter den ”status” de oprigtigt har. Muligheden for at opnå en 

højere status, er derfor ofte rigeligt incitament til at begå besvigelser.  

Forholdet mellem arbejdsgiver og - tager  

Denne kategori vil typisk forekomme, hvor arbejdstageren føler sig underbetalt, eller føler at 

arbejdsgiveren ikke påskønner vedkommendes arbejde. Følelsen af at ville ”give igen” er derfor 

incitament til at begå besvigelser. 

Retfærdiggørelse 

Retfærdiggørelse finder sted, inden besvigelsen bliver begået og er en vigtig del af handlingen. 

Retfærdiggørelsen er ikke bare med til at retfærdiggøre selve handlingen over for den der udøver 

besvigelser, men er også en del af motivationen. Dette element skyldes, at dem der udøver 

besvigelserne, ikke ser sig selv som kriminelle, og derfor har brug for retfærdiggørelse af deres 

handlinger, for at opretholde en selvforståelse af, at de er ærlige og redelige mennesker. En form for 

retfærdiggørelse kan fx. være, at en medarbejder ikke føler at vedkommende får nok i løn, for det 

stykke arbejde som forventes udført. Retfærdiggørelsen vil her være, at man blot får hvad man har 

fortjent.  Creesy identificerede 3 forskellige typer, når man så på hvorledes de retfærdiggjorde deres 

handlinger: 

 Den selvstændige forretningsmand  

 Langtidsovertræderen   

 Predator 

De 2 første typer har flere fælles træk, hvor den sidste skiller sig lidt ud, jf. nedenstående.  

Den selvstændige forretningsmand 

For denne type udøvere, var den hyppigste retfærdiggørelse, at de blot ”lånte” pengene. En anden 

type retfærdiggørelse var for investeringsrådgivere, at de investeringssummer der var i deres 

varetægt, egentlig var deres, og ”man kan ikke stjæle fra sig selv”.  
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Langtidsovertræderen 

For denne type udøvere af besvigelser, vil der typisk være tale om mindre beløb over længere tid. 

Ligesom den ovenstående kategori, bestod en del af retfærdiggørelsen også af, at man blot ”lånte” 

pengene.   

Predator 

”Take the money and run”. Denne type af udøvere fandt Creesy, typisk at have en lavere ansættelse 

og social status, end udøverne i de 2 andre grupper. Ligeledes var vedkommende typisk fysisk 

isoleret og manglede sociale færdigheder. Predatoren er typisk ikke ansat det samme sted i længere 

tid, men skifter ofte job, for at kunne foretage sin besvigelse igen og igen.  

Besvigelsesskalaen 

Teoriens anvendelse i denne opgave 

Undersøgelsen arbejder videre med de to elementer, vi som revisorer rent faktisk kan vurdere og 

tage højde for i vores revision. Teorien findes relevant, fordi den belyser de hyppigst forekomne 

elementer ved besvigelser og dermed giver stof til eftertanke, når revisor skal afdække risikoen for 

besvigelser i den virksomhed der revideres. 

Ca. 40 år efter teorien om besvigelsestrekanten kom frem, har Dr. W. Steve Albrecht arbejdet 

videre på teorien. Modsat Creesys undersøgelse, der tog udgangspunkt i interviews af tidligere 

svindlere, tog Albrechts undersøgelse udgangspunkt i interviews med interne revisorer. Formålet 

med undersøgelsen var, at finde frem til de 50 vigtigste røde flag, som en revisor skal være 

opmærksom på i forbindelse med besvigelser. Heraf fremkom 2 hovedkategorier; personlige 

karakteristika og virksomhedens miljø. Ud fra deltagernes rangering, blev listerne skåret ned til 10 

hovedpunkter, rangeret efter forekomst: 
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Personlige karakteristika (incitament) 

1. Lever over evne 

2. Et overvældende ønske om personlig vinding 

3. Stor personlig gæld 

4. Et tæt bånd med kunderne 

5. Følelse af at løn ikke stemte overens med ansvar 

6. ”Attitude som en bilforhandler” 

7. Stor udfordring i at slå systemet 

8. Store spillevaner 

9. Under familiær- eller gruppepres 

10. Manglende anerkendelse af arbejdspræstationer 

Virksomhedens miljø (mulighed) 

1. For stort ansvar placeret hos nøglemedarbejdere 

2. Mangel på passende procedurer for autorisering af transaktioner 

3. Utilstrækkelig videregivelse af personlige investeringer og indkomster 

4. Manglende funktionsadskillelse mellem autorisering af transaktioner og varetagelse af 

relaterede aktiver 

5. Manglende uafhængige kontroller af præstationer 

6. Utilstrækkelig opmærksomhed på detaljer 

7. Manglende funktionsadskillelse mellem varetagelse af aktiver og bogføring heraf 

8. Manglende funktionsadskillelse i bogføringen 

9. Mangel på klare grænser for beføjelser og ansvar 

10. En afdeling der ikke er under periodevis intern revision 

De forskellige karakteristika gav anledning til at opstille en skala for hver af besvigelsestrekantens 

punkter, hvor retfærdiggørelse dog er udskiftet med personlig integritet. Graden af tilstedeværelse 

af de forskellige elementer kan ifølge Albrechts undersøgelse være med til at afgøre risikoen for 

tilstedeværelse af besvigelser i den pågældende virksomhed eller underafdeling heraf
8
.  

                                                
8 (T.Wells, 2014) Principles of fraud examination, side 21 ff 
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Figur 3 Besvigelsesskalaen
9
 

Teorierne i relation til de internationale standarder om revision 

Ved udarbejdelse af de internationale standarder om revision, er ovenstående teorier vedrørende 

besvigelser også anvendt, selvom de først er fra 2009, altså godt 70 år efter teorien om 

besvigelsestrekanten første gang blev kendt. Dette gør sig tydeligt i ISA 240, der beskæftiger sig 

med revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet. Heri er elementerne fra 

besvigelsestrekanten gengivet og diskuteret både i det forklarende materiale og i bilag 1. Modsat 

ovenstående teorier, tager ISA 240 dog i højere grad udgangspunkt i, hvilke faktorer i 

virksomheden, der kan skabe incitament til at virksomhedsledelsen foretager besvigelser, frem for 

personlige faktorer.  

1 Hvorledes kan besvigelser begås?  

Inden for besvigelser opdeler man som regel typen af besvigelser i 3 hovedkategorier: 

 Misbrug af aktiver 

 Regnskabsmanipulation 

 Korruption 

Jf. tidligere afgrænsning, er det kun de 2 førstnævnte vi vil beskæftige os med. 

I det efterfølgende afsnit vil forskellige typer af besvigelser blive gennemgået, først under 

overskriften ”misbrug af aktiver” og derefter ”regnskabsmanipulation”. Der vil, hvor det har været 

                                                
9 Undervisningsmateriale, Kim Klarskov Jeppesen 
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muligt, løbende blive tilknyttet sager kendt fra praksis og blive analyseret hvilket incitament der har 

ligget til grunde for besvigelsen, samt hvorledes muligheden har været til stede. 

1.1 Misbrug af aktiver  

Hvem og hvorfor? 

Misbrug af aktiver dækker over en bred type besvigelser, under hovedkategorierne tyveri og 

skimming. Det kan både være en virksomheds ledelse og en eller flere medarbejdere der misbruger 

virksomhedens aktiver. Motivet herfor kan jf. teorien for eksempel være, at man føler sig overset og 

dermed ikke får løn som fortjent, hvilket er med til at styrke retfærdiggørelsen om at man ”blot 

tager hvad virksomheden ikke selv uddeler”, eller det kan bunde i private økonomiske problemer, 

hvor man blot ”låner” af virksomheden for en midlertidig periode, med hensigten om at betale 

”lånet” tilbage på et senere tidspunkt. Misbrug af aktiver kan foregå på alle tider af regnskabsåret, 

hvilket kan være med til at besværliggøre opdagelsen, da besvigelserne kan være spredt ud over en 

længere periode.  

Nedenfor vil de forskellige typer af misbrug blive gennemgået og sammenholdt med eksempler fra 

praksis. Da der kan være forskel på, hvilken type misbrug man har mulighed for at udøve, alt efter 

om der er tale om ledelsen eller en ”almindelig medarbejder”, vil nedenstående også være opdelt på 

disse 2 grupper, hvor det er relevant. 

1.1.1 Immaterielle anlægsaktiver 

Man må ikke misbruge virksomhedens patenter, kundelister eller andre rettigheder som for 

eksempel software. En medarbejder kan alligevel formå at gøre brug af disse redskaber, hvorved 

medarbejderen i princippet har mulighed for at drive sin egen virksomhed ved siden af sin 

ansættelse. Her kan der eksempelvis gives et bedre tilbud til en kunde af virksomheden, som følge 

af, at der ikke er en udgift til softwaren, som skal kunne dækkes i salgsprisen. Hvis det er en IT-

baseret virksomhed, kan virksomhedens programmer fortsat bruges, selvom fakturaen går uden om 

systemet og til den medarbejder, som har udført arbejdet. I mange tilfælde vil svindlen kunne ske, 

uden kunden aner uråd, hvis eksempelvis virksomhedens brevpapir ligger i et format, hvor 

bankkontoen til brug for indbetaling kan ændres. Er der tale om en større virksomhed med mange 
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kunder, er det heller ikke sikkert, at virksomheden selv vil ane uråd og opdage, at der pludselig 

mangler lidt salg på den enkelte kunde og slet ikke, hvis der ikke er tale om salg af regelmæssige 

ydelser. 

1.1.2 Materielle anlægsaktiver 

Ved misbrug af materielle anlægsaktiver menes der, at man i privat regi benytter sig af 

virksomhedens aktiver, der er anført i anlægskartotekerne:  

Der kan være tale om en firmabil i virksomheden, det værende en personbil eller varevogn, som 

enten medarbejderen eller ledelsen kører rundt i privat, uden at blive beskattet af den og oveni det 

måske også giver benzinbonnerne til bogholderen til dækning af sin private kørsel.  

Et andet scenarie kunne være, at man kan tage en computer med sig hjem, hvis der pt. er en ekstra i 

overskud på virksomheden og der ikke føres en stærk kontrol med mindre materiel i virksomheden, 

for eksempel ved at opbevare overskydende aktiver i et aflåst rum. Når virksomheden igen skal 

benytte sig af computeren, og finder ud af at den er væk, kan alle blot sige, at de ikke ved hvor den 

befinder sig henne. 

Man kunne også forestille sig en håndværksvirksomhed, hvor man anvender virksomhedens 

driftsmidler til at udføre arbejde i sin fritid, især hvis der er tale om et håndværk, hvor der er brug 

for lidt større maskineri, end blot en velassorteret værktøjskasse. Selvom maskineriet ikke tager 

skade eller mangler i den daglige drift, er der stadig tale om misbrug. 

Men der kan også være tale om benyttelse af virksomhedens in-house faciliteter uden for 

arbejdstiden, hvis medarbejderne selv har nøgler og koder til virksomhedens alarmsystem, således 

at man kan gå og komme, som man lyster. Det kan for eksempel være en restaurant, hvor 

køkkenfaciliteter benyttes til tilberedning af mad til cateringopgaver afholdt i privat regi, eller en 

tandplejer der benytter tandklinikkens faciliteter til at tage imod patienter og selv tager fortjenesten. 

Eksempel fra praksis 

Vi hører ofte om at der forekommer snyd med firmabiler, herunder i TV2 programmet ”Razzia – 

SKAT rykker ud”. Bl.a. afholdtes der i 2012 en stor razzia på Helsingørmotorvejen, hvor 25 % af 
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de standsede bilister kunne se frem til en regning for manglende beskatning af fri bil
10

. Motivet for 

manglende beskatning af fri bil, er egen vinding og en besparelse i privatøkonomien. Hertil 

kommer, at der muligvis er råd til lidt mere luksus, når bilen købes i virksomheden, end hvis 

investeringen skulle været foretaget privat. For at have mulighed for denne type besvigelse, vil der 

være tale om en direktør i en ejer-ledet virksomhed, således at det er direktøren selv der står for 

indkøb, godkendelse af de løbende udgifter, samt har kontrollen over aktivet.  

1.1.3 Lager  

Når virksomheden har et lager, kan der være risiko for at virksomhedens personale begår tyveri, 

hvis det indeholder varer, som kan have værdi for medarbejderen.  

Som flaskedreng i et supermarked, kan du have muligheden for at stjæle nogle flasker, som kunder 

er kommet med, med henblik på at køre dem igennem flaske automaten igen og derved inkassere 

panten. På denne måde ender butikken med at tilbagebetale panten to gange. 

Et andet eksempel kunne være følgende: 

En hvilken som helst medarbejder, som har adgang til virksomhedens lager, kan i princippet stjæle 

varer. For at kunne holde besvigelsen hen i længere tid, kan der eventuelt tages varer, som er i 

kasser, for så at lade kasserne stå tilbage på lageret. På denne måde ser det ud til, at alle varer er til 

stede, når lageret opgøres. Er der tale om virksomheder, hvor lageret ikke udgøres af varer der skal 

sælges videre, for eksempel i kontormiljøer med en del kontorartikler, er tyveri en del lettere, da der 

kan være tale om en pakke papir, porto el.lign. som måske ikke vil blive savnet på virksomheden, 

men det er ikke desto mindre stadig tyveri. 

Eksempel fra praksis  

I 2002 blev det opdaget at 15-20 medarbejdere hos L’easy havde taget hårde hvidevarer og andre 

elektroniske varer fra lageret, med henblik på at kunne sælge det videre til familie og venner
11

. 

Svindlen foregik ved at medarbejderne stjal både nye varer og varer der havde været lejet ud, som 

blot skulle repareres for at kunne udlejes igen. Det var først efter en længere tid, at ledelsen 

opdagede det, da svindlen var foregået systematisk, både i forening mellem medarbejderne og på 

                                                
10 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-49829040:2200-biler-unders%F8gt-ved-k%E6mperazzia.html?rss 
11 http://www.fyens.dk/odense/Leasy-ansat-tilstaar-omfattende-tyveri/artikel/262302 
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egen hånd. Prisen der blev solgt videre til, varierede mellem en kasse øl og op til halvdelen af 

salgsprisen, så for nogle af tyverierne er det svært at konkludere, at økonomisk vinding har været 

motivet, men medarbejdernes adgang til lageret og (tilsyneladende) manglende kontroller for 

lageret, har givet mulighed for at tyverierne har kunnet finde sted.   

1.1.4 Likvider  

Der er flere måder hvorpå medarbejdere og ledelse kan begå besvigelser med virksomhedens 

likvider. Nogle af dem vil blive gennemgået nedenfor:  

1.1.4.1 At tage fra kassen 

En medarbejder har mulighed for at stjæle fra kassebeholdningen, hvis der er adgang til den på 

enmandshånd. Dette vil højst sandsynligt blive opdaget hurtigt, men for at kunne slippe for at blive 

opdaget, kan det gøres på forskellige måder fra salgsstedet, (eksemplerne vil være bedst egnet til en 

butik): 

I. Når man skal betjene en kunde, har man ofte sin egen kasse. Ved pause kan det ske, at 

afløseren blot bruger samme kasse, hvorfor fejlen ikke vil være møntet på besvigeren. Der er 

mange forretninger, hvor sælgeren skal logge sig ind med personlig kode, for at kunne 

foretage et salg. Hvis besvigeren kender en af de andres personlige koder, kan der blive 

logget ind med denne kode. I forbindelse med et salg, hvor denne kode er brugt, kan der i 

samme omgang blive taget fra kassen. For at besvigeren kan gå fri i første omgang, vil det 

være en god idé, at logge sig ind med egen kode på en anden kasse i løbet af dagen, idet 

tyveriet ikke vil kunne møntes på denne ene fejllogin.  

 

II. Hvis medarbejderen står for at tælle kassen op, kan der snydes med optællingen, ved at sige, 

at der er mere i kassen end hvad der reelt er. Når kassen skal gøres op efter lukketid, skal 

omsætning stemme overens med kontantbevægelser i kassen og indgåede kortbetalinger. 

Mindre differencer plejer dog at være acceptable, og man har derfor mulighed for at tage en 

lille smule af gangen fra kassen, svarende til den ”acceptable” kassedifference. Ved nogle 

optællinger vil det være alt over x antal kroner, som kassen skal starte på næste morgen, 

som indsættes i banken. Når der skal ske denne manuelle indsætning i banken, kan der 
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ændres på beløbet, som føres fra kassen til banken og besvigeren kan derfor tage et beløb 

svarende til en mønt eller seddel enhed.  Herved kan en difference forklares med, at der må 

være sket en fejl ved optællingen. 

Eksempel fra praksis 

En Lidl medarbejder med en ledernøgle til kassen havde igennem en periode på 1,5 år fra 2010-

2012, registreret flaske-bonner som fejl bonner. På denne måde kunne han indscanne dem igen efter 

at kunderne havde fået deres penge, hvorved kassen ved senere kasseoptælling stemte.  Motivet har 

uden tvivl været, at opnå personlig økonomisk vinding, men muligheden har været til stede, fordi 

den ansatte kassemedarbejder har kunnet fejlmelde en bon uden andres accept, og der ikke har 

været nogen kontrol hermed
12

.  

1.1.4.2 At tage fra virksomhedens bankkonti 

I en virksomhed, hvor der ikke er effektive funktionsadskillelser, kan det være muligt for en 

medarbejder med adgang til virksomhedens bank, at overføre penge til sin egen konto. Der er tre 

måder hvorpå dette kan gøres, for at tilsløre svindlen: 

I. Der kan oprettes et skyggeselskab, hvorfra medarbejderen kan udstede fakturaer til den 

virksomhed, man har til hensigt at stjæle fra, hvorefter virksomheden som fakturaen 

udstedes til, og hvor medarbejderen arbejder, kan betale fakturaen. Hvis personen også står 

for bogføringen, er der ikke nogle til at stille spørgsmål til en eventuel mistænksom faktura. 

Hvis der til gengæld er funktionsadskillelse, kan det være en nødvendighed at lave en aftale 

mellem personen der betaler regninger og personen der bogfører, hvis der udarbejdes 

mistænksomme fakturaer, som medarbejderne kunne gå videre med til chefen. For at undgå 

denne risiko kan det være en fordel at lave en sammensværgelse mellem disse personer der 

besidder bogførings- og betalingsansvaret i virksomheden, for efterfølgende at kunne ”dele i 

porten”. 

                                                
12 Slides fra undervisningen besvigelser, Misbrug af aktiver 1 
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Eksempel fra praksis 

Vestas’ datterselskab i Spanien blev ramt af dette, da de ledende medarbejdere havde lavet 

fakturaer på serviceydelser, som selskabet ikke havde modtaget. Det viste sig, at pengene 

skulle betales til selskaber, som de ledende medarbejdere ejede. De blev kun opdaget fordi 

Vestas havde integreret et system, som skulle opdage unormalheder i bogføringen. I det der 

har været tale om ledende medarbejdere, har de haft mulighed for at godkende eller lave de 

pågældende betalinger, som deres falske virksomheder havde udstedt
13

. Incitamentet har 

været personlig økonomisk vinding. 

 

II. Man kan også udnytte sine leverandører ved at bogføre den samme faktura to gange, men 

anden gang udbetales den bare til besvigeren, hvilket igen kræver, at der ikke er nogen 

effektiv kontrol for behandling af indkøb i virksomheden. En anden mulighed er, at bogføre 

bilaget fra leverandøren og overføre betalingen til sig selv. Dette vil dog bemærkes af 

leverandøren, som højst sandsynligt vil sende rykkere til virksomheden, hvorved svindlen 

vil kunne opdages. 

Eksempel fra praksis 

En landbrugs- og entreprenørvirksomhed blev i 2009 snydt af sin bogholder, som over noget 

tid formodes at have overført 2,5 mio. til egen konto i stedet for til kreditorerne. 

Virksomhedens direktør og ejer havde ikke forstand på økonomi, hvorfor han ikke løbende 

kunne holde øje, med hvad der forgik. Virksomheden endte i konkurs og bogholderen blev 

politianmeldt14.  

Eksemplet er taget fra et interessentskab, men idet principperne er de samme som i et 

selskab, har vi alligevel valgt at tage eksemplet med her. Bogholderens incitament til 

besvigelsen har sandsynligvis været personlig økonomisk vinding og idet hun har haft fuld 

adgang til både bank og bogføring har hendes muligheder været gunstige, da der ingen 

kontrol var fra ejerens side.    

 

III. Den sidste mulighed er, at købe ting til privat brug over virksomhedens bankkonto. Hvis 

man besidder funktionen med at godkende virksomhedens indkøb, eller ligefrem har eget 

                                                
13 http://investor.borsen.dk/artikel/1/149063/vestas_ramt_af_bedrageri_i_spansk_datterselskab.html 
14 http://www.dr.dk/DR1/kontant/2011/11/15120357.htm 
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kreditkort tilknyttet virksomhedens konto, er der ingen problemer. Hvis besvigeren ikke selv 

godkender bilag til betaling, kan der laves en forfalskning af underskrift for godkendelse. 

Man kan nemt få ændret leverings- og faktureringsadressen til virksomheden, og hvis det er 

omkostninger der ikke virker mistænkelige overfor kreditorbogholderen eller 

betalingsgodkenderen, kan det foretages gentagende gange. 

Eksempel fra praksis 

Restauranten Brdr. Price havde en restaurantchef og en køkkenchef som drev catering ved 

siden af deres ansættelse i Brdr. Prices restaurant
15

. Svindlen foregik ved, at de to 

medarbejdere foretog køb af varer igennem Brdr. Prices restaurant til deres sideløbende 

forretning, hvortil de stak fortjenesten af arrangementerne i egen lomme. I henhold til deres 

kontrakter, måtte de i øvrigt ikke have lignende arbejde ved siden af og de blev opdaget 

fordi de havde indkøbt kaviar, en råvare som slet ikke var at finde på restaurantens 

menukort. Igen har motivet været at spare penge i sin egen forretning, for at maksimere sin 

egen profit og muligheden var der, fordi restaurantchefen og køkkenchefen i høj grad selv 

har stået for at bestille varer til restauranten i kraft af de betroede stillinger. 

Specifikt for ledelsen 

I en ejer-ledet virksomhed, vil ledelsen typisk selv kunne disponere over virksomhedens likvider og 

har derigennem let adgang til at sponsorere noget af sit privatforbrug for virksomhedens regning.  

1.1.4.3 At snyde med lønninger 

En anden måde hvorpå man kan begå besvigelser overfor virksomheden er ved at lave svindel med 

lønningerne. Der kan begås flere former for besvigelser inden for lønninger: 

I. Ved at ansætte ”spøgelser”. Med dette menes der, at den lønansvarlige i virksomheden 

opretter en medarbejder, som egentlig ikke arbejder i virksomheden, og udbetaler løn hertil. 

Dette vil oftest være familiemedlemmer eller nære venner, men der kan også være tale om 

udbetaling til personer, som man har ansat i sin egen virksomhed, der på den måde aflønnes, 

                                                
15 http://www.bt.dk/krimi/broedrene-price-ansatte-har-faaet-deres-dom 
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men blot af den forkerte virksomhed. Dette kræver dog at man har adgang til at oprette eller 

ændre på løndata, samt at der ikke føres løbende kontroller med lønninger.    

Eksempel fra praksis 

På trods af vores afgrænsning af forvaltningsrevision, så har vi alligevel valgt et eksempel 

fra praksis som stammer fra en kommune, nemlig Ringsted, idet besvigelsen også vil kunne 

finde sted i en virksomhed. Her udbetalte servicechefen løn til sine to sønner og en god 

veninde, som hun havde ansat i kommunen, de udførte dog ingen form for arbejde. 

Yderligere havde hun sin egen kro, hvor hun også udbetalte løn fra kommunen til sine 

medarbejdere på kroen16. Svindlen blev opdaget, da 3F undrede sig over, at 2 af deres 

medlemmer, en kok og en tjener, gennem et halvt år havde fået udbetalt løn fra kommunen17. 

Idet hun har været servicechef, har det været hende, som har stået for godkendelse af 

lønninger samt ansættelse, hvorfor hendes muligheder for at udføre besvigelsen har været 

gode qua hendes stilling. Dette har været en måde hvorpå hun har kunnet opnå økonomisk 

vinding, iform af sparede omkostningerne i hendes egen virksomhed, der i sidste ende har 

givet hende en personlig økonomisk vinding i form af forbedret resultat i hendes egen 

virksomhed. Incitamentet til at udbetale lønninger til en veninde og sine to sønner, har ikke 

været en direkte personlig økonomisk vinding, da pengene ikke er gået til hende selv, men 

kan være sket ”blot fordi hun kunne”. 

 

II. Ved at snyde med timerne som timelønnede. Som timelønnet medarbejder er der mange 

måder hvorpå timerne registreres, dette kan eksempelvis være ved et stempelkort, som man 

skal tjekke ind og ud med. Hvis der laves aftaler internt med en anden medarbejder kan de 

tjekke ind og ud for hinanden, så de kan få flere timer på deres stempelkort. Men det kan 

også være i virksomheder, som for eksempel revisionsbranchen, hvor man selv registrerer 

den tid man anvender på diverse klienter. Ved at registrere lidt ekstra tid hist og pist, vil man 

kunne opnå udbetaling for (fiktivt) overarbejde, eller betalt fritid i form af afspadsering, som 

man ikke er berettiget til eller som er afholdt inden for den normale arbejdstid. 

                                                
16 http://www.avisen.dk/servicechefen-skylder-over-10-mio-kroner_316370.aspx 
17 http://politiken.dk/indland/ECE561901/kommunal-chef-drev-kro-for-skattepenge/ 



27 

 

Eksempel fra praksis 

Hjemmeplejen lavede i 2010 systematisk svindel med timeregisteringen hos deres patienter. 

