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Executive summary 
The purpose of this thesis is to study internal control compliance and how it affects a company’s 

corporate governance. Furthermore, the thesis investigates what responsibility Board of Directors 

has in relation to internal control.  

 

Board of Directors is the companies leading team and has the responsibility for internal control. In 

Denmark are internal control specially discussed as a result of OW Bunkers A / S bankrupt in 

November 2014. Focus is specially related to the Board of Directors responsibilities regarding 

identifying risk through internal control and what they could have done to avoid the bankrupt. In 

this relation it have been discussed how effective and supporting the company´s internal control 

was and Board of Directors responsibility to respect identified risk and act according to the 

companies policies.   

 

Corporate governance is setting guidelines, policies and gives the expectations for internal control 

in the company. The purpose of this work is making internal control as a supporting function in 

compliance. Internal control supporting effect is partly related to the resolutions the company take 

and the company's growth opportunities.    

  

Based on work with the financial statements, companies must be audited and cooperation with 

the auditor is therefore important for the company. Auditor has the role of public interest and has 

to get the conviction of fair view in the financial statement. In this process effective internal control 

can base the auditor audit more on internal controls and less substantive audit. In this connection 

the companies auditor cost will be reduced.   

 

To obtain the effective internal controls that can support corporate governance, cheaper audit cost 

and fair view of financial statements is compliance important. It helps the business to growth, risk 

management and return. Internal control is a good strategic investment. 

 

The thesis will examine how effective internal controls support the company’s corporate 

governance and audit. The study is based on applicable law for the area and acceptable framework 

for internal control. 
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1 Indledning 
En bestyrelse har det overordnede ledelsesansvar i en virksomhed og udstikker retningslinjer for 

virksomheden, vejleder direktionen og godkender årsregnskabet.  

I henhold til selskabsloven er det bestyrelsens ansvar, at der er etableret de fornødne procedurer 

for risikostyring og interne kontroller.  

Med udgangspunkt i intern kontrol compliance vil denne afhandling omhandle den understøttende 

effekt intern kontrol har, for den gode selskabsledelse (corporate governance). Intern kontrols 

understøttende effekt opnås ikke uden såvel bestyrelsens som direktionens bidrag hertil. Nyeste 

bevis på dette er sagen om OW Bunker A/S konkurs, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, i hvor 

høj grad selskabets procedurer og interne kontroller er blevet fulgt, samt om bestyrelse og 

direktion har levet op til deres ansvar.        

En effektiv intern kontrol bidrager til, at virksomhederne vil være godt forberedte på eksterne risici 

og være compliant i holdhold til gældende regler. Virksomhederne vil ved intern kontrol have en 

forandrings-parathed, der gør det muligt for dem at vækste og gennemføre strategiske 

beslutninger. Intern kontrol compliance kan med fordel bruges til sikring af, at der bliver truffet 

beslutninger på det rigtige grundlag og som et understøttende redskab i det videre arbejde.  

Det understøttende element ved intern kontrol compliance for corporate governance opnås i 

samarbejde med den uafhængige revisor. Den interne kontrol skal for den bedste udnyttelse kunne 

bruges som et understøttende element i revisors revision af virksomheden. Herudover skal den 

være i overensstemmelse med de strategiske mål, virksomhedens bestyrelse fastlægger. Foruden 

de retvisende rapporteringer, som bruges til beslutningsgrundlag, kan virksomhederne opnå 

besparelser på revisionsomkostninger, hvis den interne kontrol kan bruges af revisor som en del af 

revisionen. Det afhænger af den interne kontrols effektivitet.  

Revisor skal i form af sin rolle som offentligthedens tillidsrepræsentant sikre sig, at virksomhederne 

overholder de lovgivningmæssige krav, sikre sig dokumentation for retvisende regnskabsaflæggelse 

samt teste om virksomhedernes interne kontrol er effektive. I OW Bunker A/S sagen kunne 

effektive interne kontroller, der blev fulgt, danne grundlag for den gode økonomistyring - herunder 

også risikostyring - hvor virksomheden ville kende sine risici og forholde sig kritisk til dem efter 
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gældende procedurer i virksomheden.  

Revisor skal ses som en medspiller på dette område, men det er virksomheden selv, der har 

ansvaret. Revisor skal igennem sin revision forholde sig til virksomhedernes interne kontroller og 

opnå forståelse, så der kan afgives erklæring uden at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

virksomhedens interne kontrol. Intern kontrol har således mange berøringsflader og 

værdiskabende elementer. 
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2 Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er at analysere og vurdere betydningen af et velfungerende internt 

kontrolmiljø, hvor samspillet mellem intern kontrol, corporate governance og revision vil være i 

fokus.   

Afhandlingen tager udgangspunkt i følgende problemformulering:  

Hvordan kan intern kontrol compliance bruges understøttende til virksomheders corporate 

governance? 

Besvarelsen af problemformuleringen vil være centreret om følgende underemner. 

 Hvilken lovgivning er gældende i forhold til intern kontrol? 

 Hvordan defineres intern kontrol, og hvordan behandles det efter COSO´s begrebsramme? 

 Hvordan understøtter intern kontrol virksomhedens corporate governance? 

 Hvordan understøtter intern kontrol revisors arbejde? 

 Hvordan er der sammenhæng i virksomhedens interne kontrol? 

I afhandlingen vil analyse og vurdering af problemstillingen tage udgangspunkt i virksomheder, 

hvor risikostyring og interne kontrollers kompleksitet og aktivitet gør det nødvendigt med et 

effektivt internt kontrolmiljø. Udgangspunktet vil derfor være i virksomheder, som aflægger 

årsrapport efter årsregnskabsloven klasse D. 

2.1 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig fra at forholde sig til intern kontrol på IT området.  

Intern kontrol på IT området vil blive nævnt i sammenhæng, hvor det findes relevant.  

Virksomhederne er afhængige af IT, og interne kontroller baseres på arbejde med udgangspunkt i 

IT systemer.  IT området har en kompleksitet, som kræver et mere dybdegående kendskab til IT og 

betragtes derfor at være sit eget område.   

Der vil i afhandlingen kun blive taget udgangspunkt i virksomheder med hjemsted i Danmark. 

Virksomheder, som indgår i en koncern med hovedsæde uden for Danmarks grænser, vil ikke 

indgå i vurderingen, da de kan være underlagt specielle forhold fra det udenlandske hovedsædes 

hjemland. Behandlingen af de internationale regnskabsregler er med udgangspunkt i 
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virksomheder med hjemsted i Danmark. 

Intern kontrol indgår i mange af virksomhedens processer, alt efter branche og hvilken aktivitet 

virksomheden har. Denne afhandling behandler udelukkende intern kontrol på de finansielle 

transaktioner, som er med til at udgøre virksomhedens årsrapport samt efterleve de lovkrav, der 

er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De operationelle kontroller i driften vil ikke indgå i 

vurderingerne. 

I henhold til problemformuleringen behandles kun virksomheder i regnskabsklasse D, da disse 

virksomheder som udgangspunkt vil have en kompleksitet og aktivitet, der gør det nødvendigt 

med en effektiv intern kontrol. Afhandlingen vil ikke behandle statslige virksomheder under 

regnskabsklasse D. 

COSO er på intern kontrol området et bredt accepteret og brugt rammevejledning, som bliver 

brugt af mange danske virksomheder og passer godt til dansk lovgivning. Der vil derfor ikke blive 

behandlet andre intern kontrol rammeværktøjer end COSO.  

Hvis danske virksomheder har datterselskaber i USA, som er noteret på den amerikanske børs, 

kræves det, at disse efterlever lovteksten i Sarbanes-Oxley Act 404, som sigter på at styrke den 

interne kontrol under den finansielle rapportering. Sarbanes-Oxley Act 404 vil ikke blive behandlet 

i denne afhandling.  

2.2 Metode 

Afhandlingens emne behandles ved hjælp af eksisterende datakilder, hvilket er sekundærdata, hvor 

udviklingen følges over tid og kaldes longitudinalstudie1. Dataene vil således være fra forskellig 

tidsmæssig oprindelse, men vil blive perspektiveret frem til, hvordan det er nu.     

Udgangspunktet for afhandlingen er at skabe dybere forståelse for emnet intern kontrol 

compliance. Afhandlingen vil arbejde ud fra den kvalitative metode2 modsat den kvantitative 

metode, hvor materiale bearbejdes til en konklusion.   

                                                           
1 

Ib Andersen – Den Skinbarlige virkelighed, side 44. 

2
Ib Andersen – Den Skinbarlige virkelighed, side 25. 
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Afhandlingen er bygget op med en indledning, efterfulgt af en problemformulering. 

Problemformuleringen og analyse-spørgsmålene danner udgangspunkt for afhandlingen. Formålet 

er at belyse de sammenhænge og værdier, som kan skabes ved en compliant intern kontrol. 

Det centrale i opgaven er intern kontrol, som styres af virksomhederne selv, efter de regler der er 

på området, men i samspil med virksomhedens revisorer og den corporate governance profil 

virksomheden ønsker at have. Områderne vil først blive behandlet særskilt, hvorefter der vil blive 

fokuseret på samspillet mellem områderne.  

Indledningsvis gennemgåes, hvilken lovgivning virksomhederne skal følge, og hvad lovteksten er for 

intern kontrol. 

Intern kontrol bliver styret fra virksomhedens øverste ledelsesniveau, der giver retningslinjer til, 

hvordan virksomheden skal profilere sig indenfor dens områder, herunder intern kontrol. 

Retningslinjerne er med til at danne den gode ledelsesstil, corporate governance. Til intern kontrol 

har COSO udarbejdet en rammevejledning, som afhandlingen tager udgangspunkt i, den passer fra 

et dansk perspektiv godt til dansk lovgivning.  

Corporate governance, skal forstås som et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og 

initiativer, som indgår i "den gode ledelse" af større selskaber. I Danmark er der en Komitéen for 

god Selskabsledelse, som arbejder for at fremme udviklingen i god selskabsledelse i børsnoterede 

danske selskaber. Deres anbefalinger vil blive behandlet. 

Området med revisors arbejde med intern kontrol vil klarlægge hvilke lovgivningsmæssige lovkrav 

revisorer arbejder udfra, samt hvilken proces revisorer arbejder med for at kunne afgive en 

erklæring på årsregnskabet.  

Samspillet mellem de forskellige områder skal danne grundlag for compliance og være 

værdiskabende for virksomhederne. Dette samspil bliver belyst, opdelt på forskellige områder, hvor 

samspillet og hvilken værdi, det kan have for virksomheden, bliver belyst.   

Hvordan dette samspil kan etableres og hvilke ting, der skal tænkes på, når der arbejdes med 

intern kontrol, bliver behandlet i afsnittet om anbefalinger. Anbefalingerne gives med 

udgangspunkt i virksomhedens bestyrelse, da bestyrelsen er den ansvarlige for såvel intern kontrol 
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compliance som corporate governance. Anbefalingerne er delt op i tre områder: Bestyrelse, intern 

kontrol compliance og processer. Det giver helikopter-overblikket set fra bestyrelsesniveau. 