De skulle noter deres tid i et elektronisk system, hvor det var muligt at indtaste en tid 

manuelt, og på den måde kunne det fremstå, som om at man havde været hos hjemmeplejens 

brugere i den tid man skulle, men i virkeligheden kunne hjemmehjælpen tage derfra før tid 

og i stedet bruge tiden på private gøremål18. Muligheden har været der i og med at der kunne 

indtastes manuelt i stedet for en form for log ind eller stempelkortsløsning. Deres incitament 

kunne være grundet deres forhold til deres arbejdsgivere, idet der ikke her er tale om gevinst 

i form af bedre økonomi, men blot tid. Det manglende engagement i deres arbejde kunne 

ligeledes antyde, at de ikke var glad for deres beskæftigelse.   

 

III. Ved at påvirke aflønningsparametrene. Især blandt sælgere er det udbredt, at medarbejderen 

får løn eller bonus ud fra hvor meget omsætning de tjener til virksomheden, eller hvor 

mange nye opgaver de indhenter. Disse parametre kan påvirkes ved at:   

a. Oprette et fiktivt salg; dette kunne for eksempel ske ved at en sælger får en bonus for 

hver kontrakt der er solgt til en kunde. Sælgerne kan derfor lave en falsk kontrakt til 

en falsk kunde og får derefter bonussen/lønnen for salget.  

b. Overdrive et korrekt salg; dette kan ske ved at give én pris til kunden, men registrere 

et højere i virksomhedens interne systemer, hvorfor det fremgår at sælgeren opnår 

sine mål hurtigere.                                                                                                                

Specifikt for ledelsen 

Lønnen er ligeledes en mulighed for at sponsorere et privatforbrug i virksomheden, hvis der er tale 

om en ejer-ledet virksomhed. Dette gøres helt simpelt ved at ansætte sin ægtefælle i virksomheden 

og udbetale løn, uden at ægtefællen reelt udfører et stykke arbejde for virksomheden. 

                                                
18 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-31929658:hjemmehjælpere-snyder-i 
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1.1.4.4 At snyde med refusioner for udlæg 

I mange virksomheder skal man lave refusionsopgørelser, hvis medarbejderen har afholdt 

omkostninger på vegne af virksomheden. Her kan medarbejderen få mulighed for at snyde sig til at 

få refunderet et højere beløb, end hvad vedkommende er berettiget til. Dette kan gøres ved at: 

I. Der konstrueres overdrevene udgifter. Dette vil sige, at der bedes om en større refusion end 

den reelle omkostning, hvilket kan ske ved at: 

a. Man ændrer beløbet på kvitteringen/fakturaen.  

b. Medarbejderen har afholdt omkostninger, som ikke vedr. virksomheden, men som 

alligevel bedes refunderet. 

c. Man køber en genstand, som er til virksomheden, men hvis der samtidig er tilbud på 

den samme genstand et andet sted leveres det dyre køb tilbage, mod at få refunderet 

beløbet igen. Kvitteringen for det dyre køb bliver dog stadig brugt til 

refusionsopgørelsen til virksomhedens regnskab, hvorved man har ”tjent” rabatten. 

 

II. Man kan lave fiktive udgifter 

 

III. Man ændrer karakter på omkostningen, ved at den der skriver fakturaen noterer en anden 

type omkostning i købsbeskrivelsen, som har lettere ved at blive trukket fra i virksomheden. 

Eksempel fra praksis 

MetroXpress skrev en artikel om, at forretningsmænd gerne gik på stripklub, hvor der blev 

købt en masse sprut, lapdances og hvis det skulle være ekstra godt, blev der købt 

prostituerede til senere. Alle disse ting fik de en kvittering for. Der blev dog skrevet andre 

ydelser på regningen, hvorved omkostningen kunne fratrækkes i virksomhedens regnskab
19

. 

Deres mulighed i dette foretagende har været, at det måske i forvejen er en branche, som er 

vant til at skulle være diskret, hvorfor de nødvendigvis ikke har noget i mod at skrive noget 

andet på fakturaen, end hvad den reelle ydelse har været. Deres incitament kan have været, 

at ”vise sig frem”, idet besøgene har været en måde hvorpå status blev bevaret, da man 

kunne tænke sig, at der lå en form for ”magt” i at kunne gå på stripbar mv. og smide det på 

virksomhedens regning bagefter. 

                                                
19 http://www.bt.dk/danmark/forretningsfolk-traekker-luderbesoeg-fra-i-skat 
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1.1.5 Skimming 

Skimming er kendetegnet ved at det er ”off book” svindel. Det kan derfor gøre det sværere at 

opdage besvigelserne, idet der ingen bogføring er af indtægten. Indtægten bliver altså stjålet før 

registreringen sker. Dette kan ske på følgende tre områder: 

1.1.5.1 Likvider 

Der kan ske skimming med en kassebeholdning. Skimming vil sige at man tager imod pengene efter 

et salg, men hvis kunden ikke ønsker en kvittering, undlader man at registrere salget i 

kassesystemet. Der kan også være tale om et kassesystem, hvor man ikke skal scanne varen, 

hvorved der kan registreres et mindre beløb end det der er modtaget.  

Alle som arbejder bag kassen har denne mulighed.  

Der kan være videoovervågning, til intern kontrol, for på den måde at mindske skimmingen.  

1.1.5.2 Debitorer  

Ligesom med kassebeholdningen, kan der ske skimming med debitorerne. Her er det dog 

vanskeligere for medarbejderen at lave skimming, idet salget er registeret. Debitoren vil derfor 

reagere, hvis den får en rykker for manglende betaling, når den allerede er foretaget. Man skal 

derfor, som den der udfører besvigelsen, lave lidt kreativ bogføring, for at hente noget tid, inden det 

vil blive opdaget: 

I. Der kan ske lapning, som vil sige at der krediteres på en anden kundes indbetaling. Det vil 

betyde, at man har stjålet én debitors indbetaling, og anvender en anden debitors 

indbetaling til at udligne tilgodehavendet med. På den måde vil debitoren ikke reagere, idet 

deres kontoudtog vil stemme overens med deres egne registreringer. Således bliver 

svindlen ved, hvorved den næste debitor heller ikke vil reagere på besvigelsen. 

 

II. At man bogfører indbetalingen på den konkrete debitor, som gør at den ikke vil 

fremkomme på debitorlisten som gammel. Men nu vil man i stedet have problemer med at 

bankudtoget ikke stemmer overens med den bogførte saldo, idet man har stjålet 

indbetalingen. For at få banken i bogføringen til at stemme overens med bankudtoget, kan 
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der i stedet modposteres på debitorernes samlekonto, dette vil dog medføre, at debitorlisten 

og finansbogføringen ikke stemmer overens, hvorfor det er et krav at der ikke forefindes 

løbende kontroller på dette område, for at svindlen vil kunne lade sig gøre på denne måde.   

 

III. At der igen ikke bogføres på debitoren, men at man i stedet har mulighed for at stoppe 

kontoudtogene, som bliver sendt ud til de dårlige betalere. Dette kræver dog at man har 

kontrol med postgangen for debitorer.  

 

IV. At der kan fortages en nedskrivning eller registreres en rabat over resultatopgørelsen. 

Denne type skimming må dog anses for at være målrettet en større virksomhed, hvor tab og 

rabatter er typiske og derfor ikke vil vække opmærksomhed. 

 

V. At man foretager en debitering på en anden debitor. Dette kræver dog at det er en debitor 

som kan ”bære” det, dvs. enten en med en stor volumen, en som alligevel er ved at gå 

konkurs eller at der oprettes en falsk debitor til formålet. 

Hvis der skal begås besvigelser ved hjælp af at skimme debitorerne, er det vigtigt, at der både er 

adgang til bogføringssystemet og virksomhedens likvider, for at kunne stjæle en eller flere 

indbetalinger. 

1.1.5.3 Refusioner   

Virksomheder kan modtage alle mulige former for refusioner, såsom hvis der har været 

langtidssygemeldinger, virksomheden har elever/lærlinge ansat, eller medarbejdere på barsel, hvor 

der udbetales løn. Her vil virksomheden kunne få hel eller delvis refusion for denne medarbejders 

løn. Hvis man har medarbejdere fra jobrotationsordningen, modtages der også refusioner herfra.  

Ved større virksomheder er der ikke en egentlig afstemningsmulighed, og der er muligvis mange 

medarbejdere, som virksomheden kan modtage refusioner for, hvorfor medarbejderen med adgang 

til banken blot kan tage pengene selv, hvorefter der vil fremgå den mindre indtægt i 

resultatopgørelsen. Besvigeren kan også snyde med refusioner, som virksomheden ikke var 

berettiget til, hvis for eksempel den der har adgang til likvider, ligeledes er ansvarlig for 

tilbagesøgning af refusioner. Herved kan der ansøges om en uberettiget refusion, hvorefter pengene 
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overføres til egen bankkonto. Da refusioner udbetales til virksomhedens nem konto, er det 

nødvendigt med adgang til likviderne. 

1.2 Regnskabsmanipulation 

Hvem og hvorfor? 

Regnskabsmanipulation udføres ved udarbejdelse af regnskabet og med det udgangspunkt, at man 

ønsker at kunne fremvise et bedre eller dårligere resultat, end hvad der er det mest retvisende. Det 

vil derfor være ledelsen der begår denne type besvigelser, da det er denne der jf. ÅRL § 8 aflægger 

årsregnskabet og dermed har mulighed for at ”skrue på knapperne”.  

Ledelsen kan have mange motiver til at manipulere med regnskabet. Ved tiltrædelse af en ny ledelse 

ved udgangen af et regnskabsår, vil der for eksempel kunne ønskes at fremvise et dårligt resultat i 

tiltrædelsesåret, for året efter at kunne vise et godt resultat og på den måde ”vise sit værd”. Motivet 

kan også bunde i resultatbaserede bonusordninger, forventninger fra aktionærer, eller i et 

forestående salg af virksomheden, hvor man ønsker et så godt resultat som muligt, for at skrue 

salgsprisen i vejret. Modsat kan der for en ejer-ledet virksomhed ønskes et dårligere resultat, for at 

reducere værdien af virksomheden i forbindelse med en skilsmisse. I de efterfølgende afsnit vil 

forskellige typer af regnskabsmanipulation blive gennemgået, samt sammenholdes med eksempler 

fra tidligere sager der har været i praksis. 

1.2.1 Besvigelser ifm. Regnskabsprincipper 

Jf. ÅRL § 21 skal virksomheder ” redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag 

(værdiansættelse), der er anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele.” Det er således 

regnskabsprincipperne i den anvendte regnskabspraksis, der skal hjælpe regnskabsbrugeren til at 

forstå hvordan værdierne i regnskabet er opgjort, hvorved en forkert redegørelse heri kan mislede 

regnskabsbrugeren.  

Følgende områder kan påvirkes, hvorpå der kan laves regnskabsmanipulation: 
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1.2.1.1 Fiktive indtægter 

Når ledelsen skal udarbejde regnskabet er der flere ting at tage hensyn til. For eksempel skal 

igangværende arbejder opgøres og medregnes som en indtægt. Som beskrevet i afsnit 1.2.1.2, 

”Fejlagtig periodisering”, kan der være tale om at ledelsen medtager for lidt eller for meget 

omsætning, som egentlig er en reel indtægt, men som er medtaget i en forkert periode. Man kunne 

dog også forestille sig, at: 

I. Virksomhedens ledelse medtager fiktive opgaver, som slet ikke er igangværende, for at 

forbedre sit resultat for det år der aflægges regnskab.  

 

II. Der ved opgørelse af debitorer er indregnet fiktive salg, enten på eksisterende kunder eller 

på fiktive kunder. Motivet for dette, er ligeledes at forbedre resultatet for det regnskabsår 

der aflægges. 

 

III. Ledelsen ændrer kriterier for hvornår den vælger at indregne indtægterne. Som hovedregel 

skal indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes jf. ÅRL § 49. 

Indregning før eller efter dette tidspunkt er altså i strid med årsregnskabsloven, medmindre 

der er tale om at produktionsmetoden anvendes. Der er sket indtjening, når det er 

sandsynligt, at der vil komme en indbetaling eller modydelse vil finde sted, samt når 

indtægten kan måles troværdigt. Man kunne for eksempel forestille sig en virksomhed, hvis 

omsætning kommer fra længerevarende kontrakter. Her vil omsætningen skulle indregnes 

løbende, i forbindelse med at kontrakten opfyldes. Hvis ledelsen ønsker at ”booste” sin 

omsætning i det pågældende regnskabsår, kunne man forestille sig, at hele kontraktens 

forventede omsætning blev indregnet allerede ved indgåelsen.  

Eksempel fra praksis 

En af de største erhvervsskandaler i danmarkshistorien er Nordisk Fjer-skandalen. Direktøren 

Johannes Petersen havde besluttet sig for, at selskabet skulle give overskud uanset hvad. Dette fik 

han til at ske, ved at beslutte sig for et resultat, og indregne fiktiv omsætning for at nå målet. Denne 
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metode tilslørede i midten af 1980’erne, at selskabet reelt havde et underskud på en halv milliard 

kroner. Først i 1990 afsløres de fiktive salg20. 

Anders Wejrup, der var administrerende finansdirektør i de sidste år, var den der fik strikket 

regnskaberne samme, således at de så legitime ud, efter instruks af Johannes Petersen. Dette kunne 

lade sig gøre, fordi han over en længere periode var blevet ledt til at tro, at hvad Johannes Petersen 

dikterede var korrekt, bl.a. gennem skrækhistorier. Trods skrivelser i revisionsprotokollater til 

bestyrelsen, hvor revisor advarer om de vilkår der arbejdes under, er det lykkedes Johannes Petersen 

at holde forholdet skjult for bestyrelsen, ved at ”gengive indholdet” og bede dem underskrive uden 

at de har læst protokollen selv. Motivet for Johannes Petersen var at opnå overskud hvert eneste år, 

således at selskabets værdi på fondsbørsen ville stige og skabe værdi for aktionærerne og 

muligheden forelå, idet det som sagt er ledelsen der aflægger regnskab, og han ”havde kontrol” med 

den person i organisationen der stod for at klargøre regnskabet. 

1.2.1.2 Fejlagtig periodisering 

Som nævnt i forrige afsnit, skal indtægter indregnes, i takt med at de indtjenes. For en ledelse der 

skal ramme et bestemt resultat, er dette dog en komponent der er relativ nem at snyde med bl.a. ved 

indregning af igangværende arbejder. En fejlagtig periodisering, behøver dog ikke at være udtryk 

for, at ledelsen ønsker at snyde regnskabslæseren, men kan også være et udtryk for ringe forståelse 

for periodiseringsprincippet, eller manglende rutiner til opgørelse heraf. 

Alt efter hvilken metode der anvendes til at vurdere værdien af en virksomheds igangværende 

arbejder, samt hvilken type virksomhed der er tale om, vil der være mulighed for at manipulere med 

værdien heraf. Er der for eksempel tale om en mindre håndværkervirksomhed, med få medarbejdere 

og mindre opgaver, vil igangværende opgaver kunne opgøres på baggrund af arbejdssedler, der 

endnu ikke er faktureret på statusdagen. I mindre ejer-ledet virksomheder er det ofte ejeren selv der 

opgør igangværende lister til revisoren, hvorved det er let at manipulere med disse. Ved større 

virksomheder, for eksempel hvor aktiviteten er større byggeprojekter, som typisk vil skulle optages 

alt efter færdiggørelsesgraden af projektet, kan det generelt være svært at opgøre hvor meget der 

skal medtages i hvilket regnskabsår, hvilket kan udnyttes til ledelsens fordel, hvis denne ønsker at 

begå besvigelser. 

                                                
20 http://www.penge2.dk/investor/nordisk-fjer.aspx 

http://www.penge2.dk/investor/nordisk-fjer.aspx
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Jf. ÅRL § 49, stk. 1 nr. 2, skal ” alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger, 

nedreguleringer og hensættelser af forpligtelser” ligeledes indregnes i resultatopgørelsen, hvilket 

sker under hensyn til matchning princippet, som betyder, at indtægter og udgifter følges ad. Dette er 

ligeledes en komponent der er nem at manipulere med for ledelsen, ved enten at indregne 

omkostninger for tidligt eller skubbe dem til den næste regnskabsperiode.  

Eksempel fra praksis 

E-huset blev i 1984 noteret på børsmarkedet og i 1999 steg kursen kraftigt til vejrs, grundet 

sammenligning med øvrige IT virksomheder. For at kunne leve op til aktionærernes forventninger 

og opretholde den høje kurs, bliver der i år 2000 forudfaktureret for 20 millioner, som indtægtsføres 

samme år, selvom der er tale om omsætning der hører til i det efterfølgende regnskabsår. Da 

økonomidirektøren Kurt Wamberg Rasmussen konfronterer virksomhedens CEO med ”fejlen” 

mødes han med reaktionen ”Det gør vi ikke noget ved, der er plads til at tage det i næste års budget 

– held og lykke med revisionen”. Kurt Wamberg Rasmussen har udtalt, at det var kutyme i 

virksomheden, at direktionen gennemgik hvad der kunne faktureres, inden regnskabsafslutningen 

fandt sted og opfordrede medarbejderne til at slå handler af med kunderne, så der kunne 

forudfaktureres, hvilket er bekræftet af andre ledende medarbejdere21.  

Muligheden har foreligget da det tilsyneladende var almen praksis i virksomheden og alle ledende 

medarbejdere i virksomheden var indforstået hermed og incitamentet for virksomhedens CEO har 

sandsynligvis været at opretholde facaden om en succesrig virksomhed og skabe værdi for 

aktionærerne.  

1.2.1.3 Fejlagtig klassificering i regnskabet 

For virksomheder der er/skal analyseres, kan det have betydning hvorledes de forskellige elementer 

i regnskabet er klassificeret. Noget så simpelt som kursdifferencer kan have store konsekvenser for 

nøgletal og andet, hvis der er tale om virksomhed, der handler meget i udenlandsk valuta. Dette kan 

gøres ved, at der indregnes omkostninger eller salg til en anden kurs end hvad korrekt er. Hvis man 

herefter ser på omkostningerne, vil de fremstå for høje, hvis der benyttes en for høj kurs ved første 

registrering, og kursdifferencen ved betalingen efterfølgende registreres som en almindelig 

                                                
21 http://www.penge2.dk/business/ehuset.aspx og materiale fra gæsteforelæsning d. 18. november 2014 i faget 

”Revisors rolle og ansvar ved besvigelser” 

http://www.penge2.dk/business/ehuset.aspx
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kursgevinst under finansielle indtægter. Tilsvarende vil det være gældende, hvis der bruges en for 

lav kurs ved første registrering, hvor det i stedet vil være et tab på kursdifference. Dette er især et 

problem, hvis det er på tale, at en virksomhed skal noteres på den danske børs, da der tages 

udgangspunkt i den primære drift, når price-earning skal beregnes. En ledelse kan derfor 

manipulere med værdien af regnskabet, ved at klassificere kursdifferencer der vedrører den primære 

drift under sekundære elementer af regnskabet. 

Eksempel fra praksis 

Et nyligt eksempel gjorde det modsatte, og medtog sekundære elementer i den primære drift, er 

OW-Bunker som medtog kursgevinster på spekulationer af køb af olie til en god valuta i den 

primære drift, fordi man anså denne del af aktiviteten for at være tæt knytte med hovedaktiviteten. 

Resultatet heraf blev, at deres price-earning blev beregnet højere, end hvis man ikke havde 

medtaget kursgevinsterne. Dette gjorde at aktieværdien blev sat for højt til at starte med, da de blev 

børsnoteret i foråret 201422, hvilket har været incitamentet til at medtage den sekundære indtægt i 

den primære drift. Muligheden har været til stede, fordi klassifikationen er en del af 

regnskabsopstillingen, som ledelsen kontrollerer. 

1.2.1.4 Skjulte udgifter 

Udgifter kan både skjules i balancen og i driften, alt efter hvilket formål ledelsen har med 

besvigelsen. 

En udgift skjult i balancen, giver et bedre driftsresultat. Udgiften skjules i balancen ved for 

eksempel at aktivere og afskrive på indkøbet, selvom den reelt set skulle være klassificeret som en 

straksomkostning i resultatopgørelsen. Det kunne være en vedligeholdelsesomkostning, som 

optages som en forbedring af et aktiv. 

Ønsker ledelsen derimod at forværre resultatet, kan det ske ved at driftsføre en udgift, som reelt 

skulle have været aktiveret og afskrevet. Der kunne for eksempel være tale om et aktiv af en 

størrelse, der skulle have været aktiveret og afskrevet over flere år, fordi det har en længere levetid 

og er med til at skabe indtjening for virksomheden over en længere årrække, men som ledelsen 

vælger at driftsføre.  

                                                
22 http://www.business.dk/transport/regnskabsprincip-blev-aendret-kort-foer-konkurs 
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Eksempel fra praksis 

I CSC var der blevet aktiveret omkostninger for 197,3 mio. kr., som hørte til i den løbende drift 

Disse var fordelt på flere aktiver, nemlig på forudbetalte omkostninger, kontraktomkostninger, 

ejendomme og udstyr samt tilgodehavender. Da besvigelsen blev opdaget, havde det tilsyneladende 

stået på i flere år og det kostede flere ledende medarbejdere jobbet23. Incitamentet til at aktivere 

omkostningerne, har tilsyneladende være for at kunne fremvise et bedre resultat for 

modervirksomheden og igen er det under regnskabsaflæggelsen der er manipuleret, idet ledelsen 

aflægger dette.  

1.2.1.5 Leasing 

Leasing skal behandles forskelligt alt efter om der er tale om finansiel eller operationel leasing. 

Operationel leasing kendetegnes ved at det tager form af en lejekontrakt, mens finansiel leasing 

tager form af en finansieringsaftale. Dette vil blive mere tydelig nedenfor, hvor indregning og 

behandling af hhv. operationel og finansiel leasing beskrives
24

. 

Operationel leasing - Leasingtager 

Operationel leasing udgiftsføres i driften lineært over den aftalte leasingperiode, hvilket typisk vil 

svare til de aftalte leasingydelser. Oplysninger om forpligtelsen skal fremgå af noter til regnskabet 

og skal indeholde hvilken type aktiv der leases, hvor længe kontrakten løber, samt hvad den 

løbende ydelse forlyder af.  

Operationel leasing - Leasinggiver 

Leasinggiver skal optage det leasede aktiv, som et hvert andet materielt aktiv der ejes af 

virksomheden, og ligeledes afskrives. Indtægten fra operationel leasing indtægtsføres lineært over 

leasingkontraktens forløb, der som nævnt ovenfor typisk svarer til de aftalte ydelser. 

Finansiel leasing - Leasingtager 

Finansiel leasing aktiveres i balancen som et aktiv og den tilhørende gæld optages som en 

forpligtelse. Når leasingtager skal finde frem til aktivets værdi, skal der tages højde for en lånerente, 

                                                
23 http://www.computerworld.dk/art/116993/saa-meget-har-ansatte-i-danske-csc-selskaber-fusket 
24 (KPMG, 2013/14) Indsigt i Årsregnskabsloven, side 489ff 
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som skal fratrækkes den samlede betaling til leasinggiver. Efterfølgende skal aktivet afskrives 

lineært og den beregnede låneomkostning skal ligeledes udgiftsføres.  

Finansiel leasing - Leasinggiver 

For leasinggiver optages det leasede aktiv som et tilgodehavende i balancen, bestående af 

nutidsværdien af den aftalte leasingkontrakt, tillagt en evt. restværdi på aktivet ved kontraktens 

udløb. Af denne grund kan der godt være forskel på tilgodehavendet og kostprisen på aktivet, 

hvilket indregnes i driften som en gevinst eller et tab. Ved modtagelse af leasingydelser skal disse 

hhv. behandles som afdrag på tilgodehavendet og finansielle indtægter i form af renter.  

For både leasingtager og leasinggiver gør det sig gældende, at der er mulighed for manipulation i 

forbindelse med hvorledes leasingen bliver indregnet, altså indregne operationel leasing som 

finansiel leasing og vice versa. Ligeledes kan der for operationel leasing undlades at oplyse om 

leasingforpligtelsen i noterne og for finansiel leasing kan der manipuleres med den anvendte 

rentesats. 

Eksempel fra praksis 

En anden stor sag i nyere dansk historie er sagen, hvor Stein Bagger via IT Factory startede en 

leasingkarrusel. Svindlen foregik ved, at han via et udenlandsk selskab, fik et dansk leasingselskab 

til at indkøbe udstyr, som IT Factory skulle lease. Samtidigt solgte IT Factory softwarelicenser til 

det udenlandske selskab, således at der var likvider til at betale leasingen med. Både leasingudstyret 

og softwarelicenserne menes at være fiktive og blot et middel til at allokere penge til IT Factory. 

Problemet med leasingaftalen er, at Stein Bagger ikke alene kunne tegne selskabet, så han havde 

forfalsket bestyrelsens underskrifter for at indgå aftalerne. Eftersom bestyrelsen ikke måtte vide 

noget om leasingaftalerne, menes det, at omkostningerne hertil er skjult via andre poster i 

regnskabet25. Svindlen har kunnet lade sig gøre, fordi Stein Bagger fandt en udenlandsk 

medsammensvoren til svindlen og fordi han efter sigende skulle have en stor portion karisma, der 

støttede hans personlige troværdighed og udstråling og ud fra øvrige artikler der har været skrevet 

om hans personlighed, har incitamentet sandsynligvis været at booste sit eget ego via masser af 

presseomtale, der fremhævede virksomheden som en stor succes. Derudover har de mange 

                                                
25 http://politiken.dk/oekonomi/ECE605877/saadan-snoed-direktoeren-for-en-halv-milliard/ 
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leasingaftaler dækket over udbetalinger, hvoraf Stein Bagger efter sigende skulle have stjålet for 

flere millioner, så incitamentet har også haft et økonomisk aspekt. 