Til afrunding på emnet intern kontrol comliance udarbejdes en konklusion med henblik på at 

besvare problemformuleringen og de opstillede delspørgsmål. Besvarelserne er en sammenfatning 

af det, der er blevet behandlet igennem opgaven. 

I kapitlet om gældende lovgivning er der ikke udarbejdet delkonklusion, men ellers afsluttes hvert 

kapitel med en delkonklusion.     

Afslutningsvis perspektiveres forhold, som ligger uden for afhandlingen, men som virksomhederne 

skal være bevidste om fremadrettet. Det er ikke sikkert, at de indtræffer, men udfra nuværende 

bevægelsesmønster på området vil det være sandsynligt. 

Strukturen i opgaven er illustreret nedenfor i figur 2.1.  
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2.3 Kildekritik 

I afhandlingen er der anvendt gældende lovgivning, lærebøger samt publikationer der, omhandler 

emnet. Hertil er der suppleret med artikler og anden information fundet på internettet. 

Der ses ikke at være nogen kilde-problemer i forhold til lovgivningen, da lovgivningen er hentet på 

officielle godkendte sider og kontrolleret for at være gældende. 

Lærebøgerne, der er anvendt, er nyeste udgivelser, baseret på gældende lovgivning, hvor tilliden til 

rigtigheden er høj. Det vurderes, at der er stor objektivitet i bøgerne, hvorved der ikke er en særlig 

kritisk tilgangsvinkel til dem i afhandlingen.  

Anvendte publikationer i afhandlingen er primært udgivelser fra store revisionshuse. Indholdet kan 

være påvirket af revisorhusets egne holdninger og tanker på området. Informationer i 

publikationerne er derfor vurderet for objektivitet, relevans og sammenholdt med gældende 

lovgivning for intern kontrol for at sikre nødvendig objektivitet.  

Samlet set vurderes der ikke at være nogle problemer i forhold til materialets rigtighed og 

objektivitet, hvorfor der ikke er en kritisk tilgangsvinkel til litteraturen anvendt i afhandlingen.  
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3 Gældende lovgivning for intern kontrol 
Der er i Danmark ikke en særskilt lovgivning, der dækker hele området for intern kontrol. Intern 

kontrol behandles i flere lovgivninger, hvor der indgår lovtekst om virksomhedernes interne 

kontrol.  

3.1 Selskabsloven 

Selskabsloven er i Danmark den lov, der samler lovgivningen for aktie- og anpartsselskaber. De to 

typer kapitalselskaber har tidligere været lovgivet ved hver deres lov, men de blev samlet i en lov 

om aktie og anpartsselskaber (selskabsloven) 29. maj 2009. Den trådte først delvist i kraft 1. marts 

2010.     

I henhold til risikostyring og interne kontroller behandles det i selskabsloven under bestyrelsens 

opgaver i §115. Her fastslås, at i kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at 

varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af 

kapitalselskabets virksomhed påse, at: 

 

”...1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets 

forhold er tilfredsstillende, 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,...”3 

 

I kapitalselskaber, som har et tilsynsråd, gælder tilsvarende bestemmelser for risikostyring og 

interne kontroller  i henhold til selskabsloven §116.  

Bestyrelsen er den bestemmende enhed i kapitalselskaberne og skal forestå at bestemme hvor 

stort et fokus, der skal være omkring virksomhedens kontrolmiljø. Der findes ingen entydige svar 

på, hvordan bestyrelser og virksomheder skal agere, da det i høj grad også afhænger af selskabets 

størrelse, type, organisatoriske forhold og hvilke risici, der eksisterer for virksomheden og dens 

handelspartnere. 

Foruden de selskabsretslige krav om, at der skal være den fornødne risikostyring og interne 

kontroller, skal virksomhederne også forholde sig til de omkostninger, der hæfter sig til etablering 

                                                           
3 

Selskabsloven §115. 
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og vedligeholdelse af interne kontroller.   

Bestyrelsen har til en vis grad frihed til selv at afgøre, hvor store risici den vil acceptere, dette skal 

dog sammenholdes med, at bestyrelsen er ejernes repræsentant. Det er altså bestyrelsen, der skal 

stå til ansvar overfor ejerne i forhold til, om virksomheden er styret med den fornødne interne 

kontrol. Den interne kontrol vil være bundet op på styringsredskaber i form af procedurer, 

politikker og IT-systemer, der skal understøtte og bidrage til effektive interne kontroller.  

Da det er bestyrelsen, der er ejernes repræsentant, giver det god mening, at det er bestyrelsen, 

der træffer beslutninger om de overvejelser, der findes om risikostyring og interne kontroller i 

virksomheden. Direktionen varetager den daglige ledelse og skal i henhold til selskabslovens §117:    

”....følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.” 

Direktionen er tættere på virksomhedens daglige drift end bestyrelsen og har derved større 

kendskab til de enkelte processer, uagtet at bestyrelsen skal holdes opdateret. Det kan derfor 

diskuteres om direktionen skulle have flere beslutnings-kompetencer. Men eftersom bestyrelsen er 

ejernes repræsentant, og det er ejerne som i sidste ende står med risikoen, giver det god mening, 

at det er bestyrelsens beslutninger, der skal efterleves i hele organisationen.   

3.2 Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven(ÅRL) er den lov, som alle virksomheder i Danmark er underlagt. I henhold til 

årsregnskabsloven skal virksomheder som minimum udarbejde et årsregnskab. Det 

grundlæggende princip i årsregnskabsloven er, at årsregnskabet skal give et retvisende4 billede af 

virksomhedens finansielle situation. 

 

Lovhjemmel i årsregnskabsloven for risikostyring og interne kontroller findes i §107b, som 

foreskriver, at en virksomhed, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 

EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende: 

 

”...6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og 

risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.” 

                                                           
4
 Årsregnsskabsloven §11 
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Redegørelsen skal indgå som en del af virksomhedens ledelsesberetning, eller også skal der laves 

en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen skal være tilgængelig. Det står 

beskrevet i selskabsloven og er ligeledes defineret i anbefalinger for god selskabsledelse, herom 

senere, samt fastslået i ÅRL §107b, at ledelsen skal sikre, at oplysningerne om virksomhedens 

interne kontrol- risikosystem er relevante og pålidelige.     

Da loven blev vedtaget i 2008, var det første gang, at det blev et lovgivningsmæssigt krav, at 

virksomhederne skulle oplyse om de interne kontroller. I loven fremgår det, at beskrivelsen af 

hovedelementerne skal udarbejdes i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, hvilket er 

en kvalitetssikring af det aflagte regnskab. Loven foreskriver dog ikke en afgrænsning fra den 

resterende del af kontrolmiljøet. De interne kontroller og procedurer som udføres på daglig basis, 

behandler loven ikke.  

Årsregnskabsloven er ikke så konkret med, hvad der skal indgå i hovedelementerne for interne 

kontrol- og risikostyringssystemer. Den foreskriver ikke, hvad der skal indgå i beskrivelsen, hvilken 

systematik der skal anvendes, samt hvilken grad af dokumentation, der skal ligge bag, for at kunne 

dokumentere kontrolmiljøet. Det er ikke noget krav, men mange virksomheder benytter sig af 

COSOs rammevejledning til at beskrive og opbygge virksomhedens kontrolmiljø.  

Da der ikke er nogle krav til, hvordan beskrivelsen skal være, er der ved gennemlæsning af 

årsregnskaber stor forskel på virksomhedernes beskrivelser, samt værdien af den information de 

rapporterer igennem årsregnskabet.  

Et ubehandlet område i lovgivningsmæssig sammenhæng er, hvilken styrke og effektivitet interne 

kontrol- og risikostyringssystemer bidrager med for virksomheden.     

3.3 Regnskabsaflæggelse efter IFRS 

I henhold til årsregnskabsloven skal selskaber, der har aktier eller obligationer noteret på et 

reguleret marked (børsnoterede virksomheder), i henhold til EU-forordnings art. 4 aflægge 

koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Virksomheder kan også vælge 

frivilligt at aflægge regnskab efter IFRS.  

IFRS (International Financial Reporting Standards) vedtages af IASB (International Accounting 

Standards Board). IASB har hovedsæde i London, hvor de vedtager de internationale 
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regnskabsstandarder. IASB er således en international organisation for regnskabsstandardisering. 

IASB er i færd med en omlægning af betegnelser for regnskabsstandarder, så det tidligere 

IAS(International Accounting Standards) bliver til IFRS. De enkelte IFRS’er vil få ny nummerering, så 

nummerering kan ikke sammenholdes med de omlagte IAS’er.  

Børsnoterede virksomheder skal udarbejde koncernregnskab efter de IFRS-standarder og 

fortolkninger, der er godkendt af EU-Kommissionen. De standarder og fortolkninger, der ikke er 

godkendt af EU-Kommissionen, kan ikke anvendes i de børsnoterede virksomheders årsrapporter. 

Formålet med de internationale regnskabsstandarder er at harmonisere de regnskabsoplysninger, 

der fremlægges af selskaberne. Dermed kan man sikre mere gennemskuelighed i de økonomiske 

forhold og derigennem forbedre samarbejdet landene imellem.  

Der er ikke særskilte referencer i årsregnskabsloven til IFRS-bekendtgørelsen, selvom denne er 

bestemmende for, hvilke oplysningskrav i årsregnskabsloven, der fortsat er gældende ved 

regnskabsaflæggelse efter IFRS. Der henvises i stedet direkte til de omfattede bestemmelser i 

årsregnskabsloven.  

Når danske virksomheder aflægger årsregnskab efter IFRS, skal de i ledelsesberetningen redegøre 

for kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, hvilket 

kan henføres til årsregnskabsloven §107b. Der er således ingen forskellighed på dette område i 

forhold til årsregnskabsloven. 
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4 Risikostyring og interne kontroller 
Risikostyring og interne kontroller er tæt forbundne bestanddele i større virksomheder, hvor 

aktivitetsniveauet og regnskabsreglerne tilskriver, at interne kontroller skal udføres. 

4.1 Definition af risikostyring og interne kontroller 

Til skildring imellem de to tæt forbundne bestanddele, vil intern kontrol være en samlet betegnelse 

for virksomhedens risikostyringssystem. Interne kontroller er betegnelsen for de kontrolaktiviteter, 

der udføres i virksomheden. Eftersom ordlyden er tæt på enslydende, vil der i denne afhandling 

blive foretaget skildring mellem begreberne, alt efter om de er i ental eller flertal.  Overordnet set 

er formålet med intern kontrol defineret i ISA 315 som: 

 

”Intern kontrol udformes, implementeres og vedligeholdes for at håndtere identificerede 

forretningsrisici, som truer realiseringen af virksomhedens mål medhensyn til: 

• pålideligheden af virksomhedens regnskabsaflæggelse 

• effektiviteten og den økonomisk hensigtsmæssighed af virksomhedens drift, og 

• overholdelse af gældende love og øvrig regulering. 

• Den måde, som intern kontrol udformes, implementeres og vedligeholdes på, varierer med en 

virksomheds størrelse og kompleksitet. Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder”5 

 

Definitionen på Interne kontroller i ISA 315 er følgende:  

 

”intern kontrol – den proces, der udformes, implementeres og vedligeholdes af den øverste ledelse, 

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

sine mål med hensyn til pålidelighed i regnskabsaflæggelsen, effektivitet og økonomisk 

hensigtsmæssighed i driften og overholdelse af gældende lov og øvrig regulering. Udtrykket 

”kontroller” refererer til ethvert aspekt af et eller flere af elementerne af intern kontrol.”6 

                                                           
5
ISA 315: Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser Foreningen, Afsnit A44 

6
 ISA 315: Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser Foreningen, Afsnit 4C 
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Ovennævnte formål og definition skaber forståelse for, at intern kontrol er at skabe 

foranstaltninger i forretningsgangene, som kan reducere risikoen for fejl og tab samt sikre, at 

opgaverne gennemføres som planlagt. Intern kontrol omfatter alle de procedurer, ledelsen har 

indført for at få opfyldt den reviderede virksomheds mål.  

Effektive interne kontroller er ikke noget, der kan starte fra en dag til en anden. Det kræver 

forarbejde, planlægning, organisering og ressourcer, samt overblik på processerne. Til vurdering af 

om kontrollerne er effektive, skal de også prøves anvendt over tid, og det skal testes, om de 

fungerer efter hensigten. Vedligeholdelse samt tilpasninger, hvis der sker forandring i 

virksomheden over tid, er vigtigt for at bevare effektiviteten i kontrollerne. 

De interne kontroller kan virke forebyggende, detektiverne, korrigerende samt kompenserende for 

andre foranstaltninger, der er mere ressource krævende.   

4.2 Interne kontroller 

Forrige afsnit behandlede definitionerne af intern kontrol og interne kontroller. Til afdækning af de 

risici, virksomhederne er udsat for, vil der nu blive kigget på de interne kontrollers kontrolaktivitet. 

Overordnet set etableres interne kontroller for at afdække de risici, der er i virksomhederne i 

forbindelse med dens daglige drift. Grundlæggende forudsætning ved interne kontroller er 

funktionsadskillelse og godkendelsesprocedurer for at undgå, at en og samme person udfører alle 

handlinger og derved har mulighed for at manipulere med bilag og betalinger. Virksomhederne 

skal ydermere identificere de risici, der findes, således der ved implementering af 

kontrolaktiviteter bliver risiko-afdækket på alle væsentlige områder. 

Det er virksomhedernes ansvar at implementere kontrolaktiviteter, der modsvarer de risici, der 

findes for virksomheden og den branche, den har aktiviteter i. Der findes ingen kartotek med alle 

de interne kontroller, der er muligt at lave og hvilke risici kontrollen har til formål at afdække. Det 

skyldes, at virksomhederne er forskellige, begår sig i forskellige brancher og har forskellig 

organisatorisk opbygning, hvilket gør, at kontrolaktiviteterne skal tilpasses den enkelte virksomhed.  

Når de interne kontrollers aktiviteter udføres, kan det gøres med forskellig tilgangsvinkel; dels er 

der systembaserede kontrolaktiviteter, og dels findes der manuelle kontrolaktiviteter. Til enhver tid 

er det vigtigt at forstå kontrollerne, og hvad det er, der kontrolleres for. Man bliver derfor nødt til 
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at have det fornødne kendskab til system og processer, så man ikke bare antager, at fordi der ikke 

vises fejl, så er alt rigtigt. Der skal anvendes en kritisk tilgang til interne kontroller, så forståelse og 

sikkerhed for, at den kontrolaktivitet, der udføres, udføres efter hensigten. I nuværende ERP 

systemer dannes mange af virksomhedernes finansielle rapporteringer. Det gør i særdeleshed 

systembaseret kontrolaktivitet vigtig at udføre, men også at forstå. Virksomhederne vil ofte bruge 

en kombination af systembaseret og manuelle kontrolaktiviteter. 

I Danmark erklærer ledelsen sig ikke direkte særskilt om effektiviteten af de interne kontroller. 

Ledelsen skal dog behandle intern kontrol området i deres ledelsesberetning, der indgår som en 

del af årsregnskabet de skriver under på. Derved erklærer de sig indirekte.  

ISA 315 tager udgangspunkt i COSO (USA) rammeværktøjet, men der findes også alternativer som 

Turnbull (UK), CoCo (Canada). Da den danske synsvinkel vedrørende intern kontrol og interne 

kontroller læner sig op af COSO Integrated Framework, vil dette blive behandlet efterfølgende. 

4.3 COSO 

COSO-Frameworks benyttes af virksomheder i forbindelse med arbejdet med risikostyring og 

interne kontroller, som en del af virksomhedernes compliance program. Det er ikke et lovkrav, at 

COSO anvendes. COSO Internal Control kube indeholder elementerne til en effektiv intern kontrol, 

og kan danne grundlag for et velfungerende internt kontrolmiljø i virksomhederne.    

4.3.1 Historie 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) blev i 1985 

etableret som et uafhængigt, privat initiativ med det formål at undersøge årsagerne og komme 

med anbefalinger til at modvirke regnskabsmanipulation i finansielle rapporteringer7. 

Organisationen blev dannet og finansieret af de fem organisationer, The American Accounting 

Association (AAA), The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial 

Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), og The National Association 

of Accountants (Nu The Institute of Management Accountants) (IMA), som er en tænketank, der 

arbejder inden for revision, regnskab og ledelse. 

                                                           
7
www.coso.org 

file:///C:/Users/Michael/AppData/Local/Microsoft/C:/Users/michaeso/Desktop/CMA/Internal%20Control%20Compliance/www.coso.org
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Udgivelsen af “Internal Control – Integrated Framework” i 1992 har været med til at danne et 

fælles rammeværktøj for intern kontrol. I 2013 udkom en opdatering af de oprindelige 

begrebsrammer fra 1992. I det opdaterede Framework er formålet stadig at hjælpe 

virksomhederne med at håndtere den interne kontrol med de ændringer, der er sket i 

omgivelserne siden 1992. Ydermere forventes det, at opdateringen kan bidrage til at udvide 

anvendelsen af intern kontrol, samt få en klar præcisering af kravene til, hvad der udgør en effektiv 

intern kontrol. 

4.3.2 Mission 

COSO’s mission er at være med til at udviklinge rammer og vejledninger til virksomhedernes 

risikostyring, intern kontrol og bekæmpelse af besvigelser. Designet skal være med til at forbedre 

organisationens præstationer og ledelse, for at mindske omfanget af svindel i organisationer.8 

4.3.3 Vision 

COSO’s vision er at være en anerkendt ”thougt leader” på den globale markedsplads inden for 

udvikling af vejledninger i de risikoområder og kontroller, som muliggør god organisatorisk styring 

og reduktion af svig9. 

4.4 COSO’s definition af intern kontrol 

Den entydige definition af intern kontrol findes ikke, men kan tolkes på flere måder, hvor budskab 

og hensigt er mere eller mindre det samme. COSO’s definition på intern kontrol er: 

 

“Internal control is a process, effected by an entity´s board of directors, management, and other 

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 

relating to operations, reporting, and compliance.10” 

 

                                                           
8
COSO – www.coso.org – About us – Oversat. 

9
COSO – www.coso.org – About us – Oversat.  

10
Internal control – Integrated Framework (Executive Summary), side 3 

http://www.coso.org/
http://www.coso.org/
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Definitionen på intern kontrol er ikke så konkret, at der i definitionen belyses, hvilke typer af 

kontrolhandlinger, der bør indgå i kontrolmiljøet, og hvordan de bør etableres. Definitionen 

præciserer nærmere de tanker, en virksomhed skal have gjort sig om dens interne kontrol, samt 

hvem der har ansvaret for at opnå et godt og effektivt kontrolmiljø. 

4.4.1 COSO kube 

Der er ikke sket væsentlige ændringer i COSO kuben i forhold til 1992 udgaven. I den 2013 

opdaterede COSO internal control – Integrated Framework kube, består intern kontrol af fem 

processer: Kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt 

overvågningsaktiviteter. Se COSO kube for intern kontrol i figur 4.1 nedenfor. 

 

Figur 4.1 

 

 

4.4.1.1 Kontrolmiljø 

Som tidligere skrevet er kontrolmiljø en overordnet betegnelse. I COSO’s definition11 dækker 

kontrolmiljøet over en række standarder, processer og strukturer, som danner basis for at udføre 

intern kontrol på tværs i organisationen.      

                                                           
11 

Internal Control – Integrated Framework, side 4 
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I kontrolmiljøet indgår elementerne integritet og etik, kompetencer, ledelsesstil, 

organisationsstruktur, ansvarsfordeling og personalepolitik. Disse elementer er med til at binde 

intern kontrol systemet sammen til en gennemslagskraftig enhed.  

Integritet og etik påvirker i høj grad de interne kontroller, lige fra de personer som sidder med 

arbejdet med udvikling, selve udførelsen og opfølgning af kontrollerne. For at inspirere til at 

efterleve virksomhedens ønskede værdier, skal ledelsen dels selv efterleve dem, dels have 

kommunikeret dem klart ud til medarbejderne. Hvis ikke virksomhedens etik og værdier efterleves, 

skal det have konsekvens i form af en straf,  som er passende i forhold til overtrædelsen. 

Kompetencer dækker over kvalifikationerne hos de medarbejdere der sidder med de pågældende 

områder. Hvis ikke kvalifikationerne er til stede hos dem, som arbejder med de interne kontroller, 

vil det ikke være med til at opretholde og videreudvikle effektive interne kontroller. I den 

forbindelse kan stillingsbeskrivelser for hver enkelt stilling, allokere mere præcis arbejdskraft til 

den pågældende stilling, da kravet til kompetencer vil være kendt. 

Ledelsesstil, såvel den daglige som bestyrelsens, har stor indflydelse på virksomhedens 

kontrolmiljø. Ledelsens tilgang til de interne kontroller vil påvirke medarbejdernes opfattelse og 

tilgang til at tage ansvar for området og arbejdsopgaverne. 

Organisationsstruktur viser, hvilken autoritet der er i virksomheden, og hvem der har ansvar for at 

delegere videre. Interne kontroller bygger i høj grad på, at organisationsstrukturen i virksomheden 

er klart defineret, så man kan rette henvendelse til de rigtige personer. 

Ansvarsfordeling og herunder funktionsadskillelse, skal være klart defineret, så der er sat navn på 

de personer, der har ansvar for, at opgaverne bliver udført. Det betyder også, at medarbejderne 

ved, hvem de skal rette henvendelse til, hvis der observeres uretmæssigheder. 

Udførelsen af arbejdet hos de ansvarlige skal ske i henhold til de politikker, strategier og mål, der 

findes i virksomheden, så der er tværfaglig integritet internt i virksomheden. Funktionsadskillelsen 

tilstræber, at samme personer ikke udfører og kontrollerer de samme opgaver, da man kan dække 

fejl og besvigelser ind under selvkontrol. 
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Personalepolitik i forbindelse med ansættelsesforhold er med til at sikre, at der ikke opstår 

uoverensstemmelser mellem ansat og virksomhed, hvis forholdene er kendt på forhånd. 