1.2.2 Fejlagtig værdiansættelse af aktiver 

Jf. ÅRL § 33 skal ”et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt” og der skal ”tages hensyn 

til alle forhold, herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor 

årsrapporten udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på 

balancedagen” jf. ÅRL § 33 stk. 3. Værdiansættelse af aktiver, baseres derved også på 

regnskabsmæssige skøn der, alt efter ledelsens erfaring og anvendte modeller, kan nærme sig 

aktivets værdi. En fejlagtig værdiansættelse af aktiver behøver derfor ikke altid at bunde i et ønske 

om at vildlede regnskabsbrugeren, men kan også forekomme ved reelle fejlvurderinger fra ledelsens 

side af.  

1.2.2.1 Goodwill 

Ved overtagelse af en anden virksomhed, vil der typisk være tale om en merværdi i forhold til de 

aktiver og passiver, man køber, det vil sige, den pris man betaler for virksomheden, er højere end 

den bogførte værdi heraf. Denne merværdi kaldes goodwill og er et udtryk for, at den forretning 

man køber ”garanterer” en hvis omsætning efter overdragelsen.  

Denne goodwill indregnes som et immaterielt aktiv i balancen og afskrives over den tid man 

forventer den har effekt. Ledelsen kan manipulere med regnskabet, ved at indregne tilkøbte aktiver, 

herunder goodwill, til en anden værdi end faktisk beregnet. Den indregnede goodwill vil have en 

direkte effekt på virksomhedens værdi og kan derved mislede regnskabsbrugeren. Man kan for 

eksempel forestille sig, at virksomhedens ledelse har brug for et dårligere resultat, og vurdere at den 

indregnede goodwill ikke er tilsted, og derfor skal nedskrive den til en lavere værdi. Da goodwill er 

et immaterielt aktiv, kan man dog aldrig anvende metoden den modsatte vej, og opskrive herpå jf. 

ÅRL § 41. 

Man kunne også forestille sig, at en ledelse der ligger i forhandlinger om et salg af virksomheden, 

vurderer den tilstedeværende goodwill for høj, således at køberen ender med at betale for meget for 
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virksomheden. Det kan for eksempel ske ved at vurdere værdien af salg til nuværende kunder og 

den potentielle omsætning herfra for højt. 

1.2.2.2 Materielle anlægsaktiver 

For materielle anlægsaktiver udøver virksomheden skøn, når den skal vurdere levetiden på aktivet, 

samt hvilken værdi det skal optages til i balancen. Nogle aktiver vil være relevante at nedskrive 

værdien på, hvis der for eksempel fremkommer en nyere model på markedet, der påvirker at 

virksomhedens nuværende aktiv mister værdi. Mens andre aktiver har tendens til at holde eller 

ligefrem stige i værdi over sin levetid, som for eksempel ejendomme, der er stærkt afhængige af 

markedet og samfundsøkonomien. For nogle aktiver, kan det være svært, selv for virksomhedens 

ledelse, at fastlægge et aktivs værdi, hvorved der vil blive anvendt ekspertvurderinger. Dette er dog 

ikke et blåstempel af aktivets optagede værdi, men vil være et godt udgangspunkt for revisor. 

Ønsker ledelsen at manipulere med regnskabet, kan dette ske ved at ”fejlvurdere” levetiden på 

aktivet, eller undlade at nedskrive på et aktiv der er mindre værd end den værdi det er optaget til i 

balancen. 

En anden måde for ledelsen at begå besvigelser er, ved at indregne fiktive opskrivninger på aktiver. 

Jf. ÅRL § 41 kan en virksomhed vælge at indregne opskrivninger på materielle anlægsaktiver. Ved 

at vurdere værdien heraf for højt, kan man indregne en fiktiv opskrivning, der direkte forbedrer 

egenkapitalen, idet opskrivningerne skal reserveres på sin egen post i egenkapitalen jf. ÅRL § 41 

stk. 3. Denne opskrivning kan dog ikke udloddes, og vil blot stå som en reserve og et udtryk for en 

merværdi i virksomheden. 

Eksempel fra praksis 

Udover indregning af fiktiv omsætning, som nævnt ovenfor, udøvede Nordisk Fjer også svindel på 

materielle anlægsaktiver. En virksomhed i koncernen udviklede halvfærdige maskiner, der blev 

solgt til overpris inden for koncernen. På den måde blev begge virksomheders balance pumpet op, 

idet der kom en stor fortjeneste i den ene virksomhed og et (regnskabsmæssigt) værdifuldt aktiv i 

den anden virksomhed26. Formålet var netop at indregne fiktive værdier i regnskaberne, således at 

det udadtil så ud til at være en succesfuld forretning og igen var det ledelsens adgang til 

virksomhedens regnskabsoplysninger, der gjorde svindlen mulig.  

                                                
26 http://www.penge2.dk/investor/nordisk-fjer.aspx 
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1.2.2.3 Finansielle anlægsaktiver 

Som hovedregel skal finansielle anlægsaktiver indregnes til dagsværdi, der er dog nogle 

undtagelser
27

; 

 Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter, og som ikke 

indgår i en handelsbeholdning, som indregnes til amortiseret kostpris 

 Finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter og som beholdes til udløb, 

der ligeledes indregnes til amortiseret kostpris 

Vi har valgt at medtaget ét primært finansielt instrument, kapitalandele, og et afledt finansielt 

instrument, renteswaps.  

1.2.2.3.1 Kapitalandele 

Kapitalandele er en af de typer finansielle anlægsaktiver, der ikke altid følger hovedreglen. 

Ved første indregning skal kapitalandele altid indregnes til kostpris jf. ÅRL § 36, men herefter kan 

de indregnes til enten kostpris, indre værdis metode eller dagsværdi.  

Indregnes kapitalandelene til kostpris, vil regnskabsmanipulation forekomme i de tilfælde ledelsen 

undlader at nedskrive beholdningen, selvom kapitalandelene ikke længere holder sin værdi, altså 

når egenkapitalen er helt eller delvist tabt. 

Indregnes kapitalandele til indre værdis metode efter reglerne i ÅRL § 43a skal virksomheden 

indregne resultaterne som op- eller nedskrivninger af kapitalandelen på en særskilt linje i 

resultatopgørelsen. Er der tale om en opskrivning, skal denne bindes på en særskilt reserve i 

egenkapitalen jf. stk. 5. Den indre værdi skal opgøres efter sammen regnskabsprincipper, som 

virksomheden selv anvender, og bl.a. her har virksomheden mulighed for at manipulere med den 

indregnede værdi.  

Sker der indregning til dagsværdi, skal der skelnes mellem om der er tale om en ”almindelig” 

kapitalandel, eller om der er tale om at investering er virksomhedens hovedaktivitet, når op- eller 

nedskrivninger skal indregnes. En dagsværdi skal repræsentere den værdi kapitalandelen vil kunne 

                                                
27 (KPMG, 2013/14) Indsigt i årsregnskabsloven, side 276 
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afhændes til på balancedagen, og denne værdi kan virksomhedens ledelse ligeledes manipulere 

med, ved at vurdere den enten for højt eller for lavt.  

Anvender virksomheden en professionel vurderingsmand, til at opgøre dagsværdien på en 

kapitalandel, er det stadig muligt at manipulere med værdien, ved at ”fodre” med over- eller 

undervurderede fakta til brug for beregningen. Dette kræver dog, at der er tale om en 

dattervirksomhed, som man har fuld kontrol med, således at man har adgang til at manipulere med 

regnskabstallene heri. 

1.2.2.3.2 Renteswaps 

Renteswaps er en af de typer finansielle anlægsaktiver, der følger hovedreglen. 

Ved første indregning skal renteswaps, ligesom kapitalandele, altid indregnes til kostpris jf. ÅRL § 

36, men herefter skal de indregnes til dagsværdi, da de ikke er omfattet af undtagelsen til 

hovedregelen. 

Renteswaps værdiregulering påvirker løbende egenkapitalen i form af en bunden reserve, da der er 

tale om en effektiv pengestrømssikring. Ledelsen har mulighed for at manipulere med den 

indregnede værdi på balancedagen, da renteswaps skal indregnes til dagsværdi. Formålet hermed 

kunne være at forbedre egenkapitalen, selvom der er tale om en bunden reserve. 

1.2.2.4 Lager 

Når et lager skal opgøres, vil der typisk være varer der er ukurante. Det kan for eksempel være som 

følge af, at den anvende teknologi i produkterne er forældet i forhold til andre produkter på 

markedet, eller fordi trenden på markedet har ændret sig, siden varerne blev produceret eller 

indkøbt, eller ganske enkelt ved at en vare er let fordærvelig og ikke er salgsbar efter en vis periode 

og dermed må skrottes. Manipulation kan ske ved, at ledelsen enten vurderer lageret værdi for højt 

eller for lavt, alt efter hvilken effekt der ønskes.  

Skal lageret vurderes højere, kan det ske ved at undlade nedskrivning af ukurante varer, eller 

medtage varer der slet ikke er på lageret, altså fiktive varer. Det kan også ske ved at medtage varer 

der egentlig er solgt og medtaget som omsætning, men som blot ikke har forladt lageret endnu. 
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Skal lageret vurderes lavere, kan det ske ved at vurdere flere varer til at være ukurante, end det 

reelle tal, eller ved at ”glemme” at medtage nogle varer ved opgørelsen. 

Alt efter virksomhedens størrelse og dens lagerstyring og kontroller, vil muligheden for svindel 

hermed kunne finde sted i forskellige grader.    

Eksempel fra praksis 

I januar 2001 gik Memory Card Technology, som producerede og solgte memorycards, i 

betalingsstandsning og gik konkurs i september med en gæld på 630 mio. kr.28.  

Manipulationen gik ud på, at der ikke var foretaget korrekte nedskrivninger af lageret, idet der nu 

var så mange andre aktører på markedet, som også solgte memorycards, hvorfor prisen på varen, 

naturligt var faldet jf. udbud og efterspørgsels-teorien. Grundet den manglende nedskrivning 

medførte det, at de kunne låne 500 mio. i deres bank. Det var selskabets direktør John Trolle, som 

stod for manipulationen, i det han ønskede at være den 5. største virksomhed inden for branchen 

inden 2005.   

1.2.2.5 Debitorer 

Det regnskabsmæssige skøn for debitorer foregår ved vurdering af, hvorvidt der bør hensættes til 

tab. Der er stor forskel på, hvorledes disse skøn udformes fra virksomhed til virksomhed, alt efter 

størrelsen på virksomheden og debitorernes væsentlighed. Større virksomheder vil typisk have en 

fast beregningsmodel baseret på tidligere års erfaring med tab, mens en lille ejer-ledet virksomhed 

typisk ikke vil have nogen fast beregningsmodel, men nærmere blot hensætte evt. gamle ubetalte 

regninger. Hvis ledelsen ønsker at svindle med debitorerne, kan den altså undlade at hensætte de 

debitorer der burde have været hensat, eller hensætte et for stort beløb til tab, alt efter hvilken effekt 

der ønskes opnået.  

1.2.2.6 Likvider 

Der kan ske manipulation på flere forskellige måder, når der er tale om likvider: 

                                                
28 http://www.computerworld.dk/art/227523/her-er-hovedmanden-bag-kaempe-it-skandale 
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I. Ledelsen kan undlade at kursregulere konti i udenlandsk valuta på statusdagen, enten fordi 

det vil forværre eller forbedre resultatet i en uønsket retning. Dette er dog i strid med ÅRL § 

39, der foreskriver, at ”ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens 

monetære enhed anvendes balancedagens valutakurs for monetære aktiver og forpligtelser.” 

  

II. Den anden måde ledelsen kan manipulere med regnskabet er, ved at indregne fiktive 

kassebeholdninger eller bankbeholdninger.  

 

III. Yderligere kan ledelsen helt udelade at indregne beholdninger, hvilket både kan være 

kassebeholdninger og bankbeholdninger. 

Eksempel fra praksis 

Live Networks Holding som solgte video on demand, investerede i det svenske selskab Tritel 

Media, som netop var blevet noteret på den svenske vækstbørs. Der var dog ingen aktiver, men blot 

en kassebeholdning på 1,1 mia. svenske kroner. Live Networks Holding solgte deres aktivitet til 

Tritel Investment, som var hovedaktionær af Tritel Media for 34,7 mio. Salget sker da Tritel Media 

skulle have de fornødne likvider til at videreudvikle på aktiviteten. Investorerne i Live Networks 

Holding kunne derfor ikke længere opnå fordel af video on demand ideen, men havde nu aktier i en 

virksomhed med en kassebeholdning på 1,1 mia. i stedet. Beholdningen var bare ikke til stede hos 

Tritel Media ifølge politiet og der har derfor aldrig været de fornødne finanser til rådighed, som var 

forudsætningen for hele salget 29. Parten der her har udvist besvigelse er Tritel Media, idet det er 

dem der har haft indregnet likvider, der ikke var til stede. Incitamentet herfor, har sandsynligvis 

været, at udvise en attraktiv balance, således at de kunne erhverve sig aktiviteten fra Live Networks 

Holding og muligheden har været til stede, da ledelsen aflægger regnskabet.   

1.2.3 Mangelfulde oplysninger i regnskabet 

1.2.3.1 Ændrede regnskabsprincipper 

I forlængelse af ovenstående afsnit om manipulation i forbindelse med regnskabspraksis, kan en 

mangelfuld oplysning i regnskabet være manglende oplysninger om ændrede regnskabsprincipper, 

                                                
29 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2007/08/20/kassebeholdning-paa-en-milliard-var-bluf/9610852 
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samt konsekvensen heraf for regnskabet, som krævet i ÅRL § 51. Det kunne for eksempel være i 

forbindelse med, at man har valgt at opgøre et aktivs værdi efter en anden metode, hvorved der 

skulle opskrives eller nedskrives på den tidligere værdi, hvilket uden passende beskrivelse, kan give 

et forkert billede af værdiudsving på aktivet.  

1.2.3.2 Kapitalandele 

En ledelse skal oplyse i regnskabet, hvis virksomheden har nogle nærtstående parter, herunder 

kapitalandele, det vil sige enten tilknyttede eller associerede kapitalandele. Kravene til hvilke 

oplysninger der skal fremgå af årsregnskabet, er listet i ÅRL § 72. Jf. denne paragraf skal det 

oplyses, hvilken ejerandel virksomheden besidder, samt hvad egenkapitalen og resultatet lyder på i 

den indregnede virksomhed. Undtagelser hertil fremgår af ÅRL § 72 stk. 3 og 4.  

1.2.3.3 Eventualforpligtelser 

Der kan også være tale om udeladelse af eventualforpligtigelser, som virksomheden har påtaget sig, 

men som ikke skal fremgå af balancen. Jf. ÅRL § 64 skal følgende oplysninger indgå som en note 

til regnskabet, hvis de ikke er indregnet i balancen:  

 beløbene for henholdsvis pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede veksler 

og andre eventualforpligtigelser, hvilket kunne være igangværende retssager, hvor det 

forventes at virksomheden skal betale en erstatning eller andet efter endt dom. 

 leje- eller leasingforpligtelser i henhold til indgåede kontrakter. 

 det samlede omfang af pantsætninger, samt de pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige 

værdi. 

Udeladelse af ovenstående oplysninger kan have indflydelse på regnskabsbrugerens 

beslutningsproces, idet denne ikke ved, at der foreligger en økonomisk forpligtelse, der ikke er 

indregnet i balancen. 

Eksempel fra praksis 

Udover at der var en del falske leasingkontrakter involveret i IT-Factory skandalen, menes det også, 

at der har manglet oplysninger om leasingforpligtelser på 2 af aftalerne, der ikke havde en 3 
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måneders opsigelsesklausul og dermed skulle have været oplyst som en note til regnskabet30. Som 

nævnt ovenfor, havde Stein Bagger ikke autoritet til at indgå leasingkontrakter på virksomhedens 

vegne, så motivet for at undlade noteoplysningen, har sandsynligvis været, at holde leasingen skjult 

for bestyrelsen. 

1.2.3.4 Ledelsesberetningen 

Hvis man ser ud over selve regnskabet, kan regnskabsmanipulation også være undladelse af 

oplysninger i ledelsesberetningen, for eksempel omkring efterfølgende begivenheder der, har 

væsentlig betydning for virksomhedens økonomiske stilling jf. ÅRL § 77. Man kunne for eksempel 

forestille sig, at virksomheden, efter regnskabsårets afslutning, har indgået en stor kontrakt, som 

øger virksomhedens værdi, men at dette ikke er oplyst i selskabet, for eksempel hvis der er tale om 

ejer-ledet virksomhed, hvor ejeren ligger i skilsmisse og ønsker at virksomheden skal fremstå med 

en så lav værdi som muligt. Modsat kunne man også forestille sig, at virksomheden har mistet en 

stor kunde, således at man for tidspunktet af aflæggelse for regnskabet allerede ved, at 

virksomheden vil få et hårdt år. 

1.3 Interne kontroller 

Det kan både være i ejerens, ledelsens og revisors interesse, at en virksomhed har opstillet interne 

kontroller for arbejdsgangene i virksomheden.  

For ejeren ligger interessen i, at interne kontroller bidrager til at beskytte virksomhedens aktiver 

mod misbrug, samt forebygger regnskabsmanipulation.  

For ledelsen ligger interessen i, at det er ledelsen der bærer ansvaret for regnskabsaflæggelsen i 

virksomheden, og de interne kontroller er med til at hindre, at der kan ske manipulation fra 

medarbejdernes side i løbet af året. Er det ledelsen der begår besvigelserne, er det selvsagt ikke i 

deres interesse, at der er opsat alt for stærke kontroller, men ansvaret er pålagt virksomhedens 

ledelse jf. ISA 700 punkt 26. 

For revisor ligger interessen i, at revisor ved afgivelse af en revisionspåtegning skriver under på, at 

regnskabet med høj grad af sikkerhed ikke indeholder væsentlige fejlinformationer og 

                                                
30 http://www.computerworld.dk/art/111951/to-it-factory-aftaler-belaster-finansdirektoer 
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kontrolniveauet i virksomheden påvirker hvor meget revision der skal udføres, for at opnå denne 

sikkerhed.  

Jf. Besvigelsesskalaen, var et af elementerne med afgørelse for risikoen for besvigelser i en 

virksomhed, kontrolniveauet. Jo færre eller ringere kontroller der fandtes i en virksomhed, jo højere 

risiko var der for besvigelser, da de ville være nemmere at gennemføre.  

I nærværende afsnit er der gennemgået en del former for besvigelser med virksomhedens aktiver, 

hvoraf flere af dem, om end de ikke helt kunne forhindres, kunne begrænses ved passende intern 

kontrol. Disse kontroller kan både være i form af funktionsadskillelse mellem forskellige 

arbejdsgange i virksomheden, for eksempel således at den person der har adgang til at registrere 

data, ikke også har adgang til at disponere over virksomhedens likvide midler. Men der kan også 

være tale om kontrol med fakturering og kreditering af salg, enten ved at der er opsat begrænsninger 

på brugen af IT-systemerne på medarbejderniveau, eller ved logning af medarbejdernes ”færden”, 

således at der altid kan findes frem til den person der har udført den handling der måtte udløse 

mistanke om besvigelser.  

Især arbejdsgange der involverer virksomhedens likvider, bør der være opstillet interne kontroller 

for, da der på dette område er mange muligheder for at bedrive svindel og uden passende kontrol, 

vil det ligeledes kunne udføres relativt let. Som nævnt kan en intern kontrol være at 

funktionsadskille registrering og disponering over likvide midler, men det kan også være ved, at der 

udføres periodevise gennemgange og kontroller af registreringer og beholdninger.  

Et andet identificeret riskoområde var misbrug af virksomhedens immaterielle aktiver såsom 

kundelister eller software. Hvis medarbejdere har ekstern adgang til virksomhedens server og 

dermed diverse programmer, øger det ligeledes risikoen. En nyttig kontrol for dette område er logs 

af aktiviteter, hvorved det vil kunne afsløres, hvis en medarbejder tilgår virksomhedens midler uden 

for normal arbejdstid. Der kan være brancher, hvor det er kutyme med overarbejde, og i disse 

tilfælde må der fra ledelsens side overvejes, om der kan være tale om reel anvendelse af 

virksomhedens midler, eller om der kan være mistanke om misbrug. 

Muligheden for at have funktionsadskillelse i en virksomhed afhænger selvsagt af virksomhedens 

størrelse, hvilket revisor må tage med i sine overvejelser, når risikoen for besvigelser skal medtages 

i planlægningen. Er der tale om en lille virksomhed, hvor det administrative personale består af én 

person, er risikoen for besvigelser høj, men den periodevise gennemgang af transaktioner vil være 
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lettere overskuelig, hvorfor det vil sænke risikoen for, at der kan begås besvigelser, uden 

ejeren/ledelsen vil bemærke det. Er der tale om en stor virksomhed, vil der i mange tilfælde være 

implementeret de nødvendige funktionsadskillelser, hvilket mindsker risikoen for at der forefindes 

besvigelser.  

Da det er svært at forestille sig en virksomhed, der ikke udfører alle sine registreringer elektronisk, 

herunder betaling af fakturaer via netbanking, vil det også være relevant for revisor, at undersøge 

om der er passende adskillelse mellem det administrative personale og IT-afdelingen. Hvis der er 

personale der har autoritet til at omgås de implementerede systemkontroller, forhøjes risikoen for 

besvigelser.  

Ledelsens adgang til registreringer og omgåelse af kontrolforanstaltninger bør ligeledes udforskes 

af revisor, da dette som sagt øger risikoen for at besvigelser kan finde sted. Hvis en ledelse for 

eksempel er resultataflønnet, er det relevant at få klarlagt procedurer for indregning af 

igangværende arbejder mv. der kunne være faktorer som kan anvendes til at justere på 

virksomhedens resultat. Ligeledes bør procedurer for diverse værdiansættelser gennemgås; er der 

for eksempel udstukket kalkuler til brug herfor, og hvilken adgang har ledelsen til at påvirke de 

inputs der anvendes i denne proces? 

Delkonklusion 

En medarbejder såvel som en ledelse har mulighed for at begå besvigelser overfor sin arbejdsgiver 

og dennes virksomhed, i form af misbrug af virksomhedens aktiver og som beskrevet i ovenstående 

eksempler er incitamentet som regel at opnå personlig økonomisk vinding. Dette kan enten være i 

form af kontanter, hvor der kan stjæles fra kassen eller banken, eller i form af et sparet 

privatforbrug idet der arbejdes et sted hvor de har nogle gode aktiver eller varer som kunne være 

interessante for besvigeren. Et andet incitament som vi så i eksemplerne var tilvinding af højere 

status.  

Det er til gengæld kun ledelsen der kan begå regnskabsmanipulation, da det er dem der aflægger 

regnskabet og dermed har kontrol hermed. Alt efter hvilket resultat ledelsen ønsker at opnå, kan den 

benytte sig af forskellige metoder til at begå besvigelser, og det er nærmest kun fantasien der sætter 

grænser. Ønsker ledelsen at vise et bedre resultat, end det reelle billede, kan den for eksempel 

benytte sig af indregning af fiktive indtægter, indregning af indtægter i en for tidlig periode, eller 
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undlade at nedskrive aktiver, der ellers har en lavere værdi end den afskrevet værdi. Ønsker 

ledelsen derimod at vise et dårligere resultat, kan den benytte sig af ”det modsatte”; indregning af 

skjulte udgifter, indregning af omkostninger i en for tidlig periode, eller nedskrive aktiver der 

egentlig har holdt deres værdi. Det er dog oftest set, at en virksomheds ledelse forsøger at sminke 

på regnskaberne i en positiv retning. 

Som det fremgår af eksemplerne ovenfor, kan besvigelser forekomme i alle typer virksomheder. 

Det handler til dels om hvilken stilling man besidder, da det kan have en indflydelse på, hvilken 

form for besvigelse man har adgang til og mulighed for at begå. Det kunne for misbrug af aktiver 

være lige fra en Lidl medarbejder som stjal penge ved at fejlmeddele flaskebonnerne, en bogholder 

for en lille landbrugsvirksomhed som stjal betalingerne til kreditorerne, som resulterede i at 

kreditorerne stadig manglede deres penge og til at en servicechef på en kommune kan udbetale løn 

til personer, som slet ikke er ansat til at udføre arbejde for kommunen, men i stedet for chefens egen 

virksomhed. Derudover er der historisk set flere eksempler på, at der er fundet 

regnskabsmanipulation sted i det danske erhvervsliv, hvoraf nogle af de største og mest kendte nok 

er Nordisk Fjer, E-huset og IT Factory. Hvad angår Nordisk Fjer, var det ønsket om altid at 

fremvise et overskud, der drev Johannes Petersen til at begå besvigelser, for E-huset var det ønsket 

om ikke at skuffe aktiemarkedets forventninger, der drev virksomhedens CEO til at begå 

besvigelser og i IT Factory skandalen var det egen personlig vinding der drev Stein Bagger til at 

begå besvigelser. I alle tilfælde var det millionbeløb der blev svindlet med via 

regnskabsmanipulation og der er hver gang stillet spørgsmål til, om revisor havde gjort sig arbejde 

godt nok, siden svindlen har kunnet finde sted. 

Alt efter hvilken besvigelsestype man er, kan ens besvigelsesnummer vare over ingen tid til længere 

tid, hvilket også kan være med til at gøre det svært for virksomhedens ledelse og revisor at opdage. 