Personalet er virksomhedernes vigtigste ressource, da det er dem, der er den udførende part i 

driften. Det har i medierne været fremme, at nogle medarbejdere har forfalsket CV for at opnå 

større stillinger, dette skal der naturligvis tages forholdsregler imod.    

4.4.1.2 Risikovurdering 

Formålet med risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de mest kritiske i forhold til de 

handlinger, der ønskes gennemført, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme 

og reducere disse risici. 

I forhold til COSO kuben udsættes virksomheder for en masse forretningsrisici, såvel internt som 

eksternt fra den samfundsmæssige side. Hvis ikke der laves nogle foranstaltninger for at reducere 

disse risici, vil virksomheden have risiko for ikke at overleve i forhold til dens konkurrenter. 

Risikovurderingen bliver udarbejdet på baggrund af et forarbejde, som skal ses i forhold til COSO 

kuben og den teoretiske tilgang. Når risikovurderingen foretages med afsæt COSO kuben, skal 

vurderingen indeholde kubens overliggende områder: Operationelle, rapporterings- og 

compliance. Efter risikovurderingen skal det sikres, at alle virksomhedens enheder indgår i 

vurderingen, så enheder med risiko ikke holdes udenfor. 

Samlet set giver dette god mening, da man så vil være dækket ind for hele virksomheden i 

risikovurderingen.    

4.4.1.3 Kontrolaktiviteter 

COSO’s kontrol aktivitet12 består af handlinger, der er etableret igennem politikker og procedurer, 

som hjælper med til at sikre, at de ledelsesmæssige direktiver anvendes for at imødegå risici. 

I henhold til såvel COSO som praksis skal kontrolaktiviteterne udføres på alle niveauer samt 

indenfor alle forretningsmæssige processer, uagtet om de er relateret til drift, rapportering eller 

compliance. Til arbejdet med COSO’s kan der refereres til, at kontrolaktiviteterne både omfatter 

manuelle og automatiske aktiviteter, såsom tilladelser og godkendelser, kontrol af processer og 

øvrige afstemninger. Funktionsadskillelse er typisk indbygget i udvælgelsen og udvikling af 

                                                           
12

Internal control – Integrated Framework, side 4 
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kontrolaktiviteter. Hvor funktionsadskillelse ikke er praktisk muligt, udvælger og udvikler ledelsen 

alternative kontrolaktiviteter. 

Foruden den teoretiske tilgang, som COSO’s Framework er, vil der være individuelle tilpasninger i 

virksomhederne. COSO er en rammevejledning, som kan hjælpe virksomhederne til opbygge et 

kontrolmiljø.  COSO er ikke et særligt tilrettet system, som kan implementeres i virksomhederne og 

bidrage til at skabe og opretholde et godt effektivt kontrolmiljø igennem de kontrolaktiviteter, der 

udføres, så rammerne skal tilpasses den enkelte virksomhed.       

4.4.1.4 Information og kommunikation 

I COSO’s Framework er information og kommunikation en nødvendighed for at for at have et godt 

kontrolmiljø. Hvis ikke der er information til gennemførelsen af kontrol på planlagte områder, 

bidrager dette ikke til opnåelsen af bestyrelsens mål, og værdien af de interne kontroller vil falde. 

Kommunikation er en iterativ proces, hvor det er nødvendigt for medarbejdere at dele og få 

oplysninger for at kunne udfører en tildelt opgave. Intern kommunikation er den måde, hvor der 

offentliggøres oplysninger til alle i organisationen. Den interne kommunikation gør det muligt for 

personalet at modtage en klar besked fra den øverste ledelse, og tage ansvar for de ting, der skal 

gøres på dens foranledning.   

Compliance opgaven består i, at alle interessenter såvel interne som eksterne, bliver informeret i 

henhold til de retningslinjer og i den udformning, som er påkrævet. Dette gælder også ved interne 

kontroller. 

4.4.1.5 Overvågning 

I henhold til COSO13 skal kontrolaktiviteterne overvåges kontinuerligt for at opnå muligheden for 

løbende evalueringer. Evalueringerne skal gennemføres periodisk, men kan variere i omfang og 

hyppighed, afhængigt af hvilken risikovurdering området har, samt hvilke konklusioner og 

overvejelser, der tidligere er sket på området. Resultaterne skal evalueres, godkendes og 

rapporteres til de øverst ansvarlige. Manglende kommunikation kan bevirke forkerte antagelser 

eller formodninger, som vil have negativ påvirkning, både i forhold til den praktiske situation, men 

også ud fra et teoretisk synsvinkel med COSO kuben. 

                                                           
13

Internal control – Integrated Framework, side 4 
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Der skal løbende ske evaluering og vurdering på videreudvikling i en mere værdiskabende retning. 

Denne videreudvikling skal bæres af personer med kvalifikationerne i orden, som kan sætte sit 

præg på udviklingsretningen, planlægning, metoder og strategi, uden at miste fokus på at være 

compliant.     

Formålet med COSO kuben er at anvende den, så implementering af kubens rammer for intern 

kontrol, vil underbygge virksomhedens strategier, holde fokus på mål og være compliant.   

4.5 Delkonklusion 

Risikostyring og interne kontroller er tæt forbundne bestanddele i større virksomheder. Til skildring 

imellem de to tæt forbundne bestanddele, vil intern kontrol være en samlet betegnelse for 

virksomhedens risikostyringssystem. Interne kontroller er betegnelsen for de kontrolaktiviteter, der 

udføres i virksomheden. 

Interne kontroller etableres for at afdække de risici der er i virksomhederne i forbindelse med 

virksomhedernes daglige drift. Der er ingen lovgivning, som tilsiger, hvilke rammevejledninger eller 

systemer der skal anvendes. Lovgivningen lægger dog op til, at COSO’s rammeværktøj anvendes, 

hvilket også gøres af mange virksomheder. COSO rammeværktøj har sin oprindelse i 1992 i USA og 

omfatter en tilnærmelsesvis kronologisk vejledning til etablering af intern kontrol i 

virksomhederne, uden hensynstagen til hvilken type og branche virksomheden er i.  

COSO’s rammeværktøj er et godt rammeværktøj, som virksomhederne i deres risikostyring kan 

tage udgangspunkt i. Rammevejledningen er bygget på en kube. 

COSO’s intern kontrol kube består af fem processer: Kontrolmiljø, risikovurdering, 

kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågningsaktiviteter. Kuben tilsigter at 

dække alle virksomhedens funktioner. Konklusionen er, at COSO kuben er et godt rammeværktøj 

for virksomhederne. 
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5 Corporate governance 
I Danmark opstår der debat om corporate governance, når der kan sættes spørgsmålstegn ved 

virksomhedssager, senest ved OW Bunker A/S´s konkurs. Virksomhederne har ansvaret for, at 

intern kontrol opfylder kravene, hvilket de skal redegøre for i henhold til anbefalingerne for god 

selskabsledelse.    

Anbefalingerne udarbejdes af Komitéen for god Selskabsledelse, hvis formål er at følge udviklingen 

i god selskabsledelse både internationalt og nationalt. Derudover er det komitéens opgave at 

foretage relevante opdateringer til de gældende anbefalinger, og at sikre at disse er i 

overensstemmelse med internationale standarder. 

5.1 Historie 

Anbefalinger for god selskabsledelse blev første gang offentliggjort i 2001, og siden har komitéen 

fulgt udviklingen i virksomheder optaget til handel på Københavns Fondsbørs. Anbefalingerne er 

blevet opdateret seks gange, senest i maj 2013. 

Komitéen for god Selskabsledelse er et uafhængigt organ14, som arbejder ud fra de krav, som 

årsregnskabsloven og NASDAQ OMX Copenhagen A/S15 stiller.  

Komitéen består af syv til ni medlemmer, det endelige antal fastsættes af komitéen16. Medlemmer 

af komitéen udpeges af erhvervs- og vækstministeren på grundlag af en indstilling fra komitéen17. 

I henhold til vedtægterne skal komitéen afholde to årlige møder. 

5.2 Målgruppe 

Målgruppen for komitéens arbejde med anbefalinger for god selskabsledelse er virksomheder 

optaget til handel på et reguleret marked. Af hensyn til investorer og andre interessenters 
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 Vedtægter for Komitéen for god selskabsledelse 

15
 NAQDAQ OMS Copenhagen A/S  = Københavns Fondsbørs 

16 
Vedtægter for Komitéen for god selskabsledelse, 2.1 

17 
Vedtægter for Komitéen for god selskabsledelse, 2.2 
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mulighed for at bedømme forholdene i disse virksomheder er transparens vigtig18.  Anbefalingerne 

skal ses som et supplement til den selskabs- og børsretslige lovgivning. 

NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Børsen) har implementeret Anbefalingerne af maj 2013 i Deres 

regler for udstedere af aktier. 

5.3 Formål og definition 

Corporate governance arbejder med ledelse til økonomisk værdiskabelse, hvilket kan gøre det 

lettere for virksomhederne at få adgang til kapital og bidrage til at reducere omkostningerne. 

Derved vil det blive mere attraktivt at investere i virksomhederne. Formålet med komitéens 

udarbejdede anbefalinger for corporate governance kan udtrykkes som: 

”understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til selskabernes langsigtede 

succes.”19 

Corporate governance debatten i Danmark tog fat, da Nørby-udvalget i 2001 blev nedsat. Det 

definerede corporate governance som:   

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

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

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

Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfund."20 

5.4 Årsregnskabsloven §107b 

I henhold til årsregnskabsloven §107b kræves en samlet redegørelse fra virksomhedsledelsen om 

virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer. Redegørelsen skal være offentlig 

tilgængelig enten i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside, hvortil der 

skal være en præcis henvisning til i ledelsesberetningen. 

Redegørelsen skal afdække afhandlingens emne, hvorved anbefalingerne ses at være relevante. 

Virksomhederne skal forholde sig til, hvad der skal skrives i ledelsesberetningen, som bliver  

                                                           
18  

Anbefalinger for god selskabsledelse, side 5 

19
 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 3 

20
 Nørby udvalgets rapport og corporate governance i Danmark. 2001, side 13 
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offentliggjort sammen med årsregnskabet.  

Til bedømmelse af virksomheder er intern kontrol et interessant område, da området afdækker de 

risici, som virksomheden påtager sig, og hvordan risiciene styres. Der findes såvel undersøgelser21 

som debat om intern kontrol områdes værdiskabelse. Værdiskabelsen skal holdes op mod de 

omkostninger, der er for virksomhederne, men også de lovgivningsmæssige krav, de er underlagt.   