Det er dog ikke kun revisor der har interesse i at afdække risikoen for besvigelser i en virksomhed, 

men også virksomhedens ejer og ledelse. Disse har ansvaret for, at der opstilles passende interne 

kontroller i virksomheden, til at forhindre misbrug og manipulation, ligesom de er ansvarlige for at 

de opstillede kontroller er effektive i det daglige hverv. Jo bedre og mere effektive kontroller der er 

til stede i virksomheden, jo mindre risiko er der for, at virksomheden vil blive ramt af besvigelser. 
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2 Hvordan afdækker revisor risikoen for besvigelser?  

Som revisor skal man under sin revision sikre sig rigtigheden af regnskabets indhold, før der kan 

gives en blank påtegning også kaldet en påtegning uden modifikationer. Revisor skal følge 

forskellige retningslinjer til udførelses af sit arbejde. Dette findes blandt andet i lovene; 

Årsregnskabsloven og Selskabsloven, som primært er stilet til virksomhedernes ledelse, da det er 

dem der aflægger regnskabet, men revisor skal dog kontrollere, hvorvidt lovene overholdes. Loven 

som revisor skal overholde, er Revisorloven, her er § 16 en vigtig grundsten, idet der her er krævet, 

at revisor skal udføre sit arbejde som offentlighedens tillidsrepræsentant, og der skal revideres efter 

god revisorskik, hvilket skal forstås ved, at der udvises integritet, objektivitet, fortrolighed, 

professionel adfærd og kompetence samt omhu ved udførelse af revisionen.  

Yderligere er der hjælp at finde i ISA’erne.  

Vi vil indledningsvis komme ind på grundelementerne i revisors arbejde, som vil gå igen flere 

gange i forbindelse med hvorvidt revisor kunne havde opdaget besvigelser. Til det formål har vi 

udvalgt de ISA’er, som vi har fundet mest relevante for revisors arbejde i forbindelse med 

besvigelser. 

ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser 

Grunden til at denne ISA er relevant for revisors arbejde med besvigelser er, at det er den eneste 

ISA som konkret berører emnet besvigelser. I denne ISA er teorien om besvigelsestrekanten 

medtaget, hvilket er relevant for revisors risikovurdering, når revisor skal planlægge sin revision. 

Yderligere beskriver den, hvordan man skal reagere som revisor, ved stærk mistanke eller 

bekræftelse af besvigelser i en virksomhed.  

Dette er en hel ISA vedrørende besvigelser, men alligevel skal revisor som udgangspunkt antage, at 

dokumenterne er ægte og rigtige, idet det ikke kan forventes, at revisor er uddannet til at kunne 

vurdere hvorvidt et bilag er falsk eller ej, jf. A9. Jf. punkt 4 lægges ansvaret for opdagelse af 

besvigelser hos den øverste- og/eller den daglige ledelse. Revisor skal dog bruge sin professionelle 

skepsis ved udførelse af sin revision, i det det er revisors ansvar at kunne opnå høj grad af sikkerhed 

for, at regnskabet i sin helhed er uden væsentlige fejl som følge af fejl eller besvigelser jf. punkt 5. 

Revisor vil dog alt andet lige have sværere ved at finde besvigelser end fejl, idet der kan forekomme 

sammensværgelser imellem medarbejdere, samt der kan være tænkt over bogføringen af 
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besvigelserne eller undladelse af samme jf. punkt 6. I bund og grund har revisor ikke noget ansvar 

for at opdage eventuelle besvigelser i en virksomhed, hvis det ikke kunne opdages ved udførelse af 

en revision efter de øvrige ISA’er, men hvis revisor får mistanke til at der kunne forekomme 

besvigelser, skal revisor udvide sin revision, for at få enten af- eller bekræftet sin mistanke. 

Yderligere skal revisor overveje hvilken konsekvens opdagelsen kan have for det videre arbejde og 

samarbejde med virksomheden, hvis der bliver en stærk formodning om eller konstaterering af 

besvigelser. 

ISA 265 – kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste- og den daglige 

ledelse 

Denne ISA er relevant for besvigelser, da interne kontroller, som nævnt ovenfor i afsnit 1.3, kan 

være med til at forhindre eller begrænse besvigelser. I denne sammenhæng er revisors 

kommunikation til ledelsen, vedrørende manglende interne kontroller, vigtig for arbejdet med 

besvigelser, da det også er i virksomhedens interesse, at blive gjort opmærksom på, hvis der er dele 

af deres processer der kan forbedres.  

Jf. punkt 6 er manglende intern kontrol blandt andet, at der ikke er den nødvendige kontrol for 

rettidigt at kunne forebygge eller opdage fejlinformationer som finder sted i regnskabet og jf. punkt 

9 skal revisor informere ledelsen, hvis der er konstateret, at der er manglende intern kontrol.  

ISA 315 – Identifikation og vurdering af risici for væsentlige fejlinformation  

Denne ISA er relevant i forbindelse med revisors arbejde, da den beskriver hvilke revisionsmål 

revisor skal have opfyldt, for at kunne erklære sig om, hvorvidt regnskabet udviser et retvisende 

billede af virksomhedens økonomiske situation på statusdagen.  

ISA 315 er vedrørende identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser. I ISA 315 afsnit A111 er det skrevet, at revisor skal 

fortage forskellige revisionshandlinger, for at opnå sikkerhed for, at revisionsmålene er overholdt 

for diverse regnskabsposter. Hvis det ikke er muligt at have dokumentation for alle 

revisionsmålene, vil det ikke være muligt at afgive en påtegning med høj grad af sikkerhed. 
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Disse revisionsmål skal opnås for hver resultatopgørelsespost:  

Forekomst: Revisor skal påse, at de indregnede indtægter og omkostninger er vedrørende 

virksomheden. 

Fuldstændighed: Her skal revisor påse om der mangler omkostninger eller indtægter i regnskabet.  

Nøjagtighed: Revisor skal se om der er bogført de korrekte oplysninger såsom beløb jf. 

bogføringsbilaget. 

Periodeafgrænsninger: Revisor skal kontrollere, om der er korrekt periodeafgræsning, da der 

ellers kan være for mange omkostninger eller indtægter medtaget i regnskabet. 

Klassifikation: Her ses der på, om transaktionerne er lavet under den korrekte kontogruppe, da det 

kan give et forkert billede af virksomhedens resultat og/eller økonomiske stilling, hvis der er lavet 

fejl. 

Vedrørende balancen skal følgende revisionsmål afdækkes: 

Tilstedeværelse: For at revisor kan sikre tilstedeværelse, vil revisor ofte skulle ud fysisk og 

kontrollere om det indregnede aktiv er på virksomhedens adresse.  

Rettigheder og forpligtelser: Her ses der på, om virksomheden har rettighederne over aktiverne og 

tilsvarende har forpligtelser til gælden der er indregnet i balancen. 

Fuldstændighed: Revisor skal, ligesom for driftsførte poster, sikre sig, at alle relevante poster er 

indregnet i balancen.  

Værdiansættelse og fordeling: Her skal revisor vurdere hvorvidt regnskabsposten har den værdi 

virksomheden har valgt at indregne den til. Det vil ofte blive taget i betragtning, hvad en tredjemand 

ville give for det pågældende aktiv, eller hvis der er tale om et passiv, hvad virksomheden må 

forventes at skulle afregne på sigt. 

Hvis denne ISAs oplistede revisionsmål ikke opfyldes, vil revisor have stor risiko i forhold til 

manglende revisionsbevis for de indregnede værdier, herunder manglende opdagelse af besvigelser 

og fejl. Jo højere sikkerhed revisor kan opnå igennem sin revision jo bedre. 
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ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision 

Denne ISA er relevant i forhold til besvigelser i det den beskriver, at det ikke er alle transaktioner i 

en virksomheds regnskab der skal gennemgås og at det ikke er alle poster eller bilag, som 

nødvendigvis er relevante, i forhold til at opnå et godt revisionsbevis, for at det aflagte regnskab 

udviser et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. 

Revisor vil i forbindelse med sin planlægning af revisionsopgaven fastsætte et væsentlighedsniveau. 

Dette bruges til at vurdere, hvilke poster der kan undlades at blive revideret grundet deres størrelse, 

samt til at finde ud af, hvilke fejl der kan undlades at blive rettet, idet de er under risikoen for 

fejlinformation til regnskabslæseren, hvilket betyder, at regnskabsbruger ikke ville ændre i sine 

dispositioner, hvis der var rettet op på denne/disse fejl.  

Til fastsættelsen af væsentlighedsniveauet skal revisor vurdere hvor stor en fejlinformation der kan 

accepteres at være til stede i regnskabet, for at det stadig vil være retvisende. Revisor kan lave 

fastsættelsen på mange måder, idet det handler om en faglig vurdering. Alligevel er der mange som 

benytter sig af fastsættelse ud fra benchmarks jf. A3. Det vil sige, at der anvendes en procentdel af 

omsætningen, resultatet, egenkapitalen eller andet. Andre vælger at anvende alle beløbene og tage 

et gennemsnit af dette. Valget af metode afhænger ofte af, hvilken type virksomhed der er tale om, 

og derved hvilken del af regnskabet der vurderes at have betydning for regnskabsbrugeren.  

ISA 450 – Vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen 

I forbindelse med besvigelser, er denne ISA relevant, da fejlinformationer konstateret under 

revisionen enten kan forekomme grundet reelle fejl, eller fordi regnskabsaflæggeren bevidst 

forsøger at mislede regnskabsbrugeren. Vurderingen af, hvilken type fejlinformation der er tale om, 

er vigtig, i relation til hvorledes revisor skal forholde sig i forhold til kommunikationen om sit fund. 

Hvorledes revisor skal forholde sig, hvis der er tale om en besvigelse, vil blive omtalt senere i 

opgaven under afsnit 2.6 ”Handlinger ved mistanke eller konstaterede besvigelser”. 

Jf. A15 skal der vurderes hvornår en klassifikationsfejl er væsentlig eller ej, hvilket eksempelvis 

kan være tilfældet hvis de lovmæssige krav til regnskabsopstillingen ikke overholdes, 

klassifikationsfejlen påvirker nøgletallene, eller den resulterer i et større vederlag til ledelsen 

grundet bonusopfyldelse. Disse tre eksempler kan alle være tilfælde i forbindelse med en 
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besvigelsessag, ofte begået af ledelsen, i forbindelse med regnskabsaflæggelse, hvorfor der er tale 

om regnskabsmanipulation.  

ISA 505 – Ekstern bekræftelse 

Denne ISAs relevans for besvigelser viser sig ved, at ekstern bekræftelse er et stærkt revisionsbevis, 

når man skal vurdere rigtigheden af de indregnede værdier i regnskabet. Hvis en ekstern part kan 

bekræfte de indregnede værdier, er der mindre risiko for, at regnskabsposten er fejlbehæftet og 

dermed mindre risiko for, at der er foretaget besvigelser vedrørende den bekræftede regnskabspost. 

Af førnævnte årsager, findes ISA’en ligeledes relevant for opgaven, da der i de efterfølgende afsnit 

vil blive vurderet, hvorvidt revisor kan konstatere en besvigelse eller ej, hvor eksterne bekræftelser 

vil være en del af det nævnte revisionsbevis. 

Jf. punkt 6 er ekstern bekræftelse et skriftligt svar fra en tredjemand, såsom en engagementsoversigt 

som bekræfter bankkontis tilstedeværelse, samt om der er stillet nogle sikkerheder eller andet over 

for banken eller for eksempel saldomeddelelser til debitorer og kreditorer der bekræfter hhv. 

tilgodehavendets og gældens tilstedeværelse og størrelse. Jf. punkt 8 kan der være indikation for 

besvigelser, hvis ledelsen nægter revisor at få bekræftelse andet steds fra, og revisor skal derfor 

bede om en begrundelse fra ledelsen herfor, samt udføre alternative revisionshandlinger for at opnå 

bevis for samme revisionsmål. Der findes både positive bekræftelser, hvor modtageren skal besvare 

henvendelsen, før den kan indgå i revisionsbeviset, og negative bekræftelser, hvor det antages, at 

være en stiltiende accept af den oplyste saldo, hvis modtageren ikke vender tilbage med 

bemærkninger. Jf. punkt 15 vil negative bekræftelser ikke give samme form for sikkerhed som de 

positive. Jf. punkt 13, vil der skulle gives en bemærkning i påtegningen, hvis en regnskabspost kun 

kunne revideres ved en positiv bekræftelse og denne ikke modtages. Yderligere skal revisor være 

opmærksom på, hvordan bekræftelsen modtages, da en fax eller mail vil være forbundet med risiko, 

idet afsenderen muligvis ikke kan være bemyndiget til at sende bekræftelsen, jf. A12. 

ISA 520 - Analytiske handlinger 

Analytiske handlinger er relevante for revisors arbejde i forbindelse med besvigelser, da en 

regnskabsanalyse, kan hjælpe revisor til at danne sig et billede af virksomhedens udvikling og 

økonomiske situation her og nu.  
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Denne ISA er en uddybning til ISA 500. Her menes der, at man som revisor tager et overordnet blik 

på selve værdierne i regnskabet, da disse fortæller noget om udviklingen i forhold til tidligere, samt 

de kan bruges til udarbejdelse af nøgletal, som også kan give relevant viden omkring virksomheden 

og dens udvikling. Her kan der også tages stilling til, hvorvidt en afvigelse i forhold til det revisor 

havde forventet ved sin revision, skal undersøges nærmere set i forhold til det af revisor fastsatte 

væsentlighedsniveau, jf. A16, eller om der skal kontrolleres til lignende branchetal jf. A1.  

Afviger de faktiske værdier og nøgletal fra revisors forventninger, må revisor vurdere hvorvidt 

afvigelsen giver anledning til yderligere revisionshandlinger, alt efter afvigelsens væsentlighed, 

samt i relation til at afvigelsen fra forventningerne kunne skyldes fejlinformation i form af en 

simpel fejl eller begået besvigelser. 

ISA 530 - Revision ved brug af stikprøver 

I revisors arbejde i relation til besvigelser, er denne ISA relevant, da stikprøver er et middel til opnå 

revisionsbevis for, at transaktionerne i virksomhedens bogføring vedrører virksomheden, samt er 

medtaget korrekt.  

Jf. punkt 7. skal revisor fastlægge en stikprøvestørrelse, som kan være med til at reducere 

stikprøverisikoen til et acceptabelt niveau. Antallet af stikprøver vurderes ud fra den risiko revisor 

er villig til at acceptere, hvis der vælges mange stikprøver, har revisor ikke en stor risiko og 

omvendt, jf. A10. 

Hvis revisor ved sin stikprøverevision finder fejl, skal disse fejlstørrelser projiceres op på den 

pågældende population, jf. punkt 14. Alt efter hvor stor den projiceret fejl bliver, kan det ende med 

at revisor skal udvide sin stikprøvemasse idet fejlen, kan have væsentlig betydning for regnskabet 

og dermed skal rettes. Revisor er derfor nødt til at se på om der var tale om et uheldigt sammentræf 

af fejl eller om forholdet vil fortsætte, efter en ny udvælgelse af stikprøver, da der kan være tale om 

besvigelser. Der er dog den undtagelse, at hvis der er tale om en atypisk fejl må denne gerne holdes 

uden for projekteringen, jf. A19. Hvis det viser sig at andet sæt stikprøver ingen fejl indeholder, vil 

denne kunne ”bløde” første stikprøvemasse ud, hvorfor regnskabet ikke nødvendigvis er forbundet 

med væsentlig fejlinformation.  

Man har som revisor mulighed for at vælge sine stikprøver på forskellig vis:  
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I. Tilfældig udvælgelse, hvilket eksempelvis kan være nummeret bilagene slutter på 

II. Systematisk udvælgelse, hvilket eksempelvis kan udformes ved at vælge ud fra hver X. 

bilag  

III. Pengeenhedsmetoden, er udvælgelse ud fra størrelse, denne metode er god til at supplere op, 

så stikprøvemassen får en vis størrelse.  

IV. Vilkårlig udvælgelse, der er ingen metode i denne udvælgelse. 

V. Blokudvælgelse, er at man kan vælge inde for en bestemt periode, alt efter størrelsen på 

virksomheden kan det være fra en dag til en måned.  

Ved stikprøve udvælgelse kan der i langt de fleste tilfælde forefindes risiko for fejl, men som blot 

ikke er kommet med i stikprøven, hvorfor der stadig kan være risiko for uopdagede besvigelser. 

Udfordringen for revisor er dermed at fastlægge hvor stor en stikprøve, der skal udvælges for, at der 

opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke forekommer fejl. 

ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn 

Denne ISA omhandler revision af regnskabsmæssige skøn der, jf. ovenstående afsnit 1.2.2, var et 

middel for ledelsen til at manipulere med de indregnede værdier, hvorfor den er relevant både for 

revisors arbejde med besvigelser generelt, men også for denne opgave, når vi i de efterfølgende 

afsnit, skal vurdere, i hvilket omfang revisor har mulighed for at opdage besvigelser relateret til 

regnskabsmæssige skøn. Jf. punkt 2 giver regnskabsmæssige skøn en usikkerhed i rigtigheden at 

værdien. Da det er ledelsen som aflægger regnskabet, kan der være problemer med ledelsens 

neutralitet, hvorfor de kan komme til at skønne værdierne højere eller lavere end hvad reelt er. Jf. 

A10 skal revisor være opmærksom på, om manglende neutralitet hos ledelsen skyldes manglende 

objektivitet eller om der er tale om, at de bevidst ønsker at vildlede regnskabslæseren. Hvis der er 

tale om det sidste, vil der være karakter af besvigelser.  

Jf. A8 er det ikke revisors ansvar, at kunne forudsige forhold eller begivenheder for den periode der 

følger efter påtegningens underskrift. Revisor bærer kun ansvaret, hvis det inden for perioden 

mellem regnskabsårets afslutning og afgivelse af påtegning, var dem kendt at de skønsmæssige 

værdier var forkerte. I nogle tilfælde vil forkerte skøn bunde i et ønske om at kunne forsætte driften 

til næste regnskabsår jf. A51. En af måderne at kontrollere skøn på, er ved at inkludere den 

efterfølgende periode fra statusdagen i sin revision, idet det her er muligt, at se eksempelvis 

korrektheden af hensættelsen til tab på debitorer, jf. A60. 
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Ud fra denne gennemgang, har revisor som udgangspunkt mange hjælpemidler og værktøjer til 

udførelse af sin revision. Vi vil nu gennemgå de forskellige besvigelsesmuligheder igen, men denne 

gang med revisorens øjne. Her vil vi vurdere, hvorvidt revisor ville kunne fange alle besvigelserne 

omremset i afsnit 1. Vi vil yderligere kommentere på de eksempler fra praksis, der blev fremsat. 

Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre klart, at vi ikke kender de bagvedliggende 

revisionshandlinger og overvejelser, der har ligget til grund for, at revisor ikke har opdaget, at der 

har været besvigelser til stede i regnskabsmaterialet og derved kun kan kommentere på hvilke 

revisionshandlinger der evt. kunne benyttes. 

2.1 Omsætning 

Omsætning revideres ved hjælp af stikprøver og analytiske handlinger, da en fuld kontrol i de fleste 

tilfælde ikke vil være hensigtsmæssig. Af denne grund er der ingen garanti for, at revisor vil opdage 

besvigelserne, hvis de var begået via omsætningen. Jf. ISA 240 A29 laver revisor en 

forhåndsantagelse af risiko for besvigelser på omsætningen, idet incitamentet kan forekomme større 

her end på andre regnskabsposter, revisor skal derfor finde handlinger til at afkræfte sin risiko. Her 

kan revisor anvende de ”røde flag”, til at fastslå, hvor revisor skal være opmærksom, når omsætning 

revideres. Bl.a. hvilke personer i organisationen, der har adgang til at registrere nye salg og 

kreditere salg i bogføringen, samt hvem der har autorisation til at afgive rabatter og hvem der har 

adgang til at oprette nye kunder. I denne sammenhæng kan det også være relevant, at undersøge, 

om der foreligger nogle løbende kontroller af omsætningen, for eksempel i form af 

budgetopfølgning. Jo mere adskillelse der er mellem registrerings- og kontrolfunktionen, samt 

beføjelser til diverse funktioner i inddataen, jo mindre risiko er der for, at der kan forekomme 

besvigelser i virksomheden. Et andet rødt flag er, om der er særlige gunstige bonusordninger i 

virksomheden, hvorved risikoen for besvigelser øges, især hvis dem der har mulighed for bonus, 

ligeledes har adgang til diverse registreringer i bogføringen. 

Stikprøver 

Stikprøverne kan udvælges på forskellig vis jf. ISA 530. Ved stikprøverne kontrolleres for, hvorvidt 

omsætningen er medtaget i den rette periode, om der er bogført det rette beløb, samt om den 

indtægtsførte omsætning vedrører virksomheden. Der bør både udvælges stikprøver i løbet af året, 

for at få et element af uforudsigelighed med, samt omkring årsafslutningen med henblik på at 

kontrollere periodiseringen. Hvis der kun blev taget stikprøver omkring slutdatoen for 
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regnskabsåret, ville alle besvigelser blot blive dateret i løbet af året, for at undgå revisors kontrol og 

det er derfor vigtigt med uforudsigelighedselementet i revisors arbejde. 

Analytiske handlinger 

En anden del af omsætningsrevision er udførelse af analytiske handlinger. Jf. ISA 520 hjælper dette 

med at give et overblik over udviklingen i virksomheden. For omsætning er en analyse af 

bruttoavancer yderst nyttig, da alle virksomheder har fastsat en avance der lægges oven på deres 

omkostninger, for at finde frem til en salgspris. Analysen kan udføres for hele året, samt 

stikprøvevis. Som sammenligning kan både anvendes tidligere års avancer, samt gennemsnitlige 

avancer for branchen, som er tilgængelige på Danmarks Statistik. 

I afsnit 1.2.1 blev indregning af fiktive salg, fiktive igangværende arbejder, ændrede 

regnskabsmetoder og fejlagtig periodisering beskrevet, som en måde for ledelsen at manipulere med 

regnskabet på. Revisor har, jf. ovenstående, forskellige handlinger at foretage, med henblik på at 

afdække de relevante revisionsmål, men vil de kunne fange de omtalte muligheder for besvigelser? 

2.1.1 Fiktive salg 

Revisor kan gennem analytiske handlinger få en formodning om, at der kan forekomme besvigelser, 

hvis fx bruttoavancen i virksomheden ligger over normen for andre sammenlignelige virksomheder 

i branchen. Ellers er det ved sin revision af debitorer, fx gennem udsendelse af saldomeddelelser, 

revisor kan opnå overbevisning om, at der ikke forekommer fejl, som følge af besvigelser i 

regnskabet. Denne metode gavner dog kun, hvis der er tale om et fiktivt salg, som er registreret på 

eksisterende kunder. Er der tale om salg til fiktive kunder, vil svindleren kunne besvare 

saldomeddelelserne, hvorved revisor ikke har grund til at mistænke posten for værende behæftet 

med fejl som følge af besvigelser. 

2.1.2 Fiktive igangværende arbejder 

Som beskrevet ovenfor, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for bl.a. 

tilstedeværelsen af de indregnede indtægter. En handling hertil kan for revisor være at lave en 

stikprøvekontrol af underliggende dokumentation i form af løbende arbejdskort eller indgåede 

kontrakter. Ligeledes kan igangværende arbejder kontrolleres til efterfølgende fakturering, hvis der 

er tale om mindre projekter.  
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2.1.3 Fejlagtig periodisering 

Ved revision af omsætning og igangværende arbejder, skal revisor også opnå bevis for korrekt 

periodisering. Dette gøres ved at lave kontrol af posteringer optil og lige efter balancedagen. Igen er 

der tale om stikprøvekontrol, hvorved der vil være en risiko for, at revisionen ikke opfanger 

fejlagtige periodiseringer. 

2.1.4 Ændrede regnskabsprincipper 

Igen kan revisor benytte sig af analytiske handlinger, men forespørgsler til personalet der har 

adgang til og ansvar for at bogføre omsætning kan også hjælpe revisor til at opnå en forståelse for, 

hvorvidt der er kontinuitet i de anvendte regnskabsprincipper.  

Eksemplet fra praksis 

Det ene eksempel der er valgt var Nordisk Fjer, der manipulerede regnskabet på flere områder, 

herunder ved indregning af fiktivt salg.  

Et andet eksempel var E-huset, der indregnede forudfaktureringer som omsætning, frem for at 

afsætte dem i balancen. 

I begge tilfælde ville revisor ved kontrol af fakturering tæt på balancedagen, have mulighed for at 

opdage denne type besvigelse. Dog øger stikprøverevision risikoen for at besvigelsen ikke vil blive 

opdaget. Chancen for opdagelse af besvigelsen er dog større, ved revision af de tilhørende 

aktivposter, da der også her laves stikprøver, men hvor populationen er mindre i forhold til under 

omsætningen. Ved udførelse af analytiske handlinger, ville det ikke være sikkert, at revisor 

opdagede et udsving, idet man i Nordisk Fjer tilpassede omsætningen for at regnskabet ikke skulle 

fremvise et underskud. Omkostninger og omsætningen vil derfor alt andet lige følges ad.  

Med hensyn til E-huset, er der ved efterfølgende kig på årsrapporten, som blev aflagt for 

1999/2000, ikke givet nogle udsving hvad angår nøgletallene.  

Det vil i begge tilfælde altså ikke være sikkert, at revisor ville kunne opdage besvigelsen, blot fordi 

revisionen udføres efter de standarder vi har i dag. 
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2.2 Omkostninger 

Omkostninger dækker både over varekøb, personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger, af- 

og nedskrivninger, samt finansielle omkostninger. Ligesom ved omsætning, revideres omkostninger 

hovedsagligt via stikprøver og analytiske handlinger og også her er der ”røde flag” revisor skal 

være opmærksom på. For omkostninger, kunne det være at have fokus på, hvem der har adgang til 

at registrere indkøb i bogføringen, samt om det er den samme person der ligeledes kan godkende et 

indkøb. Yderligere er det relevant om der er passende adskillelse mellem indkøbsfunktionerne i 

form af registrering og autorisation til at foretage betaling. Til sidst er det ligeledes relevant at 

undersøge, om der sker løbende opfølgning på indregnede omkostninger.  