5.5 Anbefalinger for god selskabsledelse af maj 2013 

Komitéen for god selskabsledelse følger udviklingen indenfor corporate governance, så komitéens 

anbefalinger er tidssvarende og dækker de behov, som findes nødvendige og ikke er indarbejdede i 

anden lovgivning. Komitéens opdaterede Anbefalinger af maj 2013 dækker fem områder, hvor det 

vurderes nødvendigt med anbefalinger. De fem områder er: 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 

2. Bestyrelsesopgaver og ansvar 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 

4. Ledelsens vederlag 

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

Til ledelsesberetningen skal virksomhedens ledelse have kendskab til anbefalingerne, således der 

kan blive taget udgangspunkt i dem. Anbefalingerne kan inddrages som vejledning og inspiration 

for virksomhederne i arbejdet med anbefalingerne, hvor kommentarer i komitéens anbefalinger 

skal ses som et hjælpeværktøj22.  

Opdateringen af Anbefalinger for god selskabsledelse af maj 2013 blev fortaget grundet den 

generelle udvikling indenfor området god selskabsledelse. Komitéen har haft særlig fokus på den 

værdiskabelse, der sker ved bestyrelsens selvevaluering og bestyrelsens involvering i 

virksomhedernes udvikling. 
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 RSM Germany:  ”Value added by internal Control” www.rsmi.com.ar/publicaciones/talkingpoints.pdf 

22
 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 5. 
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Da bestyrelsen og direktionen har ansvaret for, at regnskabsaflæggelse sker i henhold til gældende 

lovgivning og giver et retvisende billede, vil et effektivt internt kontrolsystem medvirke til at 

reducere risici i processerne og bidrage til pålideligheden i virksomhedernes rapportering. 

Bestyrelse og direktion skal foruden arbejdet med ledelsesberetningen også fastsætte 

virksomhedens overordnede strategiske mål, hvorfor det er en væsentlig forudsætning, at 

datagrundlaget er pålideligt. Til opnåelse af det pålidelige datagrundlag vil de interne kontroller 

have positiv indflydelse, da man ved en effektiv intern kontrol reducerer fejl i rapporteringerne. 

Foruden de værdier virksomheden opnår ved de interne kontroller i rapporteringen, er 

signalværdien i, at virksomheden kommunikerer relevante risici og håndterer dem, af stor værdi i 

forhold til omverden.  

5.6 Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

I komitéens opdaterede Anbefalinger af maj 2013 er et af de fem områder regnskabsaflæggelse, 

risikostyring og revision. Dette område behandles med særlig henblik på afhandlingens emne: 

Intern kontrol compliance. 

 I anbefalingerne indgår også området ”Bestyrelsens opgaver og ansvar”, hvor det fastslås, at 

bestyrelse og direktion er de ansvarlige og skal lede virksomheden ansvarligt, hvilket er udtrykt 

således:    

”Forudsætningen for at opfylde selskabets strategiske mål er, at bestyrelsen ansætter en 

kompetent direktion, fastlægger arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens 

opgaver og ansættelsesforhold samt sikrer klare retningslinjer for ansvarlighed, planlægning og 

opfølgning samt risikostyring. Det er bestyrelsens opgave at udøve kontrol med direktionen og at 

fastlægge retningslinjer for på hvilken måde, denne kontrol skal udøves23.” 

Det ses i anbefalingerne, at bestyrelsen mindst en gang årligt bør drøfte risici med direktionen. 

Komitéen udtrykker det således:  

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og 

udvikling, risici og succesionsplaner24.” 
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 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 11. 

24
 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 13. 
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Det kommenteres i anbefalingerne med, at det særligt i forhold til risici er væsentligt, at 

direktionsfravær ikke får stor betydning for selskabets daglige drift. Hensigten heri vurderes at 

være god, da det er nødvendigt at have en rollefordeling, der gør det muligt for virksomheden at 

videreføre et direktionsmedlems arbejde, således opgaverne ikke bliver så personspecifikke, at kun 

én person kan løse opgaverne. Kompetencerne vil naturligvis være fordelt således, at det ikke er 

alle, der kan videreføre en opgave, og den der har ansvaret for opgaven, vil selvfølgelig bestride en 

viden på området, der gør det mere enkelt for denne person at udføre opgaven.     

I anbefalingerne for regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision præciseres, at forudsætningen 

for at bestyrelse og direktion kan udføre deres opgaver er, at der er en effektiv risikostyring og 

interne kontroller.  

”Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen 

hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der påhviler dem. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen 

påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller25.” 

Der er ikke noget opsigtvækkende i ovenstående, da det er kendt, at bestyrelse og direktion skal 

have pålidelige rapporteringer og fyldestgørende informationer for at kunne udføre de opgaver, 

der påhviler dem. Grundlaget for rapporteringer og informationer er dels en effektiv risikostyring 

og dels intern kontrol. Det er ikke nødvendigvis alle interne kontroller, der er væsentlige, hvorved 

komitéen har en direkte anbefaling til bestyrelser om, at de anbefales at tage stilling til og 

redegøre for de væsentligste risici. 

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de 

væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med regnskabs-

aflæggelsen samt for selskabets risikostyring26.” 

Bestyrelsen anbefales i henhold til ovenstående at redegøre dels for selskabets risikostyring, 

hvilket er i overensstemmelse med deres ansvarsområde, såvel som redegørelse om 

virksomhedens risikostyring. Når direktionen udarbejder ledelsesberetningen, skal den tænke på, 

at informationerne offentliggøres. Informationerne skal derfor både være rigtige og præcist 
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 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 24. 
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 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 24. 
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formuleret, så de ikke vurderes og tolkes forkert. Virksomheder kan i ledelsesberetningen også 

sende signalværdier til omverden om, i hvilken grad de prioriterer og arbejder med området for 

intern kontrol. Virksomheder med implementerede, effektive interne kontroller vil som 

udgangspunkt have lettere ved at styre uden om væsentlige risici, der kan påvirke virksomheden.   

Udgangspunktet er, at selskaberne følger anbefalingerne. Hvis et selskab ikke følger 

anbefalingerne, skal selskabet forklare, hvorfor man har valgt anderledes, og hvad der er valgt i 

stedet. 

5.7 Bestyrelsens arbejde med corporate governance 

Bestyrelsens arbejde med interne kontroller går bredere end det basale formål med at opfylde de 

lovgivningsmæssige krav. Bestyrelsen skal holde fokus på, at direktionen efterlever de krav, der er 

fastsat, såvel i regnskabspraksis som i virksomhedens politikker, lovgivningen samt være i tråd med 

de strategiske mål virksomheden har fastsat.   

Bestyrelsens interesse for den gode interne kontrol relaterer sig også til corporate governance, 

hvor intern kontrol på finansielle transaktioner kan bidrage til at sikre gode processer andre steder 

i en virksomheden. Når den interne kontrol er implementeret og fungerer effektivitet, vil 

bestyrelsen have mulighed for at koncentrere sig om andet arbejde, der ligger på 

bestyrelsesniveau. Andre områder, som bestyrelsen skal varetage på overordnet og strategisk 

niveau i virksomhederne, vil dels være at påse, at der er en forsvarlig organisation i virksomheden, 

og at direktionen udfører sit hverv på behørig måde. Bestyrelsens arbejde vil også bestå i at 

fastsætte den overordnede målsætning, strategi, handlingsplaner og politikker. I forhold til det 

finansielle område vil det være at påse, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår 

tilfredsstillende, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne 

kontroller. Derforuden skal bestyrelsen også forholde sig til de finansielle rapporteringer, den 

modtager, og forholde sig til såvel driftsmæssige resultater og påse, om der er et forsvarligt 

kapitalberedskab i virksomheden. 

Corporate governance består samlet set i, at beslutte forretningsmæssige retningslinjer, som kan 

være med til at nå de mål, som er blevet besluttet for virksomheden. Retningslinjerne skal være i 

tråd med den ledelsesprofil, som virksomheden ønsker at have.  
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Udover bestyrelsens kendte ansvarlighed for intern kontrol skal det for hver enkelt virksomhed 

fastlægges, hvordan den kommer videre i arbejdet med at strukturere interne kontroller. Nedenfor 

er nogle spørgsmål, som bør indgå i bestyrelsens overvejelser27:  

 Hvad er formålet? 

 Hvad er virksomhedens risikoappetit? 

 Hvordan ønsker bestyrelse og direktion at håndtere risici? 

 Hvordan skabes en klar rollefordeling? 

 Hvordan identificeres og afdækkes risici med interne kontroller? 

 Hvordan håndteres ændringer? 

Beslutningerne vil være individuelle virksomhederne imellem, da virksomheder ikke er ens og har 

forskellig organisation, kompetencer og kapital. Hvis der identificeres nogle ”forskelle” mellem 

forventede og aktuelle risikostyringsprocesser, skal bestyrelse og direktion træffe de nødvendige 

beslutninger om tiltag og optimeringer af processen. Bestyrelse og direktion er de besluttende 

enheder og ikke praksisudførende enheder, hvorved kommunikationen er et vigtigt element.  

Til opnåelse af en effektiv intern kontrol skal bestyrelsen sikre, at direktionen har skabt 

sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og risikostyringsaktiviteterne. Risiko kan i 

den sammenhæng defineres som: 

”Sandsynligheden for at en begivenhed indtræffer, der medfører en negativ konsekvens for 

virksomhedens målopfyldelse”28. 

Direktionen skal sikre, at risikostyring og interne kontroller er implementeret på alle relevante 

niveauer i organisationen. Men uden den fornødne kompetence på området for interne kontroller, 

vil de ikke blive effektive. Det kræver arbejde på flere niveauer i virksomheden og en fornøden 

omhu til at få kontinuiteten og organisationen på plads. Følgende skriv om interne kontroller er i 

god overensstemmelse med direktionens arbejde med interne kontroller:  

”Der er klare fordele ved interne kontroller, men de opnås ikke uden omhyggelig direktion, klart 
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 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2013, side 105 
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 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2013, side 97 
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formål og mål samt god forståelse af det interne kontrolkoncept.”29  

5.8 Delkonklusion 

Corporate governance dækker over betegnelsen god selskabsledelse og medvirker til, hvordan 

virksomhedernes interne kontrolmiljø styres. Bestyrelse og direktion er de ansvalige for 

virksomhedernes interne kontrol og fastsætter de rammer, som skal medvirke til et effetktivt 

internt kontrolmiljø.  

I henhold til lovgivningen skal virksomhederne udarbejde en ledelsesberetning, som skal indgå i 

virksomhedernes årsrapport i henhold til årsregnskabsloven. For at udøve god selskabsledelse skal 

virksomheder dels opfylde gældende lovgivning for intern kontrol, dels have implementeret 

interne kontroller, så de er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål. 

Der udnævnt en coporate governance komitée som udarbejder anbefalinger for god 

selskabsledelse. Komitéen er uafhængig og har til formål at understøtte virksomhedernes ledelse i 

værdiskabende langsigtet succes. 

Komitéens anbefalinger er retningslinjer - ”Best Practice” - for ledelse af virksomheder. 

Anbefalingerne henvender sig til virksomheder, som er optaget til handel på et reguleret marked. 

Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med øvrig lovgivning, hvor det for intern kontrol er 

selskabsloven og årsregnskabsloven, der er de relevante love.  
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6 Revisors arbejde med intern kontrol 
Revisiorer skal i deres revisionsarbejde forholde sig til virksomhedernes interne kontrol. Til 

sikkerhed for, at virksomhedernes interne kontrol opbygning og funktion er effektiv, er det for 

corporate governance´s nødvendigt med en ekstern vurdering. Den rolle bestrider revisor i form af 

sin uafhængighed, og revisor danner et bindeled mellem virksomhedens interne kontrol, 

virksomhedens corporate governance og den revision, som virksomhederne er forpligtet til at få 

foretaget af en uafhængig revisor, der fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Revisorer er underlagt revisorloven (RL), som omfatter betingelserne for godkendelse og 

registrering af revisorer og revisionsvirksomheder30. Loven behandler også vilkårene for udførelse 

af opgaver i forbindelse med revision, samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder. 

6.1 Revisorloven 

Revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver, hvilket fremgår af 

Revisorlovens §16. Herudover skal revisor udføre opgaverne i overensstemmelse:   

 

”...med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes 

beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, 

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved 

udførelsen af opgaverne.”31 

 

Helt konkret betyder det, at revisor uden udefrakommende begrænsninger skal kunne foretage de 

undersøgelser, som findes nødvendige for, at revisor med høj grad af sikkerhed kan erklære, 

hvorvidt regnskabet er aflagt efter gældende lovgivning. Revisor skal sikre sig, at de finansielle 

transaktioner, der har fundet sted i virksomheden, giver et retvisende billede af virksomhedens 

aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling, hvilket fremgår af ÅRL §11. 
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6.2 God revisorskik 

Revisor skal udvise god revisorskik i form af sit hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det 

betyder, at revisor skal overholde de love og normmæssige retningslinjer, som er gældende og 

udvise en passende adfærd.  

Til overholdelse af de love og normmæssige retningslinjer der stilles, kan der opstilles en 

rangorden til at klassificere, i hvilken rækkefølge overholdelsen skal ske. 

 

Nedenfor er rangorden listet op32: 

 Lovgivning: Overholdelse af gældende lovgivning, herunder bekendtgørelser, er det 

regelsæt, som revisor skal tilse, følges.   

 Standarder, etiske retningslinjer og vejledninger. 

 Retningslinjer, der kan udledes af de responsa. 

 Retningslinjer, der kan udledes af nævnskendelser. 

 Retningslinjer, der kan udledes af domspraksis. 

 

God revisorskik skal ses som en objektiv norm, hvor der i størst muligt omfang vil dannes 

almindelige og anerkendte handlemåder blandt kyndige og ansvarsbevidste revisorer.  

Der findes ingen korrekt fremgangsmåde til fremskaffelse af revisionsbevis, men der findes 

acceptable fremgangsmåder, hvoraf flere er almindelig udbredt praksis. Det er revisorerne selv, der 

skal have kendskabet til, hvad der er anerkendt fremgangsmåde - særligt i situationer, hvor der 

kræves specielt bevis og information. Revisor skal i forhold til omstændighederne tænke på sin 

handlemåde.  

 

I henhold til tidligere gengivet lovtekst fra RL §16, god revisorskik, at udvise, ”nøjagtighed og 

hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader”. Med udgangspunkt i dette lovstykke giver det 

god mening, at der er udviklet normer alt efter art og omfang, således revisorer ikke har store 

forskellige niveauer, men indirekte har standardiseret niveauet for den grad af dokumenterbar 

overbevisning, der skal til, for at revisor kan komme til en konklusion.  

 

                                                           
32

Revisor – Regulering og rapportering, Kim Füchsel Peter Gath, Lars Bo Langsted, Jens Skovby, side 40-44 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 35 
 

I forhold til god revisorskik bemærkes det også, at opgaverne skal udføres med den hurtighed 

opgaverne tillader, men på den anden side også, med den fornødne omhu. I tidsmæssigt 

perspektiv er dette selvmodsigende, og på opgaveniveau knytter tidsforbruget sig til omkostninger 

for udførelsen. Revisor er derfor i en situation, hvor der kan være fokus på opgaveeffektivisering, 

så at revisionen omkostningsminimeres. 

6.3 Regnskabsstandarder 

International Federation of Accountants (IFAC) blev stiftet 7. oktober 1977 i München, Tyskland, på 

den 11. verdenskongres for revisorer. IFAC blev etableret for at styrke det verdensomspændende 

revisorerhverv i offentlighedens interesse. IFAC har etableret en række bestyrelser og udvalg for at 

udvikle internationale standarder og retningslinjer og til at fokusere på bestemte dele af faget. I 

oktober 1977 blev International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) etableret. Det er 

en uafhængig organisation, som har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og 

andre erklæringer med sikkerhed. Herudover at bidrage til en større tilnærmelse af internationale 

og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på 

verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions- og erklæringsprofession. 

Standarderne, der bliver udgivet, hedder International Standards on Auditing (ISA).   

I 2009 udgav IFAC revisionsstandarden ISA 315: ”Identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser”. Standarden er oversat til 

dansk og er et krav for danske revisorer at efterleve, da det anses for god revisorskik. 

Formålet med ISA 315 er følgende: 

”Revisors mål er at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på både 

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, gennem en 

forståelse af virksomhedens forhold og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, for derved 

at skabe et grundlag for at udforme og implementere reaktioner på de vurderede risici for 

væsentlig fejlinformation.”33 

Når revisorer skal udtrykke sig med høj grad af sikkerhed, er det vigtigt, at der er indsamlet 
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 ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 
omgivelser, 2011, afsnit 12‐ 24. 
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revisionsbevis og udført handlinger, som understøtter revisors erklæring. Revisor kan aldrig med en 

erklæring udtale sig med 100 % sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede. Grunden 

til, at der ikke kan være fuld sikkerhed, er den kompleksitet og størrelse, virksomhederne har fået, 

sammenholdt med den aktivitet der er på tværs af landegrænserne. Det vil kræve omfattende test 

og dokumentation, hvis der skulle være fuld sikkerhed, men det vil være i konflikt med 

effektivisering og omkostningsbevidsthed. Revisor tilrettelægger derfor en revisionsstrategi for den 

pågældende virksomhed, således der kan fokuseres på poster og områder, hvor der er høj risiko for 

fejl med væsentlighed. For at lave denne revisionsstrategi er det nødvendigt, at revisor har den 

fornødne forståelse af virksomheden.  

Standarden afgrænser sig til, at det kun er interne kontroller i de finansielle processer ved 

regnskabsaflæggelsen. Det vil således være ud fra revisors ”professionelle dømmekraft” at få 

identificeret de relevante kontroller ud fra områder med risici. 

COSO rammevejledning er som tidligere nævnt et bredt accepteret værktøj. I ISA 315 anvendes 

grundelementerne, da standarden bestemmer, at følgende elementer skal indgå i revisors arbejde 

med de interne kontroller:   

 Kontrolmiljø 

 Virksomhedens risikovurderingsproces 

 Informationssystemet, herunder tilhørende processer der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen og kommunikationen 

 Kontrolaktiviteter 

 Overvågning 

 

Da ovenstående elementer er i overensstemmelse med COSO’s elementer, kan det udledes, at 

revisionsstandard, ISA 315, som anvendes i henhold til dansk regnskabsarbejde tager 

udgangspunkt i samme grundelementer, som tidligere er behandlet i COSO rammevejledning. Når 

der skal udvælges nøglekontroller, er det vigtigt for revisor at have forståelse for såvel 

virksomhedens iboende- som for de forretningsmæssige risici. 
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6.3.1 Risikovurdering i ISA 315 

Revisor skal på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation, for at skabe et grundlag for udformning og udførelse af revisionen 34 .  

Revisionsmålene, der anvendes af revisor til at overveje forskellige typer af fejlinformation, kan 

inddeles i følgende tre kategorier35: 

a) Revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for perioden der revideres. 

b) Revisionsmål for balanceposter ultimo perioden. 

c) Revisionsmål for præsentation og oplysning. 

Vurderingerne til at sikre tilstrækkeligt revisionsbevis vil have direkte indflydelse på arten, den 

tidsmæssige placering samt omfanget af yderligere handlinger i forbindelse med revisionen.  

I arbejdet med risikovurderingen skal revisor36: 

 Identificere risici gennem hele processen for at opnå en forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, herunder relevante kontroller, der vedrører risiciene, og ved at overveje grupper 

af transaktioner, balanceposter og oplysninger i regnskabet (jf. Afsnit A114-A115) 

 vurdere de identificerede risici og overveje, om de mere gennemgribende vedrører 

regnskabet som helhed og muligvis påvirker mange revisionsmål 

 Relatere de identificerede risici til, hvad der kan gå galt på revisionsmålsniveau, idet der 

tages højde for relevante kontroller, som revisor påtænker at teste (jf. afsnit A116-A118), og 

 overveje sandsynligheden for fejlinformation, herunder muligheden for flere 

fejlinformationer, og om den mulige fejlinformation er af en sådan størrelse, at den kan 

resultere i en væsentlig fejlinformation. 

I henhold til nævnte revisionsmål og risici-identificering samt revisors kendskab til virksomheden, 

kan revisor vælge, hvilke interne kontroller der skal testes for at sikre, at der er foranstaltninger til 
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 ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, 2011, afsnit 25 
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 Se bilag 1 for punkter under de enkelte revisionsmål. 

36
 ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, 2011, afsnit 26 
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at imødekomme risici. Hvis ikke der er etableret kontroller, må der indsamles revisionsbevis på 

anden vis. Når revisor arbejder med risici-identificering og interne kontroller, skal det vurderes i 

hvilken grad, virksomhedens interne kontrol er designet, implementeret og fungerer, så eventuelle 

fejl eller svagheder kan korrigeres. Identificerede fejl eller svagheder vil blive rapporteret til 

virksomhedens ledelse og bestyrelse. 

Det er ikke revisors arbejde at komme med direkte forslag til forbedringer, men revisor skal 

rapportere, hvor man har identificeret fejl eller svagheder. Denne rapportering vil blive forelagt 

ledelse og bestyrelse, som herefter skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at få rettet 

det det op.  

Bestyrelsen er som tidligere nævnt den ansvarlige enhed, hvor revisor ”blot” har til formål at 

udtrykke sig om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede. 

6.3.2 Interne kontroller i ISA 315  

Interne kontroller behandles i ISA 315, afsnit 11-24, hvor der i afsnit 11 præciseres, hvad revisor 

skal opnå af forståelse for virksomhedens og dens omgivelser. Revisor skal opnå forståelse for 

følgende: 

 

a) Relevante brancheforhold, regulering og andre eksterne forhold, herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme (jf. afsnit A17-A22) 

b) virksomhedens art, herunder: 

(i) dens drift 

(ii) dens ejerforhold og ledelsesstruktur 

(iii) de typer af investeringer, den foretager og planlægger at foretage, herunder 

investeringer i virksomheder med særligt formål, og 

(iv) virksomhedens struktur og finansiering med henblik på at sætte revisor i stand til 

at forstå grupperne af transaktioner, balanceposter og oplysninger, som regnskabet 

forventes at indeholde (jf. afsnit A23-A27) 

c) virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis, herunder begrundelser for 

ændringer heri. Revisor skal vurdere, om virksomhedens regnskabspraksis er passende for 

dens forretningsområde og i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme og den regnskabspraksis, der anvendes i branchen (jf. afsnit A28) 
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d) Virksomhedens mål og strategier samt de hermed forbundne forretningsrisici, der kan 

medføre risici for væsentlig fejlinformation (jf. afsnit A29-A35) 

e) Målingen og gennemgangen af virksomhedens regnskabsmæssige præstation (jf. afsnit 

A36-A41). 