Stikprøver 

Ligesom ved revision af omsætning, kan stikprøverne udvælges på forskellig vis og der kontrolleres 

ligeledes for, hvorvidt omkostningen er medtaget i den rette periode, om der er bogført det rette 

beløb, samt om den udgiftsførte omkostning vedrører virksomheden. Ved kontrol af bogføring 

kontrolleres der også, om der er driftsført omkostninger der burde have været aktiveret. Også her 

bør der både udvælges stikprøver i løbet af året, samt omkring årsafslutningen, både af hensyn til 

periodisering og af hensyn til elementet af uforudsigelighed, som revisor bør implementere i sin 

revision. 

Analytiske handlinger 

En analytisk handling der kan foretages på omkostninger er, ligesom for omsætning, en 

sammenholdelse af udviklingen af omkostninger hen over virksomhedens seneste 5 år. Er 

omsætningen steget, bør der vises det samme mønster i omkostninger, medmindre ledelsens kan 

redegøre for omkostningsbesparelser. Ligeledes bør omkostningerne ikke være steget, hvis 

omsætningen er tæt på status quo.  

I afsnit 1.1.4 blev lønomkostninger og refusioner beskrevet som poster for medarbejdere og ledelse 

til at misbruge virksomhedens aktiver i form af likvider.  

2.2.1 At snyde med lønninger  

Når revisor reviderer lønninger, skal der foretages detailrevision. Dette indebærer, at revisor påser, 

at der foreligger ansættelseskontrakter på det personale der modtager løn fra virksomheden. Er der 
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tale om en større virksomhed, vil dette dog ske via stikprøver, hvorved det ikke er sikkert, at man 

rammer den/de person(er) der ikke udfører noget reelt arbejde for virksomheden. Som støtte herfor 

vil der kunne laves analyser på lønningerne jf., ISA 315 8A; hvordan ser de ud i forhold til tidligere 

år? Har virksomheden en lønstatistik der kan sammenholdes med? Har der været en stor løntilgang, 

der ikke kan forklares via lønstigninger og stigende omsætning, skal der foretages forespørgsel til 

ledelsen, der skal forklare årsagen til stigningen. 

Forekommer der bonusordninger, skal revisor undersøge grundlaget herfor, da dette jf. ovenstående 

afsnit 2.1 kan øge risikoen for fejl i regnskabet, som følge af besvigelser. Er der udbetalt bonus i 

årets løb, bør grundlaget herfor efterprøves. Er den for eksempel baseret på opnået omsætning for 

året, og medarbejdere selv har adgang til at registrere salget, kan der tages stikprøver på 

omsætningen og kontrol af efterfølgende indbetalinger, for at sikre, at der er tale om reelle salg. For 

lønninger er det yderligere relevant for revisor at vide, hvem der har adgang til at registrere nye 

medarbejdere, rette i personlige oplysninger, samt udbetale lønninger. Hvis én person i 

organisationen har adgang til alle funktionerne, øger det risikoen for besvigelser. Ligeledes øges 

risikoen, hvis der ikke bliver foretaget løbende kontroller på området. 

Eksemplet fra praksis 

Eksemplet vedrørte hvorledes hjemmeplejen havde registreret for meget tid hos deres patienter i 

forhold til den tid der rent faktisk var anvendt.  

Denne type besvigelser ville revisor ikke have mulighed for at opdage i sin revision. Der er 

simpelthen ingen revisionshandlinger der kan kontrollere, om den registrerede tid rent faktisk er 

brugt, men revisor kan forespørge på interne kontroller på området, og evt. komme med 

forbedringsforslag.  

2.2.2 At snyde med refusioner for udlæg  

Som beskrevet under afsnit 1.1.4.4, havde svindleren tre forskellige muligheder for at begå 

besvigelser i forbindelse med refusioner for udlæg. Revisor kan mindske risikoen for besvigelser, 

ved at kontrollere disse omkostninger ved udvælgelse til stikprøve. Men ved besvigelsestypen 1 

(Konstruering af overdrevene udgifter) har revisor ingen mulighed for at kontrollere hvorvidt der 

har været et tilbud, hvorved besvigeren nemt kan tjene forskellen, men revisor kan dog få en 
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mistanke, hvis der skulle være købt en ting ind til privaten eller der er ændret på fakturaen, så 

beløbet fremstår højere.  

Eksemplet fra praksis 

I dette eksempel var der tale om forretningsmænd der fik skrevet andre ydelser på regningen, når de 

var på stripklub og fik lapdance. 

Igen er der tale om en type besvigelse, som revisor ikke ville kunne opdage. Jf. ISA 240 skal revisor 

nemlig ikke gøre sig til dommer overfor, hvorvidt et dokument er ægte eller ej.  Som tillæg skal 

revisor kun stikprøvevis kontrollere omkostningsbilagene, hvorved chancen for at revisor 

overhovedet ser bilagene mindskes. 

 

Ledelsens muligheder for at manipulere med regnskabet på omkostningssiden, blev fremhævet som 

fejlagtig periodisering, fejlagtig klassificering og ved at skjule udgifter. 

2.2.3 Fejlagtig periodisering 

Ligesom med omsætning, bør omkostninger placeret omkring balancedagen kontrolleres for korrekt 

periodisering. Kontrollen udføres dog via stikprøver, hvorved der er risiko for, at der forefindes 

fejlagtige periodiseringer, som ikke bliver opdaget. Er der tale om omkostninger der forfalder 

periodevis, kan der opnås bevis ved at multiplicere antallet af årlige rater med den periodevise 

ydelse. 

2.2.4 Fejlagtig klassificering i regnskabet 

Hvis der, som i det omtalte tilfælde, er tale om en virksomhed der handles på børsen, skal revisor 

være opmærksom på klassificeringen af primære og ekstraordinære omkostninger. Dette kan for 

eksempel ske via en analyse over tid; er det kontinuitet i indregningen af omkostninger? Er der 

elementer af regnskabet der pludselig klassificeres anderledes? Er dette tilfældet skal der rettes 

forespørgsel til ledelsen, som skal forklare årsagen hertil. Der behøver ikke at være tale om 

besvigelser, men dette er en vurdering revisor bør tage en snak med ledelsen om. 
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Eksemplet fra praksis 

Eksemplet gik ud på, at kursgevinster fra OW Bunkers sekundære aktivitet blev indregnet som en 

del af den primære drift, hvorved price-earning blev øget på børsen. 

Denne reklassificering ville revisor muligvis kunne falde over, ved gennemgang af regnskabet og en 

underliggende finansbalance. Hvis revisor falder over en klassificering i regnskabet, som 

umiddelbart er en fejl, bliver det et spørgsmål om, hvorvidt der er redegjort tilstrækkeligt herfor, 

samt om revisor finder den afgivende forklaring for tilstrækkelig, der er afgørende for, om der er 

tale om fejlagtig klassificering i regnskabet. 

2.2.5 Skjulte udgifter 

Er en udgift skjult i balancen som et aktiv, kan revisor opdage den ved at gennemgå dokumentation 

for tilgange i året. Er den derimod skjult som en omkostning i driften, er det ikke sikkert, at revisor 

vil opdage det, da der som beskrevet ovenfor bliver anvendt stikprøver til at gennemgå 

omkostningerne i driften. Det er dog god revisionsskik at gennemgå vedligeholdelse, 

småanskaffelser mv. der ved en kontogennemgang stikker ud, netop for at undersøge førnævnte. 

Eksemplet fra praksis 

Eksemplet gik ud på, at CSC havde aktiveret og dermed skjult omkostninger der burde have været 

udgiftsført i regnskabsåret.  

Revisor skal under sin revision kontrollere afstemningerne til alle aktivposterne, idet 

omkostningerne havde været fordelt på både forudbetalinger, ejendomme og udstyr, 

tilgodehavender samt aktivering af kontraktomkostninger. Ved revisionen havde revisor, en 

mulighed for ved hjælp af stikprøver, at opfange et af de forkert posterede bilag. Yderligere har man 

haft muligheden for at kontrollere tilstedeværelsen ved aktivering af omkostninger under 

ejendomme og udstyr. Kontrollen i form af stikprøver, kan dog have påvirket den manglende 

opdagelse af besvigelsen. 
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2.3 Leasing 

Alt efter om virksomheden, der er genstand for revision, indregner leasing som leasinggiver eller 

leasingtager, er der forskellige handlinger revisor skal foretage sig. 

Leasinggiver 

Hvis der er indregnet indtægter fra leasing, skal den underliggende kontrakt kontrolleres for hvilken 

type leasing der er tale om, da der jf. afsnit 1.2.1.5 er forskel på, hvordan leasingkontrakter skal 

behandles. Er der tale om en virksomhed, hvor aktiviteten består af leasing, vil der blive kontrolleret 

ved hjælp af stikprøver jf. ovenstående afsnit vedrørende omsætningsrevision.    

Leasingtager 

Hvis virksomheden har indregnet omkostninger til operationel leasing, skal den underliggende 

kontrakt kontrolleres, for at opnå sikkerhed for, at der rent faktisk er tale om operationel leasing, 

samt om denne indregnes korrekt. Hvis virksomheden indregner finansielle omkostninger til 

leasing, skal den underliggende kontrakt ligeledes kontrolleres, samt den anvendte rentesats skal 

vurderes for hvorvidt den er passende, set i forhold til, den alternative lånerente. En god 

kontrolhandling for revisor er ligeledes at sende engagementsforespørgsler til leasingselskabet, for 

at få bekræftelse af tilstedeværelsen og størrelsen på engagementerne. Yderligere er det relevant for 

revisor at undersøge, hvem der har adgang til at tegne virksomheden og dermed indgå 

leasingkontrakter på virksomhedens vegne.  

Når leasingkontrakten gennemgås, er det vigtige ikke, hvilken form for leasing der er omtalt i 

kontrakten, men selve indholdet af aftalen. Selvom der eventuelt står i kontakten, at der er tale om 

finansiel leasing, kan aftalens indhold godt pege i retning af, at der reelt set er tale om operationel 

leasing, alt efter om der er pligt eller mulighed for at enten selv at overtage det leasede aktiv, eller 

henvise en anden køber. Det er altså selve indholdet af aftalen der er afgørende for, hvorledes 

aktivet skal indregnes.  

Eksemplet fra praksis 

I eksemplet var leasing anvendt som produkt, men der blev svindlet på flere måder; fiktive 

kontrakter, fejlagtig klassificering i regnskabet og dokumentfalskneri. 
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Selve dokumentfalskneriet er jf. ISA 240 ikke revisors opgave at opdage, så eftersom virksomheden 

har kunnet fremvise leasingkontrakter og hertilhørende tillægskontrakter, der gav en 

opsigelsesperiode på 3 måneder, har revisor ikke haft grund til på anden vis at oplyse bestyrelsen 

om leasingen, da den tilsyneladende selv havde autoriseret kontrakterne. 

2.4 Aktiver 

2.4.1 Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver er en af de sværeste regnskabsposter at revidere. At en medarbejder 

udnytter selskabets patenter eller licenser, har vi som revisor ikke mulighed for at kontrollere ved 

afdækning af revisionsmålene, fordi det i mange tilfælde er uhåndgribelige aktiver der er tale om.  

Revisor har i stedet mulighed for at foretage forespørgsler hos virksomhedens ledelse og øvrige 

medarbejder, som nævnt i ISA 315 afsnit A6. Her kan der spørges ind til interne kontroller, og 

revisor kan på baggrund af denne information, vurdere om der er tale om en effektiv eller ineffektiv 

kontrol. Men igen, ligesom revisionshandlingerne, er det også svært for virksomheden at lave 

interne kontroller omkring denne regnskabspost.  

Som nævnt ovenfor i afsnit 1.2.2, baseres aktivernes indregnede værdi langt hen af vejen på 

regnskabsmæssige skøn. Som guideline til revisionen heraf, har revisionsbranchen ISA 540.  

En måde for virksomhedens medarbejdere at misbruge virksomheden aktiver, var som beskrevet i 

afsnit 1.1.1 at anvende virksomhedens kundedatabase til egen virksomhed. 

Hvis medarbejderen begår besvigelser med denne regnskabspost, vil chancen for at blive opdaget 

være meget lille. Skulle revisor have en chance for at opdage en besvigelse, ville det være ved 

analytiske handlinger. I tilfælde af at besvigeren har været grådig og stjålet en af selskabets store 

kunder, vil den manglende indtægt muligvis kunne komme til udtryk under revision af 

omsætningen.  
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En måde der i afsnit 1.2.2.1 blev fremhævet som en mulighed for virksomhedens ledelse at 

manipulere med regnskabet, var indregning af tilkøbt goodwill.  

Når revisor skal revidere tilstedeværelsen af den indregnede goodwill, vil førstegangsindregningen 

kunne kontrolleres til købsaftalen. Heri vil der være specificeret hvilke aktiver/aktivgrupper og 

forpligtelser der overtages, samt til hvilken værdi dette er aftalt. Den efterfølgende revision af 

tilstedeværelse er dog en del mere besværlig, idet der er tale om en skønssag. Er den tilkøbte 

goodwill reelt til stede på balancedagen, eller bør der nedskrives? En indikation herfor kan være 

kundelister fra den tilkøbte virksomhed. Er der stadig en del af dette kundesegment til stede i 

virksomheden, er dette en god indikation for, at goodwillen stadig er til stede, men selve værdien vil 

fortsat være en skønssag. 

2.4.2 Materielle anlægsaktiver 

Modsat misbrug af immaterielle anlægsaktiver, har revisor her en lettere opgave, idet alle 

virksomhedens aktiver skal være noteret i et anlægskartotek.   

Revisor skal fysisk kontrollere, at aktiverede omkostninger føres i et anlægskartotek, samt at de er i 

virksomhedens besiddelse. Revisor skal ligeledes kontrollere, at virksomheden har rettighederne til 

de aktiverede omkostninger, dette gøres bl.a. ved at kontrollere til underliggende dokumentation.  

Udover den fysiske tilstedeværelse, skal revisor også vurdere hvorvidt den værdi aktiverne er 

indregnet til, er til stede i virksomheden. I denne vurdering skal indgå, hvorvidt den anvendte 

levetid/afskrivningsperiode er passende og om aktivet burde nedskrives til en lavere 

genindvindingsværdi.  

Når revisor skal lave sin vurdering, må der medtages, om der er opsat passende procedurer for hvem 

der kan autorisere optagelse af aktiver i regnskabet, samt hvem der vurderer levetid, 

nedskrivningsbehov mv. for virksomhedens aktiver. Selvom virksomheden har opsat procedurer for 

behandling og indregning af aktiver, kan der ske besvigelser, hvis nogle i registreringsprocessen har 

adgang til at omgå disse procedurer.  

I nogle tilfælde kan der være tale om specielle aktiver, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at 

benytte sig af en ekspertvurdering. I sådanne tilfælde, skal revisor alligevel selv søge at lave en 
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sandsynliggørelse af den indregnede værdi, samt vurdere det resultat den anvendte ekspert er 

kommet frem til. 

Eksemplet fra praksis 

Eksemplet vedrørte brug af firmabiler i privat henseende. 

Denne type besvigelse er ikke altid nem for revisor at opdage. Er der registreret en bil i 

virksomheden, vil det være væsentligt først at undersøge hvilken type bil der er tale om, og hvis det 

er en bil der egner sig til privat brug, undersøge om der er nogle i virksomheden, der bliver 

beskattet heraf. Hvis ingen bliver beskattet af værdien af fri bil, vil det være relevant at lave en 

forespørgsel til ledelsen, for at høre, om der er nogle der har adgang til at anvende den privat, samt 

om disse personer har egen bil i privat regi. Alt efter svaret, kan revisor udforme sin vurdering, om 

hvorvidt der muligvis forekommer misbrug af virksomheden aktiver.   

2.4.3 Finansielle anlægsaktiver 

I sine overvejelser bør revisor medtage, hvem der har beføjelser til at foretage værdireguleringer af 

indregnede finansielle anlægsaktiver, samt om disse har adgang til at manipulere med 

dokumentationen. For kapitalandele indebærer dette, om vedkommende har kontrol med de 

virksomheder der ejes andele i og for renteswaps indebærer det, hvem der modtager afregninger fra 

modparten, altså fra en finansiel virksomhed, samt om der i den forbindelse har været adgang til at 

manipulere med dokumentationen.  

2.4.3.1 Kapitalandele 

Ved tilgang af nye kapitalandele, kan rettighederne hertil kontrolleres via købsdokumenter og 

ejerbogen for de kapitalandele der indregnes. Til revision for efterfølgende værdiansættelse, skal 

der ses på hvilken indregningsmetode der vælges: 

Kostpris 

Når kapitalandele indregnes til kostpris, er der ikke noget problem, så længe egenkapitalen er intakt. 

Hvis revisor kan konstatere, at egenkapitalen er lavere, end da selskabets foretog købet af disse 

kapitalandele, vil ledelsen være nødsaget til at foretage en nedskrivning af disse kapitalandele. 
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Ligeledes, vil der skulle ske tilbageførelse af nedskrivningen, hvis den købte kapitalandel 

genopretter sin egenkapital.  

Indre værdi 

Da kapitalandele der indregnes til indre værdi, skal indregnes efter samme regnskabspraksis, som 

den reviderede virksomhed anvender, må revisor gennemlæse kapitalandelens anvendte 

regnskabspraksis. Hvis begge selskaber anvender samme regnskabspraksis, vil egenkapitalen, i 

mange tilfælde, være en indikator for den indre værdi i virksomheden. Men selvom begge selskaber 

benytter den samme regnskabspraksis, kan der også opstå tilfælde hvor egenkapitalen ikke er lig 

den indre værdi, nemlig i tilfælde hvor der ved etablering af moder/datter-forhold eller 

associeringsforhold er omregnet identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi. I sådanne 

tilfælde må der ved opgørelse af den indre værdi tages højde herfor i revisors analyse. 

Dagsværdi 

Er kapitalandelen noteret på den danske fondsbørs, er det ikke noget problem at kontrollere den 

værdi ledelsen har indregnet kapitalandelen til, men er dette ikke tilfældet, vil revisor have sværere 

ved at kontrollere dagsværdien, idet der er tale om en skønsmæssig værdiansættelse. Revisor kan 

bede selskabets ledelse om at få foretaget en vurderingsrapport fra uvildige eksperter. Hvis dette 

ikke kan lade sig gøre, vil revisor skulle foretage kalkulemodeller, til kontrol af værdiansættelsen.  

Fælles for indre værdi og dagsværdi er, at revisor skal kontrollere virksomhedens behandling af 

værdireguleringer, men da der er tale om skønsmæssige værdiansættelser, vil der udelukkende 

kunne være tale om en sandsynliggørelse af værdien med en vis fejlmargin, og det er fejlmarginen 

revisor skal gøre op med sig selv om, hvor meget der kan accepteres.  

2.4.3.2 Renteswaps 

Da der er tale om en handel med en finansiel virksomhed, vil der løbende være udstedt meddelelser, 

som revisor kan anvende til at afstemme den indregnede renteswap til. Dette påvirker, at selvom der 

er tale om indregning til dagsværdi, vil der ikke være tale om et regnskabsmæssigt skøn, da 

dagsværdien beror på faste beregninger, som virksomheden ikke har kontrol med.  

Når virksomheden alligevel har mulighed for at manipulere med regnskabet via renteswaps skyldes 

det, at det er virksomhedens ledelse der aflægger regnskabet, så selvom den indregnede renteswap i 
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balancen muligvis stemmer overens med den finansielle meddelelse, kan værdireguleringen over 

egenkapitalen være manipuleret, så revisor må skabe sig et overblik over, hvorledes virksomheden 

behandler værdireguleringer, herunder risikoen for at manipulationen finder sted.  

2.4.4 Lager 

ISA 501 uddyber særlige overvejelser for bl.a. lager, hvis dette udgør en væsentlig del af 

virksomhedens regnskab. Som beskrevet i afsnit 1.2.2.4, kan der manipuleres med tilstedeværelse 

og tilstand, hvilket revisor skal opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for via: 

I. overvære fysisk lageroptælling, hvor dette er praktisk muligt, for at:  

a. vurdere den daglige ledelses instrukser og procedurer for registrering og kontrol af 

resultaterne af virksomhedens fysiske lageroptælling 

b. observere udførelsen af den daglige ledelses optællingsprocedurer  

c. inspicere varelageret, og 

d. foretage kontroloptælling 

 

II. udføre revisionshandlinger på virksomhedens endelige registreringer i lagerkartoteket for at 

fastslå, om de afspejler de faktiske resultater af lageroptællingen nøjagtigt. 

Der kan dog opstå situationer, hvor revisor ikke har mulighed for at være til stede på balancedagen, 

fx hvis revisor først er blevet valgt efterfølgende til at udføre revisionen, og i disse situationer skal 

der foretages alternative revisionshandlinger, for at opnå sikkerhed for tilstedeværelse og tilstand. 

Så vidt det er muligt, skal revisor overvære en fysisk optælling på en alternativ dato, og i tillæg 

hertil udføre handlinger der giver sikkerhed for at ændringerne mellem balancedagen og 

optællingsdagen er registreret korrekt.  

Der kan også være tale om et varelager der er i tredjemands varetægt, hvorved revisor skal ”anmode 

om bekræftelse fra tredjemand af mængderne på og tilstanden af det varelager, som tredjemand 

opbevarer på virksomhedens vegne” og/eller ” foretage inspektion eller udføre andre 

revisionshandlinger, som er relevante efter omstændighederne” 

Mange mindre virksomheder laver kun lageroptælling en gang om året, hvorved det kan være svært 

at opnå sikkerhed for den optalte værdi på balancedagen, da der typisk ikke vil være løbende 

registrering af bevægelser i lagerværdien. Her er det ekstra vigtigt, at revisor får tilegnet sig en 
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forståelse for virksomhedens procedurer omkring lager, herunder bl.a. hvem der kan indkøbe varer 

til lageret, hvem der har adgang til at plukke varer på lageret, hvordan der registreres til- og afgange 

på lageret og hvem der står for kontroloptælling, med andre ord, hvorvidt der er adskillelse mellem 

den disponerende, registrerende og kontrollerende funktion, da mangel på adskillelse øger risikoen 

for at der kan forekomme besvigelser. Den generelle adgang til virksomhedens varelager bør 

ligeledes vurderes, især hvis der er tale om særligt værdifulde eller attraktive varer. 

Eksemplet fra praksis 

I det tidligere eksempel på misbrug af aktiver, var der tale om medarbejdere hos L’easy der stjal 

varer på lageret. 

Revisor har ikke haft mulighed for at støde på besvigelsen, hvis den er forekommet i den 

mellemliggende periode mellem revisionerne. Kun hvis der har været tale om besvigelser, der er 

forekommet hen over statusperioden, eller ved en løbende revision, således at det fysiske lager ikke 

har været i overensstemmelse med den bogførte værdi på lageret, har revisor en mulighed for at 

opfange besvigelsen under sin revision. Da der foretages kontroloptælling ved brug af stikprøver, er 

det dog ikke engang sikkert, at svindlen ville have været opdaget under revisionen.  

I eksemplet vedrørende regnskabsmanipulation var der tale om, at Memory Card Technology ikke 

havde nedskrevet lageret til den lavere værdi det egentlig havde. 

Ved ovenstående handlinger, vil den manglende nedskrivning af værdien ikke blive opdaget, da 

varerne sagtens kan være til stede, men blot være indregnet til en for høj værdi, fordi de måske ikke 

engang er kostprisen værd længere. Der skal dog foretages test at nedskrivningsbehov for ukurante 

varer, hvilket kan være til stede, hvis for eksempel lagerets omsætningshastighed er faldende i 

forhold til tidligere år. Er der tale om varer der har ligget på lager i længere tid end normalt, er dette 

en indikation for, at de ikke har den samme værdi som tidligere.  

2.4.5 Debitorer 

For at konstatere tilstedeværelsen og værdiansættelsen af debitorer, bør revisor benytte sig af 

forskellige revisionshandlinger, herunder saldomeddelelser, kontrol af underliggende fakturaer, 

kontrol for ”gamle” debitorer, samt kreditering efter balancedagen.  
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Ved revision af debitorer, kan revisor anvende de samme overvejelser omkring interne kontroller, 

som dem der blev identificeret under afsnit 2.1. 

Jf. afsnit 2.1.1 kunne saldomeddelelser anvendes som et middel til at opnå overbevisning for at 

optagede tilgodehavender er til stede. Saldomeddelelser kan udformes enten ved at revisor sender 

en meddelelse med blankt beløb, og beder debitoren selv påføre et beløb, eller ved at oplyse den 

registrerede saldo fra bogholderiet og bede debitoren om at af- eller bekræfte saldoen. I begge 

tilfælde er der tale om en positiv saldomeddelelse, men der kan også sendes en negativ 

saldomeddelelse, hvorved en manglende respons på den fremsendte saldo, anses for at være et 

stiltiende samtykke heraf. Jf. ISA 505 opnås den bedste overbevisning ved anvendelse af positive 

saldomeddelelser, da debitorerne derved har taget aktivt stilling til den fremsendte meddelelse.  

Kontrol af efterfølgende indbetalinger, udføres af revisor ved stikprøvevis at efterprøve, om 

debitorer listet i bogholderiet indbetales efter balancedagen. Manglende indbetaling til tiden, kan 

være et udtryk for, at debitoren ikke er til stede og i stedet bør hensættes til tab.  