Med forståelse af ovennævnte vil revisor opnå den grundlæggende forståelse til at kunne vurdere 

virksomhedens interne kontrol. Det videre arbejde består i, at revisor skal opnå forståelse af de 

kontroller, der er relevante for revisionen37. Vurderingen af relevante kontroller, hænger godt 

sammen med både god revisorskik og revisors afdækning af risici, så der kan gives erklæring med 

høj grad af sikkerhed. Det tidligere anførte om god revisorskik anførte, at der skulle udvises 

nøjagtighed og hurtighed, hvilket der vil gøres ved god risikoafdækning. Dermed bruges der ikke tid 

på uvæsentlige områder.   

6.4 Revisionsrisikomodellen 

Uagtet at revisor har udført revision i henhold til gældende love, standarder og vejledninger uden 

at identificere fejl, besvigelser eller brist i de interne kontroller og derved kan aflægge regnskabet 

med blank påtegning, vil der altid være en vis usikkerhed i forhold til påtegningen. Usikkerheden er 

foranlediget af, at revisor ikke kan foretage en gennemgang af samtlige interne kontroller og bilag i 

de virksomheder, der revideres, da dette vil være for omfangsrigt  og omkostningstung for de fleste 

virksomheder.  

 

Måden hvorpå riskoen for fejlpåtegning kan udregnes, er ved beregning af revisionsrisikoen. Den 

matematiske formel beregner hvad risikoen er for, at revisor afgiver forkert påtegning på 

regnskabet. 

 
Formelen er som følgende38: 
 
 

 
Revisionsrisiko = Iboende risiko X Kontrol risiko X Opdagelsesrisiko 

 

                                                           
37 

ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, 2011, afsnit 13 
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Formlen afdækker den rivisionsrisiko, der er for fejl, og den kan anvendes som en 

risikovurderingsmodel. 

Formlen giver en revisionsrisiko, hvilket afspejler risikoen for, at revisor afgiver en forkert 

påtegning på regnskabet. Udregningen sker ved at multiplicere iboende risiko, kontrol risiko og 

opdagelsesrisiko.  

 

Elementerne dækker følgende: 

 Iboende risiko: På de enkelte områder, hvorpå der ikke forefindes kontroller og derved en 

risiko for at der begås fejl. 

 Kontrol risiko: Hvis ikke væsentlige fejl forebygges eller opdages i rette tid ved de interne 

kontroller eller forretningsgange, der er i virksomheden, vil det give en kontrol risiko for fejl.  

 Opdagelsesrisiko: Risikoen for at revisor i løbet af den udførte revision ikke opdager 

væsentlige fejl.  

 

En acceptabel revisionsrisiko er max 5 %. De tre elementer giver samlet revisionsrisiko. 

Risikomodellen er gemt lidt af vejen i ISA 20039, men den er et godt værktøj til bestemmelse af 

revisionshandlingerne. Hvis virksomheder har gode interne kontroller, vil den iboende risiko være 

lav og revisor kan vælge at have færre handlinger, uden opdagelsesrisikoen forøges, og den 

samlede revisionsrisiko stiger.   

6.5 Revisionsprocessen 

Revision er en løbende og iterativ proces. Revisor skal i processen vurdere, om den oprindelige 

risikovurdering stadig afspejler et retvisende billede af risici i virksomheden. Risikovurdering skal 

anvendes til at opnå revisionsbevis og forståelse for virksomhedens håndtering af de områder med 

høje risici. 

6.5.1 Revisionsstrategi 

I henhold til ISA 30040, afsnit 8, skal revisor udarbejde revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal 
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 ISA 200: Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 

International Standarder om Revision 

40
 ISA 300: Planlægning af revision af regnskaber 
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fastlægge revisionens omfang, tidsmæssige placering og retning.  

Strategien udarbejdes som grundlag for revisionsplanen. Der kan ikke vælges ens revisionsstrategi 

på alle klienter, men den skal udarbejdes, så den passer til den enkelte klient, ligesom der skal 

udarbejdes en ny hvert år, da årene ikke er ens. Revisionsstrategien skal fastlægge, hvilke mål der 

søges opfyldt med revisionen, ligesom den skal tage højde for særlige forhold ved klienten. Revisor 

skal i denne forbindelse også tage stilling til den pågældende virksomheds interne kontroller. 

Vurderingen skal baseres på, om der er gode eller svage interne kontroller. Hvis revisor vurderer, at 

der er gode, effektive interne kontroller i virksomheden, vil revisionen kunne baseres mere på 

systemrevision. Modsat hvis der er svage interne kontroller i virksomheden, vil revisionen skulle 

baseres helt eller delvis på substansrevision.  

Revisor er allerede i såvel strategi- som planlægningsfasen afhængig af at have et godt kendskab til 

virksomhedens kontrolmiljø, så den rigtige revisionsstrategi kan udarbejdes. I valget af strategi skal 

risikoen for fejl og besvigelser indarbejdes, så risikoen minimeres og sikkerheden for, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede er høj. Når revisionsstrategien for den pågældende klient 

er lagt, skal revisor lave en revisionsplan.     

6.5.2 Revisionsplanlægning 

Når revisor har påtaget sig en revisionsopgave af en virksomhed, er det nødvendigt at planlægge 

opgaven. Ved planlægning skal der lægges vægt på, alle de områder i virksomheden, som danner 

de finansielle transaktioner, indgår i årsregnskabet, ligesom planlægningen skal være i 

overensstemmelse med den revisionsstrategi, der lagt for den pågældende virksomhed.  

I planlægningen vurderes der et væsentlighedsniveau ud fra de forhold, der vil påvirke 

regnskabsbrugernes bedømmelse af regnskabet. Ved risikovurderingen analyseres virksomhedens 

procedurer, systemer og kontrolforanstaltninger med henblik på at identificere fejlkilder. 

Planlægningen skal ende ud i en vægtning af de enkelte revisionsområder og valg af de 

revisionsmetoder, der skal tages i anvendelse, herunder fastlægges arten og omfanget af 

revisionshandlinger og revisionens tidsmæssige placering og bemanding. 

ISA 300 omhandler planlægning af revision af regnskaber, hvor det er målet, at revisor skal 
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planlægge revisionen således, at den bliver udført effektivt41. 

Første skridt i planlægning af revision vil være sikring af, at revisorerne på opgaven er 

uafhængige42. Herudover skal det drøftes med ledelsen, hvilke forventninger der er til hinanden 

samt den tidsmæssige placering.   

Revisionsplanen skal have et informationsniveau, så det er muligt at vurdere revisionsrisikoen med 

henblik på at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau.  Hvis der er forhold, der ændrer 

sig, eller der opnås ny viden om virksomheden under revisionen, skal revisor, hvis nødvendigt, 

opdatere og ændre den overordnede revisionsstrategi og revisionsplan43. Interne kontroller indgår 

som en del af planlægningen, da planlægningen indeholder vægtning af områderne, arten og 

omfanget af revisionshandlingerne for pågældende områder i virksomheden.   

6.5.3 Risikovurdering 

Risiko er sandsynligheden for, at en begivenhed eller handling, som kan have en negativ effekt på 

virksomheden, indtræffer. Risikovurdering skelner mellem risiko på regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau. Med udgangspunkt i revisionsrisikomodellen vil vurderingen af risiko for 

væsentlige fejl i regnskabet (den iboende risiko), tage udgangspunkt i både regnskabsposter og 

revisionsmål. Risikoen for at fejl, som opstår, ikke forhindres eller korrigeres af virksomhedens 

interne kontroller, betegnes kontrolrisikoen. Der skal også ske vurdering af risikoen for, at fejl ikke 

opdages (opdagelsesrisikoen), men får lov til at indgå i rapporteringen.     

Intern kontrol i revisionen, vil bygge på en vurdering af effektiviteten i de interne kontroller 

virksomheden har implementeret. Udviklingen har bevirket, at virksomheder har en IT platform, 

som gør det muligt at have systemopsætninger, der udarbejder interne kontroller. Det er dog til 

enhver tid nødvendigt at kombinere data med en faglighed, der har forståelse af, dels hvordan de 

interne kontroller er opbygget, dels hvad der kontrolleres for, og om alt relevant data er med.   

Hvorvidt revisor vurderer, om det er muligt at bygge revisionen på de interne kontroller, der 

udarbejdes på virksomhedens IT-platform, vil baseres på en gennemgang af brugersystemet og de 
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 ISA 300: Planlægning af revision af regnskaber, Afsnit 4 

42 
Reviorloven, kapitel 4 
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interne kontroller, der er knyttet hertil. Afhandlingen afgrænser sig fra en dybere gennemgang af 

IT. 

Risikovurderingen skal resultere i en beslutning om, hvorvidt revisionen skal bygges op på 

systemrevision af virksomhedens interne kontroller eller substansrevision, hvor revisionen ikke i så 

stor grad baserer sin revision på virksomhedens interne kontroller. 

6.5.4 Revisionsbevis 

Revisor skal ved en revisionsopgave opnå et revisionsbevis, således han kan afgive en konklusion 

på regnskabet. ISA 500 behandler revisionsbevis, hvor målet med revisionsbeviset udtrykkes 

således:  

”Det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, at revisor opnår 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige konklusioner som 

grundlag for revisionskonklusionen.”44  

På interne kontroller kan det ikke konkluderes, hvad der præcis skal til for at opnå et tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis på interne kontroller. Det må baseres på en fortolkning og vurdering af 

skrivelsen til revisionsbevis i ISA 500. Test af interne kontroller vil basere sig på observationer af 

processen45. Overværelse af udførelsen af de interne kontroller, til forståelse og overbevisning om, 

at kontrollerne er effektive. Forespørgsel vil indgå som en del af af denne handling46 og kan danne 

grundlag for yderligere revisionshandlinger, hvis ikke revisor opnår nok revisionsvis til, at det er 

tilstrækkeligt. Revisionsbeviset kan relatere sig til de enkelte kontrolaktiviteter, men kan også 

foruden de ovennævnte observationer og forespørgsler, være bekræftelse, efterregning og 

analytiske handlinger.  

For revisionsbevis gælder, at pålideligheden er højere, når det kommer fra eksterne og uafhængige 

kilder i skriftligt og originalt eksemplar. Informationer udarbejdet af virksomheden selv skal 

fremstå med en nøjagtighed og fuldstændighed, så revisor opnår egnet bevis. Hvis der findes 

eksterne bekræftelser eller mødereferater til det materiale virksomheden, selv har udarbejdet, vil 
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det styrke revisionsbeviset. 