Derudover bør revisor også kontrollere for kreditnotas i den efterfølgende periode. Sker der 

kreditering af debitorer der bestod på balancedagen, er dette ligeledes et udtryk for, at debitoren 

ikke er til stede på balancedagen, og kreditnotaen bør derfor periodiseres, så den udligner salget i 

den rette periode.  

Har virksomhedens ledelse allerede opgjort et tab, er en effektiv handling for revisor til at vurdere 

rimeligheden af hensættelse af tab på debitorer, ligeledes at udføre en kontrol af efterfølgende 

indbetalinger, jf. ISA 540, afsnit A60.  

Det hensatte beløb kan derudover sammenholdes med gamle debitorer, fx debitorer der forfaldt for 

90 dage siden eller mere. Ledelsen bør forespørges, om denne forventer at modtage indbetaling, 

eller om debitoren er tabt, samt hvis der forventes indbetaling, hvilke handlinger der i så fald er 

foretaget for at indhente tilgodehavendet. Har ledelsen forgæves forsøgt at rykke debitoren for 

tilgodehavendet, er fordringen højst sandsynligt tabt, hvorved der skal foretages nedskrivning af 

debitorernes indregnede værdi i regnskabet. 

Ovenstående revisionshandlinger kan afdække, om ledelsen har forsøgt at manipulere med 

regnskabet, men ved misbrug af virksomhedens aktiver i form af debitorerne, kan revisor have brug 

for held, da svindleren jf. afsnit 1.1.5.2 havde mange muligheder for at begå besvigelser. Af samme 
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grund vil de mange muligheder tilsvarende være listet op med revisionshandlinger, som revisor 

udfører, der evt. kan indikere at besvigelsen er til stede. 

I. For at revisor mindsker risikoen for, at der er begået besvigelser i form af overlapning af 

debitorindbetalinger, vil revisor kunne gennemgå debitorlisten i forbindelse med revisionen. 

I den forbindelse kan revisor bede om underliggende faktura til udvalgte debitorer, 

heriblandt kunne der udvælges debitorer, hvor den efterfølgende betaling mangler på 

debitorsaldolisten for efterfølgende periode, eller nogle af de andre debitorer, hvor der har 

været indbetalinger der er forskellige fra hvad deres faktura har lydt på. Hvis revisor har 

formået at finde disse, vil det give anledning til forespørgsel om, hvorfor der har været lavet 

sådanne posteringer.  

     En anden måde for revisor at opnå bevis, er ved at udsende saldomeddelelser til selskabets 

debitorer. Men her er det igen en stikprøve som udvælges, hvorved revisor muligvis ikke 

rammer lige netop den debitor der er anvendt til besvigelser.  

 

II. Ved snyd med bogføring på debitor samlekonto i stedet for den konkrete debitor, vil revisor 

hurtigt kunne se, at debitorlisten og debitorerne i finansbogholderiet ikke stemmer overens. 

Dette giver allerede her anledning til at bede ledelsen om at udpensle fejlen. Kan ledelsen 

ikke forklare fejlen, evt. med en teknisk fejl, skal revisor foretage yderligere 

revisionshandlinger, for at opnå sikkerhed for 1) hvilken værdi der er den korrekte og 2) 

hvorfor fejlen er opstået. 

 

III. Revisor skal forespørge til de interne processer, for hvad der sker, hvis en debitor ikke 

betaler. Hvem giver besked til kunden og hvordan? Er der mulighed for en medarbejder at 

stoppe beskeden til den pågældende kunde? 

 

IV. Jf. ovenstående afsnit om omsætningsrevision, vil der kun blive taget stikprøver og udført 

analyser, hvorved der ikke er garanti for, at revisor vil opdage det, hvis besvigeren har 

foretaget nedskrivning af en debitor over resultatopgørelsen eller bogført det som en rabat. 

 

V. Hvis besvigeren pumper en stor debitor op, kan revisor relativt nemt fange det ved 

saldomeddelelser. Dog vil der oftest sendes ud efter stikprøvemetoden, hvilket reducerer 

chancen for at fange en eventuel besvigelse.  
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Selvom revisor har et godt kendskab til de interne processer og kontroller, samt har mange 

redskaber til rådighed til at revidere indregnede debitorer, herunder udsendelse af saldomeddelelser, 

kontrol af efterfølgende indbetalinger, kontrol af efterfølgende periodes omsætning, for at 

kontrollere for kreditering efter balancedagen, sker mange af handlingerne ved hjælp af stikprøver, 

hvilket efterlader en vis risiko for, at besvigelser ikke vil blive opdaget via en revision.  

2.4.6 Likvide midler 

Likvide midler dækker over kassebeholdninger og indestående midler i pengeinstitutter. Revisor 

skal sikre sig, at virksomheden har rettighederne til de i regnskabet anførte likvider, samt 

tilstedeværelsen heraf.  

Et af de vigtigste områder en revisor skal afdække i forbindelse med sin revision af likvider er, at se 

på interne kontroller og hvilken form for funktionsadskillelse der foreligger i virksomheden. Jo 

ringere funktionsadskillelse mellem den person i virksomheden der har adgang til at disponere over 

virksomhedens likvider og den person der har adgang til at registrere data i bogføringen, jo større er 

risikoen også for at der kan begås besvigelser.  

Rettighederne til indeståender kan sikres ved at anmode pengeinstitutterne om opgørelse over 

engagementer med virksomheden. Denne viser som regel også indestående pr. efterspørgselsdatoen, 

hvormed tilstedeværelsen ligeledes kontrolleres. Derudover er der oftest ligeledes anført, hvor 

mange personer i virksomheden der har adgang til virksomhedens konti, samt om der er enkelt 

personer der har adgang til at godkende bevægelser fra virksomhedens konti, hvilket kan medføre 

enten forhøjet eller lav risiko for besvigelser med likvider.  

For kassebeholdninger kan revisor udføre et uanmeldt kasseeftersyn i løbet af året, for at konstatere 

om den bogførte beholdning er til stede og om der føres passende kontrol hermed. Denne handling 

anses for at være god revisionsskik. 

Udover mulighederne i afsnit 2.2, ”omkostninger”, er der også andre mere direkte måder, hvorpå 

virksomhedens medarbejdere og ledelse kan misbruge virksomhedens likvider; at tage fra kassen og 

at overføre beløb fra virksomhedens bankkonti. 
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2.4.6.1 At tage fra kassen  

Jf. ISA 315 punkt 14, skal revisor have en forståelse af virksomhedens kontrolmiljø. Her kan der 

foretages en vurdering af hvilke kontrolforanstaltninger der foretages for at undgå svind ved 

kasserne. Der kan undersøges, om der er en form for overvågning, når medarbejdere har brug for at 

tilgå kasserne, det værende enten i form af videoovervågning, eller krav om at der skal være 2 

medarbejdere til stede. Der kan ved forretninger yderligere undersøges, om der er opstillet en 

beløbsgrænse for hvornår en supervisor skal tilkaldes, når der skal ske returnering af salg, da det 

øger risikoen for besvigelser, hvis alle medarbejdere har mulighed for at returnere salg på egen 

hånd. Til sidst kan der forespørges på, om der er en acceptabel beløbsgrænse for kassedifference 

ved optælling af kassebeholdningen, samt hvorledes kassedifferencer håndteres.  

Disse observationer vil revisor notere i sin risikovurdering i forbindelsen med sin planlægning. 

Problemet er dog bare, at eventuelle tilladte differencer ved optælling af kassebeholdning, højst 

sandsynligt vil være så lave, at det vil være under væsentlighedsniveauet, hvorfor revisor ikke skal 

foretage yderligere handlinger, trods eventuelle besvigelser i forbindelse med kassebeholdningen. 

Eksemplet fra praksis 

I et af de tidligere nævnte eksempler var der tale om en medarbejder hos Lidl der fejlmeldte flaske-

bonner, for efterfølgende selv at indkassere panten. 

Denne type besvigelser ville revisor ikke være faldet over ved sin revision. Det er muligt revisor 

måske kunne have kommet med forslag til kontroller, men altså ikke direkte opdage besvigelsen 

igennem revision, da der er tale om transaktioner af 1) en ubetydelig størrelse og 2) transaktionerne 

for en hel dag, vil sandsynligvis være slået sammen, således at omsætning, kassebeholdning og 

kortbetalinger vil fremgå i enkelte beløb. 

2.4.6.2 At tage fra bankkonti  

For at revisor kan mindske risikoen for besvigelser, ved svindel med selskabets bankkonti, skal man 

som beskrevet i afsnit 1.1.4.2 være opmærksom på, at der var tre måder hvorpå det bedst kunne 

udføres fra svindlerens side. Dette vil derfor også kunne opdages ved forskellige arbejdshandlinger 

fra revisors side.  
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I. For at undgå at en medarbejder har oprettet et skyggeselskab, til brug for afregning af falske 

fakturaer, vil revisoren skulle foretage stikprøvekontrol af omkostningerne, som formentlig 

vil være varekøb eller tilkøbte konsulentydelser. Problemet med denne revisionshandling er 

bare, at der ikke er sikkerhed for, at revisor udvælger den/de fakturaer der er udsted via 

skyggeselskabet, idet der udvælges tilfældigt og også gerne ekstra ud fra størrelse eller 

anden anormalitet i bogføringen. Revisor kan dog lave forespørgsler til ledelsen, hvis 

omkostningerne er steget væsentligt i forhold til tidligere, mens omsætningen ikke viser 

samme tendens, hvilket vil blive opdaget i forbindelsen med en analyse. Hvis ledelsen eller 

andet administrativt personale kan give en plausibel forklaring på dette, vil revisor ikke 

skulle foretage yderligere revisionshandlinger.  

Eksemplet fra praksis 

I eksemplet havde ledende medarbejdere oprettet et selskab, hvortil der blev overført likvider, på 

baggrund af falske fakturaer. 

Jf. ISA 240 har revisor ikke til opgave, at vurdere dokumenters ægthed, så antaget, at 

virksomhedens procedurer inkl. godkendelser (eftersom det var en gruppe ledende medarbejdere der 

stod bag) er fulgt, har revisor ikke nogen mulighed for at fange denne type svindel. 

 

II. I tilfælde af, at man udnytter fakturaerne fra sine leverandører, og bogfører dem dobbelt, vil 

det højst sandsynligt forekomme på kontokortene, at der er blevet bogført samme beløb to 

gange og at der ingen kreditnotas er bogført. Sådan en mistænkelighed, vil revisor skulle 

undersøge ved sin gennemgang af kontokortene. Hvis omkostningen blot er bogført en 

enkelt gang, men man derefter har overført betalingen til sig selv, vil besvigelsen kunne 

opdages ved kontrol af kreditorlisten. Denne er opdelt over hvor gammel gælden er og hvem 

der er fordringshaver. For at revisor kan sikre værdiansættelsen og tilstedeværelsen, skal der 

forekomme underliggende dokumentation i form af fakturaer fra leverandørerne, eller 

kontoudtog pr. statusdagen. Kontoudtog vil kunne bekræfte tilstedeværelse af gælden, og i 

tilfælde hvor en medarbejder eller leder har stukket betalingen i lommen, vil der 

fremkomme en difference mellem kontoudtoget og kreditorlisten. Ligesom ved debitorer, er 

der dog mulighed for at ”foretage lapning”, hvorved differencerne skjules og det vil herved 

ikke være sikkert, at revisor opdager, hvis der forekommer besvigelser. Ligeledes bør gamle 
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kreditorer gennemgås med ledelsen. Der kan forekomme tvister med fordringshaveren om 

gældens størrelse, hvorved det er legalt at have en gammel kreditorsaldo. 

Eksemplet fra praksis 

I eksemplet overførte en landbrugsmands bogholder penge til sin egen konto, i stedet for 

kreditorernes.  

For at opdage denne type af besvigelser, vil man kunne se på en kreditorliste fordelt på alder. 

Herved ville det være muligt at opdage, hvis der var nogle gamle ubetalte kreditorer, som ledelsen 

mener, skulle være betalt. Yderligere vil man stikprøvevis kunne kontrollere betalingerne i 

efterfølgende periode, for at konstatere tilstedeværelsen af de listede kreditorer. En anden mulighed 

er, at der kan udsendes saldomeddelelser, hvori man beder kreditorerne om at bekræfte deres gæld 

til virksomheden. I dette tilfælde, hvor bogholderen havde overført nogle af pengene til sin egen 

konto, i stedet for kreditorerne, vil besvigelsen herved kunne opdages, medmindre der er tale om, at 

bogholderen havde udlignet en kreditor totalt, hvorved den ikke vil fremkomme på kreditorlisten og 

dermed ikke blive en del af kontrollen. Der er altså også her, en risiko for, at revisor ikke vil kunne 

opdage besvigelsen. 

 

III. Sidste mulighed er, at indkøbe private genstande på virksomhedens regning. Disse 

omkostninger vil hovedsagligt bogføres under eksterne omkostninger, hvor revisor ligeledes 

skal fortage stikprøve revision af omkostninger. Her vil det især være en god idé som 

revisor, at have fokus på administrationsomkostningerne, såsom småanskaffelser og 

telefonomkostninger, idet der kan være indkøbt en computer, eller der kan være betalt 

telefonregninger, uden at der sker beskatning. Yderligere er rejseomkostninger også gode at 

kontrollere, da en medarbejder/leder kan have haft omkostninger til en helt reel 

forretningsrejse, men også har valgt at tage ægtefællen med på virksomhedens regning. 

Normalt vil dette blive opdaget ved en effektiv funktionsadskillelse og det er derfor vigtigt 

for revisor at vide, hvilke bogførings- og betalingsprocesser der er i virksomheden.  

Eksemplet fra praksis 

Dette eksempel gik ud på, at en restaurantchef og en køkkenchef havde anvendt 

restaurantens likvider til at indkøbe varer til en privat cateringvirksomhed.  



76 

 

Da der er tale om indkøb af madvarer til en virksomhed, der allerede lever af at sælge mad, 

sammenholdt med at der er risiko for at lige netop de ”private” indkøb ikke ville blive 

udvalgt, ville en stikprøve af bilagene ikke kunne have afsløret svindlen. Til gengæld ville 

det muligvis kunne fanges ved en analyse af bruttoavancen, hvis der var tale om store 

mængder af varekøb, således at bruttoavancen var faldet markant og ledelsen ikke kunne 

forklare dette. 

Ligesom likvider kan misbruges, var der også risiko for at ledelsen kunne manipulere regnskabet 

via likviderne ved at manipulere med udenlandsk valuta, indføre fiktive beholdninger, eller have 

skjulte beholdninger i virksomheden. 

2.4.6.3 Udenlandsk valuta 

Nogle pengeinstitutter oplyser både saldi i den udenlandske valuta og i danske kroner på deres 

årsopgørelser. I dette tilfælde er det ikke noget problem for revisor at validere den i regnskabet 

indregnede beholdning. Er revisor ikke i besiddelse af årsopgørelsen, eller oplyser denne kun saldi i 

den valuta kontoen er oprettet med, må revisor beregne hvilken kurs der er anvendt og holde den op 

mod for eksempel Nationalbankens opgjorte kurs på statusdagen. 

2.4.6.4 Fiktive beholdninger 

Et stærkt revisionsbevis for likvidernes tilstedeværelse i pengeinstitutter, er engagementsopgørelser 

fra virksomhedens banker. Revisor skal selv sende forespørgslen til pengeinstituttet, som skal svare 

direkte til revisor, hvorved virksomheden der er under revision, ikke har mulighed for at manipulere 

med besvarelsen. 

Vedrørende kontante beholdninger, kan revisor, som nævnt i afsnit 2.4.6, foretage uanmeldte 

beholdningseftersyn. Herved er det muligt for revisor at konstatere, hvorvidt de kassebeholdninger 

virksomheden har noteret i sit bogholderi er til stede.  

Eksemplet fra praksis 

I det tidligere eksempel, var der tale om salg af virksomhed, vis eneste aktiv var en 

kassebeholdning. Kassebeholdningen mener politiet dog aldrig har været til stede i virkeligheden. 
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Normalt vil en manglende kassebeholdning kunne konstateres ved et kasseeftersyn, og i dette 

tilfælde, hvor kassebeholdningen er selskabets eneste aktiv, må det vurderes at være yderst 

væsentligt for selskabets regnskab. Der foreligger dog også revisionspåtegning på et regnskab, hvor 

kassebeholdningen er til stede, så vi må gå ud fra, at selskabet har kunnet forevise dokumentation 

for beholdningens tilstedeværelse. 

2.4.6.5 Skjulte beholdninger 

Er der på den anden side udeladt en beholdning i form af en hemmelig bankkonto eller hemmelig 

kassebeholdning, er det ikke muligt for revisor at opdage det gennem revisionshandlinger, da 

kontoen ikke vil være registreret i de for revisor kendte banker, fordi virksomheden godt ved, at 

revisor efterspørger engagementer med kendte pengeinstitutter.  

Som beskrevet ovenfor, er revisors kendskab til interne kontroller og funktionsadskillelse i 

virksomheden vigtigt for revisionen, da dette påvirker risikoen for at der kan forefindes besvigelser 

i den reviderede virksomhed. Herefter kan revisor benytte sig af ekstern dokumentation til brug for 

bevis for, at bankbeholdninger er til stede, samt anvende uanmeldte kasseeftersyn til at konstatere 

disses tilstedeværelse.  

2.5 Mangelfulde oplysninger i regnskabet 

Dette afsnit vedrører kun områder, hvor ledelsen har mulighed for at manipulere med regnskabet, da 

det omhandler delelementer i regnskabet, der tages stilling til ved udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Grundet risikoen for manipulation i form af udeladelse af oplysninger, der har relevans for 

regnskabsbrugers beslutningsgrundlag, bør revisor lave en generel overvejelse om ledelses 

kompetencer inden for regnskabsfaget. Udeladelser kan både skyldes at ledelsen ikke har været klar 

over notekravet, men kan også skyldes, at ledelsen med overlæg forsøger at mislede 

regnskabsbrugeren. 

2.5.1 Ændrede regnskabsprincipper 

Finder revisor ud af, at der har været ændret regnskabsprincipper ift. tidligere regnskabsår, skal 

revisor påse, at der er foretaget evt. tilrettelser til sammenligningstal, samt at der forekommer en 

passende beskrivelse af ændringen og dens konsekvenser for regnskabet i anvendt regnskabspraksis. 
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2.5.2 Kapitalandele 

I forbindelse med revision af indregnede kapitalandele, vil revisor også have indhentet de 

oplysninger der er krævet i noterne til regnskabsposten i form af ejerbog for at kontrollere 

rettighederne, samt et årsregnskab til brug for sandsynliggørelsen af kapitalandelens tilstedeværelse 

og værdiansættelse. Det er derfor nemt for revisor at kontrollere noterne for de oplysninger der 

kræves i regnskabet.  

2.5.3 Eventualforpligtelser 

Da der er tale om eventualforpligtelser, er det ikke omkostninger revisor direkte vil falde over i 

forbindelse med revision af virksomhedens drift og balanceposter, men nogle poster i regnskabet, 

vil kunne give anledning til noter til regnskabet, og det er disse der skal kontrolleres for at være til 

stede: 

 Beløbene for henholdsvis pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede 

veksler og andre eventualforpligtigelser 

Hvis der er medarbejdere eller ledere med særlige gunstige pensionsordninger, skal dette 

anføres i en note. Det kunne for eksempel være en direktør der er berettiget til en årsløn ved 

fratrædelse. 

Ligeledes skal det oplyses, hvis virksomheden kautionerer eller stiller sikkerhed for andre 

virksomheder, for eksempel er der solidarisk hæftelse for skatter og afgifter i 

koncernforbundne selskaber. 

Hvis revisor kan se, at der har været advokatomkostninger i virksomheden i løbet af året, vil 

revisor skulle sende et advokatbrev til virksomhedens advokat. Heri vil der blive spurgt til 

udestående honorar til advokaten, hvilke sager der er igangværende og hvilket udfald 

sagerne forventes at have. Oplysningerne vil, hvis det er væsentligt for regnskabet, skulle 

oplyses som en note under eventualforpligtigelserne. 

 Leje- eller leasingforpligtelser i henhold til indgåede kontrakter  

Er revisor blevet bekendt med at der forekommer leje- eller leasingforpligtelser, bør revisor 

efterspørge underliggende kontrakter. Er der tale om en virksomhed med mange 
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leasingforpligtelser, kan det yderligere være en ide at benytte sig af en forespørgsel i stil 

med den engagementsforespørgsel der anvendes over for pengeinstitutter, for at sikre sig, at 

alle forhold er medtaget i regnskabet.  

 Det samlede omfang af pantsætninger, samt de pantsatte aktivers samlede 

regnskabsmæssige værdi. 

Har et pengeinstitut taget pant i et eller nogle af virksomhedens aktiver, til sikkerhed for sit 

mellemværende, vil dette ofte være oplyst i de engagementsoplysninger revisor modtager i 

forbindelse med revision af likvide beholdninger. Ligeledes kan tingbøger oplyse om der er 

nogle eksterne parter der har fået pant i virksomhedens aktiver.  

Eksemplet fra praksis 

I det omtale eksempel manglede IT Factory at oplyse forpligtelser på 2 leasingaftaler. 

Denne type besvigelse kan revisor fange, ved at gennemgå de leasingaftaler der er indgået i året. 

Hvis der er tale om et selskab der indgår mange kontrakter årligt, kan kontrollen dog ske med 

stikprøver, hvorved revisor kan få sin overbevisning om, hvorvidt virksomheden indregner 

leasingforpligtelser korrekt. Herved er der ikke garanti for, at revisor vil opdage, hvis der mangler 

en enkelt kontrakt eller to ud af en større population. 

2.5.4 Ledelsesberetningen 

Revisor skal ikke nødvendigvis revidere ledelsesberetningen, men jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 

5 stk. 1 nr. 7) skal revisor alligevel gennemlæse ledelsesberegningen og vurdere om denne er i 

overensstemmelse med de forhold revisor er blevet bekendt med i løbet af sin revision, hvilket skal 

beskrives i revisors erklæring.  

2.6 Handlinger ved mistanke eller konstateret besvigelser 

Hvis revisor finder nogle mistænksomme posteringer eller dispositioner under sin revision, skal 

revisor i første omgang genoverveje sin vurdering af den iboende risiko og kontrolrisikoen på de 

regnskabsposter der berøres af mistanken. Jf. ISA 330 skal der udføres yderligere 

revisionshandlinger i tilfælde af høj risiko, og jf. punkt A34 er en mulighed for revisor, at udvide 
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sin test af kontroller, hvor det kan konstateres hvem der har mulighed for at udføre processerne. En 

anden mulighed er at skaffe yderligere revisionsbevis jf. punkt 27, dette kan blandt andet gøres ved 

at udvide sin stikprøve, for at be- eller afkræfte sin mistanke jf. ISA 530, eller ved at have mere 

fokus på hvordan beviset opnås og vurdere hvorvidt yderligere ekstern bekræftelse fra tredjemand 

kunne være mere effektivt jf. ISA 330 A19.  

Hvis revisor igennem sine udvidede handlinger finder, at der er tale om væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, skal revisor jf. ISA 450 punkt 8 informere om dette på rette niveau, hvor der anmodes 

om at ledelsen får rettet op på fejlene. Hvis der er fundet mange fejl, kan revisor genoverveje 

væsentlighedsniveauet jf. A11 i ISA 450.  

Efter revisor har foretaget sine udvidede revisionshandlinger, og eventuelt er blevet overbevist om, 

at der er tale om besvigelser i regnskabet, skal revisor agere forskelligt, alt efter hvem mistanken 

eller konstateringen om besvigelser andrager jf. Revisorloven § 22 og ISA 240 punkt 38. Hvis 

mistanken eller konstateringen omhandler et eller flere medlemmer af ledelsen, samt at der er tale 

om betydelige beløb eller grove handlinger, skal resten af ledelsen orienteres, hvorefter ledelsen har 

14 dage til at tage skridt til at forhindre besvigelsen og lave en handlingsplan for rette op på 

forvoldte skade, for at gøre regnskabet retvisende. Herefter er der tre muligheder for hvordan 

revisor skal agere alt efter ledelsens samarbejdsvillighed og omfanget af besvigelsen:  

I. Hvis ledelsen får udarbejdet en handlingsplan, inden de 14 dage, og denne redegører for, at 

det er muligt at rette op på besvigelsens påvirkning af regnskabet, således at regnskabet vil 

være retvisende, skal revisor kun, gøre sig et notat af det pågældende forhold i 

revisionsprotokollatet, samt noteret det er blevet korrigeret inden regnskabets aflæggelse.  

 

II. Hvis ledelsen derimod ikke har taget de nødvendige skridt til at dokumentere overfor 

revisor, hvordan de ønsker at rette op på regnskabet, når de 14 dage er gået, skal revisor 

indberette forholdet til SØIK. Yderligere skal forholdet noteres i revisionsprotokollatet og 

revisor skal overveje hvordan konklusionen skal modificeres jf. nedenfor. Derudover skal 

der afgives en supplerende oplysning vedrørende ledelsesansvar, som ligeledes vil blive 

beskrevet nedenfor. 

 

III. Den sidste mulighed revisor har, er at rapportere direkte til SØIK, hvis der er tale om, at 

flertallet i ledelsen er med i besvigelsen. Revisor skal have en faktisk og dokumenterbar 
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viden om besvigelsen, før den kan rapporteres. I dette tilfælde skal revisor ligeledes 

modificere sin påtegning.  

Som revisor er det god skik, at blive i hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant
31

 når der 

under en revision opstår mistanke til, eller der bliver konstateret besvigelser i en virksomhed. Dog 

har man som revisor stadig mulighed for at fratræde opgaven jf. Revisorloven § 18 og ISA 240 A54 

og A55, hvis virksomheden vælger ikke at foretage afhjælpende handlinger for at afhjælpe forholdet 

og dermed give et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling i regnskabet, hvis 

revisionstestene viser betydelig risiko for væsentlige og altomfattende besvigelser, eller hvis revisor 

har en bekymring om, at der forekommer manglende kompetence og integritet hos ledelsen. 

Revisionspåtegningen  

Revisionspåtegningen er revisors kommunikationsmiddel til regnskabsbrugerne, hvorpå dette er 

revisors eneste mulighed for at fortælle regnskabsbrugerne, at der har været tilfælde af besvigelser, 

som er opdaget under revisionen.   

 

Forbehold i påtegningen 

Hvis revisor vælger at forblive virksomhedens revisor til regnskabsaflæggelsen er afsluttet, og 

dermed muligvis først fratræder når erklæringen er afgivet, vil revisor være nødsaget til at give et 

forbehold, hvis ledelsen enten ikke vil rette op på fejlinformationen i regnskabet, som besvigelsen 

har forsaget, eller det ikke er muligt at opgøre hvorledes der kan rettes op, for eksempel hvis der er 

tale om en besvigelse der har stået på over en længere periode. Dette gøres jf. ISA 705 pkt. 6, når 

følgende punkter er opfyldt: 

 

I. revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet 

som helhed ikke er uden væsentlig fejlinformation, eller  

II. revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation  

  

For at der tages forbehold, er det vigtigt at bemærke, at der skal være tale om forhold, der efter 

revisors mening, ville have, eller kunne få væsentlig indflydelse på regnskabet. I 

                                                
31 (sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2012) Revision i praksis, side 419 
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Erklæringsbekendtgørelsen kan man finde en række eksempler på, hvornår revisor skal tage 

forbehold. Eksemplerne kan opdeles i to hovedgrupper; 1) Uenighed med ledelsen 

og 2) Utilstrækkeligt revisionsbevis. Forbeholdet skal beskrives i revisionspåtegningen, inden 

revisor afgiver sin konklusion på regnskabet. I beskrivelsen skal alle relevante oplysninger indgå, 

og hvor det er muligt at udtale sig herom, skal den mulige beløbsmæssige indvirkning på 

regnskabet også indgå. Revisor skal sørge for at tage alle nødvendige forbehold. Det vil sige, at blot 

fordi man tager ét forbehold, som også dækker vigtigheden af et andet, skal begge komme til udtryk 

i påtegningen
32

. Dette kunne for eksempel være relevant i tilfælde hvor en besvigelse har ramt 

omsætningen og tilgodehavender, der også påvirker egenkapitalen.  

For påtegninger med forbehold skal der være belæg for at konkludere at der er væsentlig usikkerhed 

om regnskabets indregnede værdier i form af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Hvis ledelsen er 

uenig med revisor i, hvorvidt revisor skal tage et forbehold i påtegningen, må ledelsen fremlægge 

tilstrækkelig argumentation og dokumentation for at revisor skal revurdere sin påtegning.  

Alt efter hvor gral fejlen er og omfanget heraf, kan der jf. ISA 705 pkt. 7-10 gives tre forskellige 

typer forbehold, som er til grundlag for den efterfølgende konklusion. 

 

Konklusion i påtegningen 

En konklusion skal jf. ISA 700 fortælle, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til, 

at revisor kan udtale sig om hvorvidt revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 

giver et retvisende billede og er uden væsentlige fejl. 

Hvis ledelsen rettede op på de fundne fejl, der var et resultat af besvigelser og der ikke er andre 

forhold i årsrapporten, som gav anledning til bemærkninger, kan revisor afgive en blank påtegning, 

idet regnskabet giver et retvisende billede. 

Hvis ledelsen derimod vælger ikke at rette op på fejlen der er et resultat af besvigelsen, giver det 

anledning til en modificeret konklusion, og revisor skal i sin erklæring angive grundlaget herfor. 

Nedenfor er vist en tabel, som kan anvendes til at beslutte hvilken type konklusion der skal anvendes. 

                                                
32 (Füchsel, Gath, Langsted, & Skovby, 2010) side 236f 
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Tabel: 1 – Typer af modificerede konklusioner33 

Konklusion med forbehold 

Denne kan gives, som vist i skemaet ovenfor, når revisor har formået at finde omfanget af 

besvigelsen eller ikke er i stand til med sikkerhed at fastlæggeomfanget, men alligevel har en klar 

formodning om, at det ikke vil have en gennemgribende påvirkning på regnskabet, men dog er 

væsentlig. Som eksempel, kunne dette være hvis der var misbrug af varelageret, hvor revisor mener, 

at den manglende nedskrivning af den stjålne værdi, begrænser sig til specifikke dele af regnskabet, 

men er væsentlig for forståelsen af regnskabet.  

Afkræftende konklusion  

Hvis revisor i stedet vurdere, at der er tale om gennemgribende og væsentlige fejlinformationer, 

som ledelsen ikke ønsker at rette op på ved regnskabsaflæggelsen giver regnskabet ikke længere et 

retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling på statusdagen, hvorfor revisor er nødsaget 

til at give en afkræftende konklusion.   

 

Manglende konklusion 

Revisor kan i sidste tilfælde afgive en erklæring med manglende konklusion, hvis der ikke kan 

opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for omfanget af besvigelsen, herunder hvor mange 

poster i regnskabet der er berørt heraf, men afgør at forholdet er væsentligt for regnskabet. 

 

  

                                                
33 ISA 705 afsnit A1 
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Supplerende oplysninger i påtegningen 

Revisor skal jf. ISA 706 hhv. afsnit 6 og 8 give en supplerende oplysning i sin påtegning, hvis  

1. revisor finder det nødvendigt at henlede brugernes opmærksomhed på et 

forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors 

vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes 

forståelse af regnskabet, forudsat at revisor har opnået tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsentligt forkert i regnskabet.  

2. revisor finder det nødvendigt at informere om et forhold, som ikke er 

præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er 

relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller 

revisors erklæring, og det ikke er forbudt ved lov eller øvrig regulering. 

Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 7, skal der gives en supplerende oplysning, ligeså snart at ledelsen 

kan ifalde erstatnings- eller straffeansvar, i forbindelse med handling eller mangel på samme som 

ville påvirke regnskabsbrugeren. I forhold til besvigelser er det dog kun punkt 2 der er relevant, da 

forholdet ikke vil være anført i regnskabet.  

Hvis revisor forventer at medtage en supplerende oplysning i sin påtegning, er revisor, jf. ISA 706 

pkt. 9, forpligtet til at oplyse ledelsen herom forinden, samt hvorledes revisor vil formulere sig. I 

forbindelse med at der er efterspurgt en handlingsplan for hvordan ledelsen ville rette op på 

besvigelsen, vil dette punkt naturligt være opfyldt. 

Delkonklusion 

Selvom revisor skal udføre en del forskellige revisionshandlinger, er der alligevel flere typer 

besvigelser, der ikke vil kunne opdages via revisionen. En del af årsagen hertil er, at en stor del af 

revisors overbevisning for driftens indregning indhentes via stikprøver og analytiske handlinger, der 

selvsagt ikke udgør en fuld kontrol af virksomhedens regnskabsgrundlag, men blot giver en vis 

sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder fejl. Revisors bør dog planlægge sin revision med et 

element af uforudsigelighed, således at det er sværere at slippe af sted med besvigelser. 

Uforudsigeligheden viser sig både i form af uanmeldte beholdningseftersyn, samt når der skal tages 

stikprøver på transaktioner i regnskabsgrundlaget. Revisor er dog også hjulpet godt på vej, hvis 
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virksomheden har opstillet nogle effektive interne kontroller, som kan hjælpe med at hindre 

misbrug af aktiver i virksomheden. 

Specifikt for regnskabsmanipulation er det ledelsen der aflægger regnskabet, hvorfor manglende 

oplysninger i regnskabet kan være en yderst svær besvigelse at opdage for revisor, hvis regnskabet 

umiddelbart overholder mindstekravene til regnskabsaflæggelse. Ligeledes er der for mange 

balanceposter tale om skønsmæssige værdiansættelser, hvilket også øger risikoen for at der kan 

forekomme besvigelser, hvis ledelsen under forsæt forsøger at vildlede regnskabsbrugeren. Det kan 

her være en udfordring for revisor at opnå overbevisning for, at der indregnet den korrekte værdi. 

Interne kontroller kan virke forebyggende for besvigelser, hvorfor revisor bør vurdere disse, samt 

hvorvidt der er passende funktionsadskillelse, da manglende kontroller og funktionsadskillelse kan 

øge risikoen for besvigelser.  

I tilfælde af at revisor finder fejl i regnskabet som følge af besvigelser, og der er indhentet 

yderligere revisionsbevis som dokumenterer besvigelsen, skal dette i første omgang rapporteres til 

ledelsen. Herefter har revisor forskellige muligheder for at oplyse regnskabsbrugen om besvigelsen 

ved at modificere sin påtegning, hvis ledelsen enten vælger ikke at rette op på forholdet, eller der er 

tale om et så gennemgribende forhold, at konsekvenserne er umulige for ledelsen at opgøre, 

hvorved regnskabet ikke kan blive retvisende. Revisor har altid den mulighed at fratræde sit hverv 

som virksomhedens revisor, men det er god skik at blive til regnskabet er aflagt. 

3 Hvorledes kan forventningskløften mindskes?  

For at kunne vurdere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de standarder revisor skal revidere 

efter og de forventninger offentligheden har til revisors arbejde, er det nødvendigt først at fastlægge 

hvilke forventninger offentligheden egentlig har til revisors arbejde i forbindelse med at der findes 

fejl i regnskabet, samt når det kommer frem, at der har været besvigelser i en virksomhed. 

Herefter vil vi diskutere forskellige ændringsforslag til nogle af de ISA’er revisor anvender til at 

udforme sin revision efter, i forhold til de svagheder der er identificeret under afsnit 2, hvor nogle 

besvigelser ikke ville blive opdaget, når revisor baserede sin revision på ISA’erne. Undervejs vil 

ændringsforslagene også ses i forhold til eventuelle ændringer til Årsregnskabsloven, der er ramme 

for virksomhedens aflæggelse af regnskab. 
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Dernæst vil vi gennemgå en blank påtegning, som den ser ud i standardform, for at diskutere, 

hvorvidt ændringsforslag hertil kunne afhjælpe revisors udfordring i forhold til, at offentligheden 

forventer at alle transaktioner gennemgås og besvigelser den vej igennem vil blive opdaget, samt 

forventningen om at alle fejl rettes under revision, uanset om der er tale om væsentlige eller 

uvæsentlig fejl. Vi vil i disse overvejelser også medtage hvilke konsekvenser vores ændringsforslag 

under diskussionen omkring ISA’er vil påvirke revisionspåtegningen.  

3.1 Offentlighedens forventninger til revisors arbejde 

Ifølge en undersøgelse som ACCA har lavet i 2012, var der en meget høj forventning til det arbejde 

revisor udførte, set i forhold til hvad revisor rent faktisk er forpligtet til at udføre jf. diverse udstedte 

standarder og lovgivning
34

. Mange tror fejlagtigt, at når revisor afgiver en blank revisionspåtegning 

på et regnskab, er dette lig med at regnskabet er 100 % korrekt, mens virkeligheden er en anden, 

nemlig at revisor skriver under på, at regnskabet ”med en høj grad af sikkerhed” giver et retvisende 

billede af virksomhedens økonomiske situation, samt at regnskabet indeholder de oplysninger der er 

krævet fra lovgivers side - det værende uanset hvor godt det ser ud i virksomheden. Den tidligere 

formand for FSR, Morten Speitzer, udtaler, at den største misforståelse i forhold til revisors arbejde 

ligger i, at regnskabslæseren forventer, at vi i vores arbejde finder besvigelser og ledelsessvigt, 

hvilket vi i mange tilfælde ikke har muligheden for
35

. Dette kommer til udtryk i en 

spørgeundersøgelse fra 2012 foretaget af FSR, hvor kun 2,9 % af de 275 revisorer der deltog i 

undersøgelsen svarede, at de havde fundet besvigelser eller regnskabsmanipulation
36

.   

Det store gap i forventningskløften skyldes, at regnskaberne ikke længere kun er til klientens brug, 

men også offentligheden, såsom banker og kreditorer. De forventer, at der ligger mange flere 

arbejdshandlinger bag revisorpåtegningen, end der reelt gør. Problemet med påtegningen er, at 

brugerne ikke har mulighed for at se, hvad revisor rent faktisk har fundet af fejl og hvilke der er  

rettet op på. Jf. pjecen fra FSR ”10 myter om revisorbranchen”
37

 retter revisor væsentlige fejl i 7 ud 

af 10 regnskaber. Det er bare kun klienten, som er bekendt hermed, grundet revisors tavshedspligt
38

.  

                                                
34 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-

kommentar-7-september 
35http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/201

3/Nr%202-Varrdien-af-revision 
36 http://www.veritasrevision.dk/wp-content/uploads/Revision-og-%C3%A5rsregnskaber-FSR-folder.pdf 
37 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR_Pjecen%20om%20Myter%20FINAL.ashx 
38 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-

kommentar-7-september 

http://www.veritasrevision.dk/wp-content/uploads/Revision-og-%C3%A5rsregnskaber-FSR-folder.pdf
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR_Pjecen%20om%20Myter%20FINAL.ashx
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-september
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-september
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3.2 Forbedringsforslag til revisors fremtidige arbejdsgrundlag 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt nogle af de tidligere anvendte ISA’er kunne ændres, således 

at vi som revisorer i højere grad kunne møde offentlighedens forventninger, blot ved at overholde 

de krav der stilles til revisors arbejde. Der vil i diskussionen indgå, hvorvidt ændringerne vil have 

en nytteværdi for regnskabslæseren, samt hvilken betydning det vil have for revisor i forbindelse 

med udførelse af revisionen og udformning af påtegningen. 

ISA 240 – Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser 

Så længe en besvigelse er foretaget ved dokumentfalskneri og gennem fiktive selskaber mv. fritager 

ISA 240 revisor for ansvar. Men måske burde vi netop kontrollere ægtheden af den stikprøvemasse 

vi udvælger. Blandt andet vil vi kunne kontrollere om der er påført korrekt CVR-nummer på 

fakturaen, hvilket kan indtastes i CVR-registeret. Denne form for kontrol kan give revisor vished 

om, hvorvidt virksomheden i det hele taget findes og hvad den beskæftiger sig med. Hvis der er tale 

om en svindelvirksomhed, som kun er til for at sende fakturaer ud, kan beskrivelsen af 

virksomhedens formål eller stiftere måske give et hint. Som tillæg til de oplysninger der allerede nu 

er tilgængelige i CVR-registeret, er Erhvervsstyrrelsen ved at indsamle ejeroplysninger på alle 

danske selskaber, som ligeledes vil være tilgængelige for offentligheden. Problemet opstår, når der 

handles med udenlandske virksomheder, hvor denne kontrol ikke er mulig at udføre, da der ikke er 

adgang til den samme type oplysninger. 

Alt dette vil selvfølgelig tage ekstra tid, men formålet med kontrollen vil være at begrænse 

muligheden for misbrug af eksisterende CVR-numre på fiktive fakturaer, eller ligefrem 

ikkeeksisterende CVR-numre eller gamle CVR-numre på opløste virksomheder. Ligeledes vil 

formålet i den virksomhed der handles med, kunne holdes op mod den handlede vare/ydelse.  

Problemet med ovenstående er, at CVR-registeret er specifikt for Danmark, men ISA’erne er 

generelle revisionsstandarder på verdensplan, så for at specificere ISA’erne på et sådant plan som 

foreslået ovenfor, vil det kræve at de øvrige lande, som indgår i samarbejdet har samme 

registreringssystemer for deres virksomheder. 

Hertil kommer spørgsmålet om, hvor stor en nytteværdi der vil blive tilført revisionen, i forhold til 

det øgede ressourceforbrug? Et gæt vil være, at det i størstedelen af revisionerne vil være spild af 

ressourcer, i det der ikke forekommer den type besvigelser i mange af virksomhederne, og hvor det 
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forekommer, vil svindlen sandsynligvis være gennemført i en sådan udstrækning, at der er taget 

højde for at ovenstående oplysninger skal være i overensstemmelse med svindlen og så vil 

nytteværdien alligevel være lig nul for regnskabsbrugeren. 

265 – Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste og den daglige ledelse 

Man skal som revisor kontrollere hvorvidt der forekommer gode interne kontroller herunder blandt 

andet effektiv funktionsadskillelse. Mange virksomheder har ikke en effektiv funktionsadskillelse, 

grundet størrelsen af deres administration og som revisor skal vi påpege det overfor den øverste 

ledelse i revisionsprotokollatet jf. punkt 9. Men hvordan kan det være, at det ikke skal påpeges 

overfor regnskabsbrugeren?  

Det kunne være en god idé at Årsregnskabsloven blev opdateret, så der kom en tilføjelse til 

notekravene omkring de interne kontroller, hvorved det noteres i regnskabet, hvis de interne 

kontroller ikke er tilstrækkelige eller er ineffektive. Forslaget bunder i, at mange af besvigelserne vi 

har beskrevet i det tidligere afsnit, ville kunne opdages ved effektive interne kontroller. Notekravet 

ville give regnskabsbrugeren mulighed for selv at tage stilling til, om manglen på kontrol udgør en 

for stor risiko for at der kan forekomme besvigelser, til at man har lyst til at samarbejde med eller 

investere i virksomheden.  

Fordelen er selvfølgelig, at regnskabsbrugeren bliver mere klar på kontrolniveauet i virksomheden. 

Ulempen er, at stort set alle mindre virksomheden, grundet størrelsen ikke har opstillet særlige 

kontroller, herunder har mulighed for effektiv funktionsadskillelse. Da det ikke er de små 

virksomheder der i høj grad investeres i, vurderes det dog ikke at være et problem, at der ville stå en 

passus i en note i stil med ”grundet virksomhedens størrelse, er det ikke muligt at have effektiv 

funktionsadskillelse i administrationen”. Det vurderes, at det heller ikke vil have indflydelse på 

pengeinstitutters engagementer med de små virksomheder, da det må forventes, at de allerede uden 

noten ved, at der ikke er mulighed for effektiv funktionsadskillelse. Samtidig kan det øge revisors 

ansvar overfor virksomhedens investorer, hvis revisor ikke har taget stilling til, og foretaget revision 

vedrørende, kontrolniveauet i virksomheden, i de tilfælde hvor det kommer frem, at 

tilstedeværelsen af effektive kontroller ville have hindret besvigelsen. Dette skyldes, at hvis der var 

et notekrav, er oplysningen omfattet af revisionen og en manglende oplysning vil føre til, at revisor 

skulle give en supplerende oplysning til regnskabet i revisionspåtegningen jf. ISA 706. Hvis 

ændringen blev skrevet ind i Årsregnskabsloven, ville det have betydning for den nuværende 
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formulering af revisionspåtegningen, da det på nuværende tidspunkt fremgår, at vi ikke konkluderer 

hvorvidt de interne kontroller er effektive. Jf. punkt 11, er det noteret at revisor ikke skal 

konkludere på interne kontroller, og derved fraskriver sig ansvaret for at informere om det til 

omverdenen. Dette punkt kunne i samme omgang omskrives til at der skulle informeres om 

manglende kontroller, hvis ledelsen netop ikke selv har oplyst herom. 

På baggrund af ovenstående, hvor det vurderes, at mindre virksomheder i størstedelen af tilfældene 

ikke har en effektiv funktionsadskillelse, vil det kunne diskuteres, hvorvidt notekravet skal henføres 

til regnskabsklasse C og D, hvor det i højere grad vil kunne have en nytteværdi for 

regnskabsbrugeren.  

ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførelse af revision 

Når revisor skal planlægge sin revision, arbejdes der som sagt ud fra et væsentlighedsniveau. Jo 

større balance der er i virksomheden, jo højere væsentlighedsniveau vil man typisk arbejde med. 

Men skal revisor måske nedjustere sit væsentlighedsniveau, således at flere poster i regnskabet 

revideres og flere ”småfejl” bliver noteret? Og hvad vil det have af nytteværdi for 

regnskabsbrugeren i for hold til det øgede tidsforbrug og den øgede risiko revisor får som 

konsekvens heraf? Kunne man forestille sig, at noterede fejl skulle vedlægges årsregnskabet som et 

bilag? 

Offentlighedens forventninger til et regnskab med en revisionspåtegning er tilsyneladende, at alle 

fejl der findes bliver rettet, samt at revisor har været i detaljen med alle regnskabsposter, så i den 

forbindelse ville det give god mening at nedjustere væsentlighedsniveauet, samt synliggøre, hvis der 

forekommer fejl, der ikke er rettet.  

Ved at nedjustere væsentlighedsniveauet vil det alt andet lige give mere arbejde til revisor, hvis selv 

de mindste regnskabsposter skal revideres, men revisor kontrollerer allerede nu, hvorvidt der 

afstemmes korrekt på diverse regnskabsposter, hvorfor det ikke vil øge nytteværdien for 

regnskabsbrugen. 

På nuværende tidspunkt skal revisor i forvejen lave en liste til ledelsen over fejl, der er opdaget 

under den udførte revision, men som ikke har været så væsentlige, at de kræves rettede for at 

regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, så et bilag til 

årsregnskabet, ville ikke kræve yderligere arbejde fra revisors side. Til gengæld ville det kunne give 
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en merværdi overfor regnskabsbrugeren, idet det bliver synligt, hvilken type fejl revisor har fundet 

under revisionens udførelse, samt hvilken størrelsesorden de har været i. Ligeledes vil det give et 

indblik i ledelsens prioriteringer, når de har skulle tage stilling til regnskabsaflæggelsen. På den 

anden side vil det give ledelsen incitament til at rette alle noterede fejl, hvorved regnskabet vil blive 

endnu mere retvisende, i forhold til virksomhedens økonomiske situation, for at regnskabsbrugeren 

ikke skal have en mistro til regnskabets indhold og kunne spørge sig selv, ”hvis der er fundet disse 

fejl, og det ikke er rettet, hvad kan så ellers være galt med regnskabet?”  

Revisor skal i forvejen tage forbehold for regnskabet, hvis der er fundet væsentlige fejl under 

revisionen, som ikke er blevet rettet. Hvis fejl, der ikke er væsentlige for regnskabet, men som er 

noteret, ikke bliver rettet, men i stedet bliver en del af årsregnskabet, vil disse så ligeledes være 

omfattet af revisors erklæring i form af en supplerende oplysning? Definitionen for hvornår en 

oplysning giver anledning til en supplerende bemærkning, findes i ISA 706. Jf. denne ISA, skal der 

være tale om oplysninger der er afgørende for regnskabsbrugerens forståelse af regnskabet. I og 

med revisor har vurderet, at der ikke er tale om væsentlige fejl der bør rettes, mener vi derfor ikke at 

ændringen vil have konsekvenser for revisors erklæring. 

ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver 

Problemet ved mange af besvigelsesmulighederne er, at vi godt kan finde dem, hvis de bliver 

udvalgt i vores stikprøve. Men hvis vi ikke fanger dem der, så har vi ingen mulighed for at opdage 

besvigelsen. I revisionserklæringen erklærer revisor sig med høj grad af sikkerhed, svarende til ca. 

90-95 %, om at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, samt 

at det er uden væsentlig fejl. Men kræver det så også at vi kontrollere 90-95 % af 

omsætningsbilagene og omkostningsbilagene, samt samme andel af debitorer og kreditorer pr. 

statusdagen? Skal vi til at kontrollere 90-95 % af dokumentationen og ikke mindst tilsvarende 90-95 

% af betalingerne og indbetalingerne i den efterfølgende periode? Dette vil uden tvivl tage 

væsentligt længere tid for revisor, men vil det have en nytteværdi for regnskabsbrugeren?  

Selvfølgelig laver revisor en vurdering af risikoen for fejl, når der skal udvælges stikprøver for en 

given population, så vores stikprøve burde repræsentere populationen. Men hvad nytter det når en 

tommelfingerregel siger, at der skal tages en stikprøvekontrol på ca. 15-20 styks, ved lav risiko
39

, 

                                                
39 (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawit, 2010) Auditing & Assurance services, side 282 
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for at opnå bevis for rigtigheden af de bogførte omkostninger, hvis denne mængde kun udgør 

eksempelvis 4 % af populationen, er den så overhovedet retvisende? Man kunne for eksempel 

forestille sig, at der blev opstillet et minimumskrav til at ca. 10-15 % af omsætnings- og 

omkostningsbilag skal indgå i en stikprøve. Herved øges muligheden for at en besvigelse vil blive 

opdaget, hvis der er svindlet med bilagene. En stikprøve der gennemgår 90-95 % af bilagene er dog 

komplet urealistisk, i forhold til at ”revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god 

revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader” 

jf. revisorlovens § 16. 

Skal man eventuelt til at tilføje et afsnit i revisionspåtegningen, som beskriver hvor meget der er 

kontrolleret?  På den ene side vil det give regnskabsbrugeren en bevidsthed om, at revisor ikke 

kontrollerer alle bilag og transaktioner i regnskabet. På den anden side, har regnskabsbrugeren ikke 

nødvendigvis den samme forståelse for revision, som branchefolk har, og mangler derved den 

teoretiske viden om, at en stikprøve udvælges ud fra, hvad revisor finder passende, i forhold til den 

iboende risiko og kontrolrisikoen for de enkelte regnskabsposter. Den manglende forståelse, kan 

man frygte vil føre til, at regnskabsbrugen får det indtryk, at revisor ikke har udvalgt nok stikprøver, 

til at kunne udtale sig om den generelle population. 

Vores vurdering ville være, at det ikke vil skabe nogen nytteværdi at skrive stikprøvestørrelsen i 

revisionspåtegningen, men i stedet skabe mere forvirring overfor de regnskabsbrugere der ikke er 

regnskabskyndige, da det kan virke misvisende, at revisor kun har kontrolleret en vis procentdel af 

regnskabet, men erklærer sig om dets helhed.  

Hvad angår ændringer til ISA’en mht. et minimumskrav til stikprøvemassen, vurderes det at antallet 

af virksomheder, som det vil have relevans for er minimalt i forhold til hvor mange virksomheder 

der årligt revideres. Dertil kommer, at en stikprøvemasse udvælges på baggrund af revisors 

professionelle vurdering, herunder revisors indgående kendskab til virksomheden og dens interne 

kontroller og forretningsgange.   

ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn 

Problemet for revisor, vil i mange tilfælde være, at der kan være manglende forståelse for den 

branche virksomheden der revideres opererer inden for, selvom revisor har sat sig nøje ind i 

virksomhedens processer og produkter. Derfor kan det være svært at vurdere konkret, hvor meget et 



92 

 

givent aktiv i virksomheden er værd og om de skøn virksomheden har foretaget er realistiske og 

nærmer sig en nutidsværdi. Dertil kommer, at der i mange tilfælde ligeledes kan være tale om 

aktiver der måske ikke handles på et aktivt marked, som revisor kan støtte sig op af. Revisorer er 

ligesom alle andre kun mennesker og kan ikke have en fuldstændig viden omkring alle markeder, 

og må derfor i mange tilfælde læne sig op af, hvad andre med mere viden på området har vurderet. 

Problemet med at stole for blindt på virksomhedens vurderinger er, at de har en interesse i 

virksomheden, der gør, at deres skøn kan være påvirket lidt for meget i en positiv retning, men på 

den anden side, er det dem der kender markedet.  

ISA 540 giver revisor nogle redskaber til at revidere poster der indeholder regnskabsmæssige skøn, 

men når det kan konstateres at vi i nogle tilfælde ikke har den fornødne viden til at kunne lave en 

retvisende vurdering, bør vi så i højere grad udlicitere vurderingsopgaven og bruge vores energi på 

andre revisionsområder? Et af de redskaber revisor er tildelt i sin revision er allerede brugen af 

eksterne parter, men bør det måske ligefrem være et krav, lige så snart der er tale om aktiver der 

ikke handles på aktive markeder? Der vil uden tvivl være tale om en ansvarsfraskrivelse i en eller 

anden grad, men er det ikke bedre, end revisor måske laver en forkert vurdering af et aktiv, med 

konsekvens for den virksomhed der ejer aktivet?  

En ny problemstilling opstår, når der er tale om for specifikke aktiver. Findes der overhovedet en 

ekstern part, som vil kunne lave et realistisk skøn over aktivets værdi? Alternativet kunne være folk 

fra konkurrerende virksomheder, men dette vil kunne skade virksomhedens 

erhvervshemmeligheder, samt bryde revisors tavshedspligt, så denne mulighed er ikke holdbar.  

I definitionen af er aktiv indgår, at det skal generer fremtidig værdi for virksomheden, og det er 

denne værdi der repræsenterer aktivets værdi for virksomheden, men hvis vi ikke har mulighed for 

på nogen måde at opnå overbevisning for et aktivs værdi, udelukkende fordi vi ikke har noget 

tilsvarende marked at sammenholde den indregnede værdi til, skal vi så tage et forbehold i stedet? 

Et andet aspekt i diskussionen er, at der vil fremkomme en meromkostning, hvis revisor skal 

benytte sig af en ekstern part til at vurdere virksomhedernes aktiver, og hvem skal betale for dette? 

Virksomheden vil højst sandsynligt finde vurderingen overflødig i mange tilfælde, da de selv har en 

ide om, hvor meget aktivet er værd, men omkostningen vil indiskutabelt blive sendt videre til 

forbrugeren. 
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3.3 Forbedringsforslag til revisors rapportering 

Revisionspåtegning er revisors eneste kommunikationsmiddel til regnskabsbrugen, så det er derfor 

relevant, at den er skrevet i et sprog, som regnskabsbrugeren forstår. Derudover blev det konstateret 

ovenfor, at en af de udfordringer revisor står over for i forbindelse med besvigelser, at der er en 

forventningskløft mellem regnskabsbrugerens forventninger til revisors arbejde og hvad revisor skal 

udføre af arbejde. Nedenfor vil vi gennemgå revisionserklæringen, som den er udstedt i 

standardform i dag, for at se, om den kan forbedres, således at regnskabsbrugen får en bedre 

forståelse for, hvad revisors arbejde indebærer, for på den måde at mindske forventningskløften 

mellem regnskabsbrugen og revisors reelle arbejde. Vores gennemgang vil indeholde forslag til 

alternativer i forhold til de fagtermer der indgår i påtegningen, således at den vil blive skrevet i et 

sprog der nærmer sig daglig tale, således at der ikke kan opstå tvivl om hvad revisor rent faktisk har 

foretaget af revisionshandlinger, samt at revisor ikke kontrollerer samtlige transaktioner og dertil 

hørende dokumentation, men blot reviderer i en sådan grad, at der kan opnås tilstrækkeligt 

revisionsbevis for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

Der vil løbende taget stilling til, hvorledes ovenstående forslag vil kunne have indvirkning på 

formuleringen af påtegningen, som den ser ud i skrivende stund. 

Standarden der er udstedt er markeret med kursiv i nedenstående afsnit. 

 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til Kapitalejerne i Selskabet A/S 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Selskabet A/S for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 

2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
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som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

 

Ovenstående afsnit tydeliggør hvad ledelsens ansvar er i forhold til udarbejdelse af årsregnskabet.  

Dog kan ordet besvigelser være fremmet for mange ikke regnskabskyndige, i det der er tale om en 

fagterm. Derfor kunne ordet blot erstattes med svindel idet meningen er den samme og 

regnskabsbrugeren nu er mere sikker på ordets betydning.  

  

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 

ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation.  

Problemet ved ovenstående formulering er, at det kun er branchefolk der kender definitionen på for 

eksempel ”høj grad af sikkerhed” og ”væsentlig fejlinformation”, samt hvorledes en revision rent 

faktisk er udformet.  

Med hensyn til ”høj grad af sikkerhed” kunne man forestille sig, at der i stedet var nævnt, at der er 

”90 – 95 % sikkerhed” for at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Dette kan dog også 

virke misvisende, da nogle regnskabsbrugere fejlagtigt vil kunne få opfattelsen af, at 90 – 95 % af 

transaktionerne i regnskabet er gennemgået og uden fejl. Som beskrevet i forrige afsnit under 

diskussion om forbedringer til ISA 530, har vi vurderet, at det ikke vil give regnskabsbrugeren mere 

værdi at revisor kontrollerer 90-95 % af regnskabsgrundlaget. Det vil derfor give bedre mening, 

hvis man gjorde det mere klart overfor læseren, at vi benytter os af stikprøvemetoder. Dette kunne 

passende give sætningen denne ordlyd ”Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 

og udfører revisionen ved hjælp af stikprøver for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 

årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.” På denne måde er det klargjort, at der ikke er 

foretaget kontrol på 100 % af regnskabsmaterialet, for at sikre at der ingen fejl eller besvigelser er i 

virksomhedens regnskab. Ved denne tilføjelse, er der heller ikke noget til hindrer for at man i stedet 
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bruger udtrykket høj grad af sikkerhed i det 90-95 % stadig ville kunne give regnskabsbrugeren den 

tro, at revisors stikprøvemasse i stedet svarer til 90-95 %.    

Med hensyn til ”væsentlig fejlinformation” opstår problemet, når der ikke er beskrevet, hvor 

grænsen går, for hvornår en fejlinformation er væsentlig. Man kan snildt forestille sig, at en privat 

person og en professionel investor har 2 forskellige opfattelser af, hvornår en fejlinformation er 

væsentlig og dermed ville føre til andre dispositioner. Kunne man derfor forestille sig, at revisor 

decideret skrev i regnskabet, hvilket væsentlighedsniveau der var anvendt for den enkelte klient? 

Samt at der var en henvisning til ISA 320, hvor revisors arbejdsgrundlag er beskrevet med hensyn 

til vurdering af hvilket væsentlighedsniveau der er passende ved planlægning og udførelse af 

revisionen. Man kunne med fordel skrive, hvilket væsentlighedsniveau der har været anvendt til 

vurdering af, hvorvidt det har været nødvendigt at foretage en rettelse af fundne fejl, hvilken 

størrelse klassifikationsfejl der er fundet acceptabelt, samt hvornår fejlene har skulle listeførers, for 

derefter at henvise til et bilag eller en note i regnskab hvor disse fejl vil fremkomme. På den måde 

kan regnskabsbrugeren bedre forstå hvilke fejlniveauer revisor arbejder ud fra, og det derfor ikke 

kan forventes, at alt hvad der findes af fejl under revisionen bliver rettet. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 

virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er 

at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 

vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 

skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

I dette afsnit er det ”retvisende billede” der springer i øjnene som en fagterm, der for almindelige 

mennesker uden for branchen, fejlagtigt kan opfattes, som at regnskabet udviser et fejlfrit resultat 

og dermed et nøjagtigt billede af virksomhedens økonomiske situation. ”Retvisende billede” skal 

dog læses i sammenhæng med ”væsentlig fejlinformation”, hvorved det ved indførelse af tidligere 

nævnte korrektion hertil, vil gøre det mere klart for regnskabsbrugeren, at der ikke er tale om et 

præcist øjebliksbillede af virksomhedens finansielle situation, men at regnskabet blot er et 

”retvisende billede”.  
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Resten af erklæringen har ikke givet anledning til forbedringsforslag. 

Påtegningen kunne med fordel udformes i et mere almindeligt sprog, da der forekommer mange 

fagtermer, men på den anden side, er vi også nød til at holde en vis standard, da en bredere 

udpensling vil kunne føre til en uoverskuelig erklæring. Vi mener dog, at ovenstående korrektioner 

ville imødegå revisors udfordring i forbindelse med at kommunikere, hvilket arbejde der er udført, 

samt at en blank påtegning ikke er en 100 % garanti for at regnskabet er uden mindre fejl. 

Delkonklusion 

En del af årsagen til, at der forekommer en forventningskløft mellem offentligheden og revisor er, 

at revisorer og brancheorganisationen tilsyneladende ikke er gode nok til at forklare, hvad en 

revision går ud på, samt hvad en blank revisionspåtegning betyder. Ved gennemgang af 

revisionspåtegningen, forekom flere udtryk, der for regnskabsbrugere der ikke er specielt 

regnskabskyndige, som sort snak. Et af udtrykkene var ”væsentlig fejlinformation”, som kunne 

uddybes fra revisors side med en forklaring på hvilket væsentlighedsniveau der var anvendt i den 

pågældende revision, samt vedlægge et bilag til regnskabet over, hvilke fejl revisionen har 

identificeret, men som ledelsen har valgt ikke at rette.  

I forbindelse med ovenstående diskussion af de nuværende ISA’ers udformning, kom vi frem til, at 

det heller ikke var de øvrige ISA’er der skulle opdateres, pånær ISA 265, da de problemfelter vi 

identificerede under afsnit 1, ikke ville kunne afhjælpes ved øget revision og øgede krav til revisor. 

Vi diskuterede bl.a. en øget mængde stikprøver, men kom frem til, at nytteværdien heraf, var lav i 

forhold til den meromkostning der ville blive pålagt virksomhederne. 

Vores forslag til ISA 265 var, at man som revisor i fremtiden skulle erklære sig omkring interne 

kontroller, i tilfælde af at ledelsen ikke har kommenteret på eventuelle svagheder eller mangler 

herved i deres regnskab, da interne kontroller er identificeret, som en effektiv måde at forbygge 

besvigelser.  

I stedet for til rettelse af de øvrige ISA’er, så vi på behovet for muligvis at opdatere 

Årsregnskabsloven, således at der blev stillet flere krav til, hvilke informationer virksomhederne har 

pligt til at videregive i deres årsregnskaber. Blandt andet diskuterede vi muligheden for at pålægge 

virksomhederne, at oplyse mangel på interne kontroller i en note til regnskabet, således at 

regnskabsbrugeren er gjort opmærksom på risikoen for besvigelser. 
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Konklusion 

Som det blev synliggjort i afsnit 1, er det stort set alle medarbejdere og ledelsesmedlemmer der har 

mulighed for at begå en eller anden form for besvigelse, hvis de ønsker det. Der er oceaner af 

metoder, hvorpå man kan misbruge virksomhedens aktiver, ved enten at stjæle fra virksomheden i 

form af likvide midler eller andre aktiver, som kunne være lagervarer eller blot virksomhedens 

inventar, det afgørende er hvilken position man besidder i virksomheden, samt hvilke funktioner der 

er adgang til, herunder fysisk og i form af dataregistrering. Ligeledes kan ledelsen manipulere med 

posterne i regnskabet, så det fremviser det ønskede resultat, idet det er dem der aflægger regnskab. 

Dette har ledelsen mange muligheder for at gøre, for eksempel ved at undlade transaktioner i 

regnskabet, eller medtage fiktive posteringer, hvilket både kan være indtægter såvel som 

omkostninger. Der er også mulighed for at vurdere virksomhedens aktiver højere eller lavere end 

hvad de reelt er værd.  

Besvigerens muligheder kan dog begrænses af virksomheden selv, hvis der er opstillet 

tilstrækkelige og effektive interne kontroller i form af for eksempel funktionsadskillelsen mellem 

den disponerende, den registrerende og den kontrollerende part i virksomheden. På denne måde kan 

de forskellige funktioner råbe vagt i gevær, hvis de opdager noget mistænkeligt, med mindre at alle 

tre funktioner er i ledtog med hinanden. Hvis der ikke er opstillet tilstrækkelige interne kontroller i 

virksomheden, har revisor pligt til at oplyse dette til ledelsen, samt oplyse om risikoen for 

besvigelser forbundet hermed. Udfordringen for revisor bliver i den forbindelse, at der findes 

mange måder hvorpå medarbejdere og ledelsen kan begå besvigelser, at der er en del arbejde i at 

vurdere hvorvidt det er opsat passende kontrolforanstaltninger, samt om det er nogle forhold i 

virksomheden, som kunne give incitament til at begå besvigelser. 

Jf. teorien om besvigelsestrekanten skal der være mulighed, incitament og retfærdiggørelse tilstede, 

for at en besvigelse kan finde sted. Revisor har ved sin planlægning mulighed for at vurdere 

hvorvidt der er risiko for, at der kan forekomme besvigelser, alt efter kontrolniveauet i 

virksomheden. Incitamenter kan til en vis grad også vurderes, for eksempel hvis virksomheden har 

gunstige bonusordninger, men hvorvidt virksomhedens medarbejdere eller ledelsen kan 

retfærdiggøre eventuelle besvigelser over for sig selv, er umulig at vurdere for revisor, idet der er 

tale om en subjektiv vurdering.  
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Yderligere er det vigtigt, at revisor er opmærksom på eventuelle udsving i nøgletal, ved sine 

analysehandlinger, hvis for eksempel ledelsen er blevet udskriftet i løbet af regnskabsåret, kan der 

være en risiko for, at en nytiltrådt ledelse ønsker at fremvise et dårligere resultat deres første år, for 

året efter at ”vise sit værd” i form af væsentlige forbedringer. 

Når revisor skal revidere en virksomhed, er der altid en risiko for, at revisor overser væsentlig 

fejlinformation. Det er af denne grund vigtigt, at revisor sætter sig ind i sin klients virksomhed, 

samt de omkringliggende faktorer, således at revisor bedst muligt kan planlægge sin revision, så de 

mest risikofyldte områder afdækkes ved en effektiv revisionsstrategi og gennem indsamling af 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis, til at mindske risikoen for at afgive en forkert konklusion i sin 

påtegning.  

Revisor har flere redskaber til rådighed, når en revision skal udformes, hvilke er beskrevet i 

ISA’erne. Som det blev identificeret i afsnit 2, er det dog langt fra alle typer besvigelser der kan 

opdages igennem en simpel revision. En stikprøve kan anvendes til at opnå overbevisning om 

hvorledes virksomheden registrerer transaktionerne korrekt i løbet af året, men da der kun udvælges 

et udsnit af alle transaktioner er stikprøven ingen garanti for, at besvigelser kommer frem i lyset. 

Det kan dog virke forebyggende, at revisor skal udvælge tilfældigt, således at besvigeren ved, at der 

foreligger en risiko for at blive opdaget, idet virksomheden ikke ved hvor revisor vælger at lægge 

sit fokus. 

Yderligere har revisor en pligt til at foretage yderligere revisionshandlinger, hvis der under 

revisionen opstår mistanke til, at der er begået besvigelser i virksomheden. Hvis revisor opnår en 

begrundet og dokumenteret mistanke til, at der forekommer besvigelser i virksomheden, har revisor 

pligt til at informere herom på det rette niveau i virksomhedens ledelse og i værste fald indberette 

sine fund til SØIK. Derudover kan der blive tale om, at revisor skal modificere sin påtegning, for at 

orientere ejeren og øvrige regnskabsbrugere, hvis ledelsen enten vælger ikke at rette op på fejlen 

som følger af besvigelsen, eller hvis det ikke er muligt at opgøre konsekvenserne af besvigelsen, 

således at regnskabet kan give et retvisende billede.  

Udfordringen for revisor er, at identificer hvorvidt der er nogle røde flag til stede i den virksomhed, 

hvis regnskab der revideres, samt planlægge en revision, der bedst muligt afdækker de risici der er 

identificeret Hvis der under revisionen er fundet fejl, er udfordringen for revisor at vurdere 
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hvorvidt, der er tale om en væsentlig og/eller gennemgribende fejl samt om der er tale om en 

besvigelse og derudfra afgive den korrekte konklusion i sin påtegning. 

Brancheorganisationen for godkendte revisorer anerkender selv, at der er for stor en 

forventningskløft mellem revisor og offentligheden, og foreslår at denne mindskes ved, at revisor 

selv og brancheorganisationen bliver bedre til at kommunikere, hvad revisor foretager sig under en 

revision, samt hvad en blank påtegning betyder. Som Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen har udtalt i 

en artikel skrevet i FSR i 2009; En revision kan sammenlignes med et grundigt helbredstjek hos 

lægen. Det er fornuftigt og nødvendigt, men det er jo ikke en garanti for, at man ikke falder om af 

en blodprop 14 dage efter. Dette citat er en god måde at beskrive revision på, og også en nem måde 

at forklare offentligheden på hvad de egentlig kan forvente af en revision.  

Vi har taget skridtet videre og mener, at påtegningen kunne konstrueres i et sprog der lå mere op af 

daglig tale, således at den bliver lettere for regnskabsbrugeren at forstå. Ligeledes har vi stillet 

forslag til tilføjelser i påtegningen, der yderligere kan mindske forventningskløften, gennem bedre 

og mere information om hvad revisor har foretaget sig i den pågældende revisionsopgave, samt 

stillet forslag til hvorledes kravene til hvilke oplysninger virksomheden skal videregive i regnskabet 

kan udvides. Disse forslag går ud på at oplyse hvilket væsentlighedsniveau revisor opererer med 

under sin revision, samt oplyse regnskabsbrugeren om de fejl, som er fundet, men som er fundet 

uvæsentlige i forhold til at regnskabet skal udvise et retvisende billede. Dette kan give 

regnskabsbrugeren en bedre forståelse af regnskabet, samt selv vurdere om der er tale om et for 

stort væsentlighedsniveau til at de tør interagere med virksomheden. 

Revisors største udfordring i forhold til besvigelser er, at der er en forventning om, at revisor finder 

alle fejl, samt at revisor retter fejl, hvis der findes besvigelser i en virksomhed, hvilket ikke altid er 

tilfældet. Som det fremgår af afsnit 3.1 var det kun 2,9 % af de deltagende revisorer, der rent faktisk 

havde opdaget en besvigelse under sin revision. Dette tal skal dog ses i forhold til hvor mange 

revisioner der finder sted årligt, og hvor mange virksomheder der bliver begået besvigelser i.  

Det er klart, at aktionæren køber aktier med den formodning, at der ikke har været begået 

besvigelser i selskabet, der ”burde” være opdaget af revisoren. Revisor skal dog udføre sin revision 

i overensstemmelse med ISA’erne og altså ikke med det direkte formål at finde besvigelser. 

Forventningskløften er derfor stor i mellem disse parter, idet en blank påtegning med høj grad af 

sikkerhed tolkes af samfundet som en garanti for, at der ingen fejl eller mangler er i regnskabet, 
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mens revisors budskab med den blot er, at der med høj grad af sikkerhed ikke forefindes væsentlige 

fejl med betydning for beslutningstageren. Dette skyldes, at en revision primært udføres ved hjælp 

af stikprøver og ikke er en 100 % gennemgang af alle transaktioner.  

Det er ledelsen og den øverste ledelse der har det overordnede ansvar mht. at forebygge og opdage 

besvigelser, men til trods for, at det står sort på hvidt, at revisor ikke skal revidere efter at finde 

besvigelser, bliver der alligevel lagt et indirekte ansvar på revisor, idet revisor pålægges at vurdere 

hvorvidt ledelsens skridt til at forebygge og forhindre besvigelser er tilstrækkelige, og hvis de ikke 

er, skal dette rapporteres til den øverste ledelse. Ligeledes, selvom der står i påtegningen, at der ikke 

revideres med det formål at afsløre besvigelser, udtaler revisor sig dog alligevel med en høj grad af 

sikkerhed, om hvorvidt der er fundet fejl som følge af besvigelser.  
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Perspektivering  

Hvis vi skulle have en vinkel på hvordan revisor kan stå til ansvar, hvis der blev udvist dårlig 

revisorskik eller om revisor generelt skulle være med til at tage mere ansvar for deres arbejde eller 

måske mangel på samme, ville vi nok have taget udgangspunkt i den nyeste afgørelse, som kom 

mandagen før påsken 2015 om Memory Card Technology hvor det blev afgjort ved Højesteret, at 

revisor blev frikendt for ansvar. Revisor var indklaget af den bank, der havde tabt penge på Memory 

Card Technologys krak, da banken mente, at revisor kunne holdes ansvarlig for tabet, da de havde 

ladet misvisende regnskaber gå igennem revisionen
40

. I første omgang var revisor dømt til at betale 

en erstatning på 100 mio. kr. til konkursboet ved en dom i Landsretten, men denne blev altså 

omstødt. Årsagen til at dommen blev omstødt var, at Højesteret ikke fandt, at der var en direkte 

årsagssammenhæng mellem krakket og revisors fejl i regnskabet, selvom Højesteret var enig i, at 

revisor havde udført et ringe stykke arbejde. 

Ovenstående sag er relevant, da den slår fast, at revisor ikke kan stilles til ansvar og dømmes til 

erstatning, blot fordi der ikke er udvist god revisionsskik og dermed ladet fejlbehæftede regnskaber 

”bestå” revisionen, men at der også skal være en direkte årsagssammenhæng til at der i sidste ende 

er lidt et tab, før revisor kan dømmes til at betale en erstatning. Man har derfor skullet bevise, at 

skaden ikke ville have været sket alligevel, hvis revisor havde opdaget besvigelsen.  

Men hvordan kan det være? Hvis revisor havde opdaget fejlen før, at det endte galt, så havde det 

måske forhindret andre investorer eller leverandører i at handle i den mellemliggende periode. 

Uanset hvad, ville selskabet højst sandsynligt stadig være gået konkurs, hvorfor det er fair at revisor 

ikke skal have ansvaret for det. Men hvis der stadig er udvist dårlig revisorskik, og der ikke er 

advaret om forholdet, burde revisor så ikke stadig kunne stilles til ansvar, hvis den manglende 

information var skyld i, at fejlen ikke blev opdaget før?   

Yderligere kunne det være interessant at undersøge de problemstillinger, der er opstået og fortsat vil 

komme i forbindelse med de mange lempelser, som virksomhedernes ledelse kan benytte sig af, når 

der skal aflægges regnskaber. Disse muligheder er assistance og udvidet gennemgang, som blev 

muliggjort fra den 1. januar 2013. Det vil sige, at alle klasse B selskaber kan vælge en udvidet 

gennemgang, der er en ”revision light”, og hvis man er et lille klasse B selskab, kan man helt 

fravælge revision og blot få en assistanceerklæring. Disse muligheder er kommet frem for at 

                                                
40 Børsen d. 10. april 2015, side 6-7 



102 

 

tilgodese regnskabsaflæggerne, for at de blandt andet kan spare omkostninger på revisorregningen, 

men disse muligheder gør også, at revisor nu skal lave mindre eller slet ingen revision, hvorved der 

ikke kan gives en erklæring med høj grad af sikkerhed, hvilket yderligere øger risikoen for at 

besvigelser ikke bliver opdaget. Især her vil det være nødvendigt at have effektive kontroller, for at 

mindske risikoen for fejl.  

Noget helt nyt, som fortsat er på tegnebrættet, er begrebet mikrovirksomheder, som igen kan 

benyttes af de små klasse B selskaber. Her vil kravene blive lempet yderligere end det vi kender fra 

at være en årsrapport, det indbefatter nemlig, at man kan undlade anvendt regnskabspraksis og 

forskellige noteoplysninger. 

Yderligere ønskes grænserne for klasse B og klasse C øget i forhold til nu. Alle disse tiltag er igen 

for at tilgodese regnskabsaflæggeren i stedet for regnskabsbrugeren.  

Hvis tendenserne beskrevet ovenfor fortsætter på denne måde i fremtiden, vil revision være en 

sjældenhed på især klasse B virksomheder og muligheden for at udøve besvigelser vil hermed øges. 

Dette står i stærk kontrast til forventningen om, at revisor finder og retter alle fejl, samt opdager 

besvigelser.  
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