6.6 Kontroltyper 

Virksomheder kan have forskellige sammensætninger af manuelle og systemmæssige interne 

kontroller, hvorved de forskellige kendetegn er vigtige for revisor at kende, da det skal indarbejdes i  

risikovurdering. Vigtigheden er i høj grad relateret til, at revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for, at der ikke er fejl eller besvigelser i det udarbejdede materiale. 

Pålideligheden sikres i højere grad ved systematiserede kontroller, da det ud fra prædefinerede 

opsætninger er muligt at behandle store mængder af data og til stadighed sikre konsistensen af 

transaktionerne. I den henseende gælder det om, at have de rette sikkerhedsforanstaltninger og 

rettigheder suppleret med en effektiv funktionsadskillelse, så det kan være svært at begå dels 

menneskelige fejl, dels tilsigtede besvigelser. Afhandlingen afgrænser sig fra en dybere behandling 

af IT området af intern kontrol, men det skal nævnes, at selvom virksomhedens interne 

kontrolaktiviteter gøres mere pålidelige ved systematiserede kontroller, vil øget brug af IT øge risici 

på andre fronter, som skal afdækkes.  

I forbindelse med ikke-rutineprægede transaktioner, hvor der er regnskabsmæssige skøn 

involveret, kan manuelle kontroller være hensigtsmæssige. Pålideligheden af manuelle kontroller 

er lavere end systematiserede, hvilket kan begrundes med, at de er lettere at omgå, ignorere eller 

tilsidesætte. Hvis ikke der er tale om mange og rutineprægede transaktioner, kan det være svært 

at sikre en ensartethed i forbindelse med manuelle kontrolaktiviteter. Manuel kontrol kan også 

bruges som en back-up for de systematiserede, hvis der skal ske systemændringer, opdateringer 

eller vedligehold.  

Revisor skal derfor altid være opmærksom på, hvilke tilretninger eller opdateringer der 

igangsættes i virksomheden, så det kan afspejles i revisionsstrategien og -planen. Virksomheder 

implementerer interne kontroller for at give tilstrækkelig sikkerhed for, at målene nås 47 . 

Virksomhedens mål og interne kontroller, som relaterer sig til regnskabsaflæggelsen, driftsforhold 

og overholdelse af regler, er ikke altid relevante for revisors risikovurdering.  
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Nedenfor de faktorer, der er relevante for revisors bedømmelse af, om en kontrol er relevant48:        

• Væsentlighed 

• Betydeligheden af den relaterede risiko 

• Virksomhedens størrelse 

• Virksomhedens forretningsområde, herunder dens organisation og ejerforhold 

• Forskelligheden og kompleksiteten i virksomhedens drift 

• Relevante lovkrav og krav i øvrig regulering 

• Omstændighederne og det relevante element af intern kontrol 

• Arten og kompleksiteten af de systemer, der er en del af virksomhedens interne kontrol, 

herunder brug af serviceorganisationer 

• Om og hvordan en specifik kontrol alene eller kombineret med andre kontroller forebygger eller 

opdager og korrigerer væsentlig fejlinformation. 

Revisor skal i sit arbejde få identificeret de kontroller, der afdækker alle iboende risici, som er 

væsentlig for revisors væsentlighedsniveau.   

6.7 Ledelsesberetning 

Det er virksomhedens bestyrelse, der har ansvaret for, at der bliver aflagt årsrapport jf. ÅRL §8. I 

årsrapporten skal der i henhold til §122 (regnskabsklasse D) indgå en ledelsesberetning. 

Bestyrelsen er af den grund nødt til at forholde sig til intern kontrol området, når det skal indgå 

som en del af virksomhedens årsrapport. Ledelsesberetningen bør baseres på udgivelsen 

”Anbefalinger for god selskabsledelse” som udarbejdes af komiteen for god selskabsledelse. 

Revisor gennemlæser ledelsesberetningen, men reviderer den ikke. Hvor revisor ikke finder 

uoverensstemmelse ved gennemlæsningen af årsregnskabet og ledelsesberetningen, udtaler 

revisor sig om ledelsesberetningen i erklæringen, nedenfor gengivet fra modelregnskab.     

”Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.”49 
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Ledelsesberetningen indeholder også beskrivelse af intern kontrol i hovedelementer. 

6.8 Revisionspåtegningen 

Den uafhængige revisor skal efter at have revideret virksomhedens regnskab udtrykke sin 

konklusion i en revisionspåtegning, som skal indgå i virksomhedens regnskab i henhold til 

årsregnskabsloven §102. Med denne erklæring fremstår revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant50. 

Revisionspåtegningen er revisors erklæring på, at der er udført revision af virksomhedens 

regnskab. Revisors revision og efterfølgende påtegning er ikke en fuldstændig gennemgang af 

virksomhedens regnskab, men det er baseret på undersøgelser, stikprøver, observationer, 

forespørgsler, substanshandlinger og passende revisionshandlinger, der giver en overbevisning om, 

at regnskabet med høj grad af sikkerhed giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle 

situation.  

Nedenstående gengivet fra et modelregnskab viser, hvordan teksten lyder i revisionspåtegningen 

omhandlende risikovurdering og intern kontrol. 

”Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 

udarbejdelse af et koncernregnskab og 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.”51 

Revisors formål med intern kontrol området er altså ikke at udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af virksomhedens interne kontrol, men ud fra en risikovurdering at overveje den 

interne kontrol, der er relevant for virksomheden. 

Revisor starter således sit arbejde med at lægge en revisionsstrategi og en revisionsplanlægning, 

hvorefter der udføres revisionshandlinger og sluttes af med en konklusion, hvor revisor 
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konkluderer, om virksomheden har de interne kontroller som er relevante for udarbejdelse af 

årsregnskab.  

Årsregnskabet, som indeholder udtalelse om intern kontrol, er virksomhedens rapportering 

udadtil, og en revisionspåtegning uden anmærkninger giver derfor et bedre signal. Hvis revisor 

opnår viden, som skal informeres til regnskabslæsere, kan dette gøres ved supplerende 

oplysninger, der kan omhandle forhold i regnskabet eller andre forhold.   

Revisor har også mulighed for at lave et forbehold i revisionspåtegningen, hvis ikke revisor er enig i 

det aflagte regnskab enten udfra regnskabsmæssig håndtering eller revisor har tvivl om going 

concern. Revisor har derfor mulighed for at udtrykke væsentlige informative oplysninger. Når 

revisor giver supplerende oplysninger eller forbehold er det for, at regnskabslæseren skal få det 

rigtige grundlag at vurdere virksomheden på, og som offentlighedens tillidsrepræsentant må 

revisor ikke undlade væsentlige informationer i regnskabet. 

6.9 Revisors rolle for virksomheden 

Fra corporate governance synsvinklen er revisor en vigtig samarbejdspartner. Revisor er i henhold 

til RL §16 et bindeled mellem virksomheden og dens aktionærer overfor andre eksterne 

samarbejdspartnere. Revisor er ligeledes bindeled mellem virksomhedens bestyrelse og 

aktionærerne, hvilket sikrer pålideligheden i den finansielle rapportering. Pålideligheden sikres 

yderligere ved, at revisor som den uafhængige part afgiver en erklæring, hvori der er udtrykt en 

konklusion om regnskabet. Udover at være bindeled mellem bestyrelse og aktionærer, figurerer 

revisor også som virksomhedens bindeled mellem direktionen og bestyrelse ved revision af 

virksomhedens regnskab, som direktionen har ansvaret for i den daglige drift. Revisionen er 

således en kvalitetskontrol for direktionen.   

 

I henhold til et principal (aktionærer) og agent (direktion og bestyrelse) forhold kan det illustreres 

som nedenstående figur, hvordan revisors rolle er for virksomheden. 
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Teorien om principal og agent stammer fra et ønske om mere kontrol set i forhold til den mængde 

information, der tilgår aktionærer, bestyrelse og direktion. Direktionen, som forestår den daglige 

ledelse, har som udgangspunkt adgang til al information, hvilket også kan tilgå bestyrelsen, men 

det er til en vis grad styret af direktionen. Hvis bestyrelsen har ønske om yderlige informationer 

eller præciseringer, har de dog mulighed for at kræve det. Aktionærer og andre interessenter har 

ikke samme mulighed for at få alt det materiale, de måtte ønske. Revisor er her bindeled, så der 

sker en fuldstændig og valid rapportering i virksomhedens årsregnskab, som interesserede har 

adgang til.   

 

Revisor vil udover påtegningen rapportere de væsentligste forhold til bestyrelsen i et 

revisionsprotokollat. Revisionsprotokollatet skal underskrives af såvel revisor som bestyrelse til 

sikring af, at rapporteringen har fundet sted.  

 

Bestyrelsen har i henhold til selskabsloven det overordnede ansvar for virksomhedens interne 
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kontrol. Rapporteringer og informationer, der tilgår bestyrelsen, skal den forholde til sig til og 

iværksætte de fornødne tiltag, hvis nødvendigt - eller udtale sig om sit syn på emnet. Vigtigheden i, 

at bestyrelsen modtager valid data og informationer, er af stor vigtighed, da bestyrelsen anvender 

disse til at træffe beslutninger for virksomhedens ageren.  

  

Intern kontrol er med til at sikre validt data som beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Intern kontrol 

reducerer fejl og besvigelser, såvel utilsigtede som tilsigtede. Revisor udtaler sig om intern kontrol i 

sin revisorpåtegning, som den uafhængige part, hvilket samlet gør revisor til et slags bindeled 

mellem aktionærer, bestyrelse og direktion, som supplerer den direkte rapportering og 

kommunikation, der er mellem disse enheder. 
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6.10 Delkonklusion 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal igennem revision af virksomheder udtrykke 

en konklusion i en revisionspåtegning i virksomhedens årsrapport. Revisorer skal i henhold til 

revisorloven udvise god revisorskik, hvilket er en overholdelse af de love og normmæssige 

retningslinjer, som er gældende, og udvise passende adfærd.  

Til styrkelsen af revisionen er der udarbejdet regnskabsstandarder, som bidrager med tilnærmelse 

af de internationale og nationale regler. Regnskabsstandarder, der anvendes i Danmark, hedder ISA 

(International Standard on Auditing) og udarbejdes af IAASB (International Auditing and Assurance 

Standards Board). Med henblik på intern kontrol er det særligt ISA 315 ”Identifikation og vurdering 

af risici for væsentlig fejlinformation igennem for forståelse af virksomheden og dens omgivelser”, 

der anvendes. 

Revision medfører ikke en fuldstændig sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder fejl. 

Fejlrisikoen, som i forbindelse med revision kaldes revisionsrisikoen, kan beregnes ud fra en model, 

hvor revisionsrisikoen fås ved at multiplicere den iboende risiko, kontrol risiko og opdagelses risiko 

med hinanden. 

Revisionsrisikoen kan anvendes ved udarbejdelse af en revisionsstrategi og revisionsplan. 

Revisionsprocessen går først i gang, når såvel revisionsstrategi som revisionsplan er udarbejdet, og 

der er udarbejdet plan for de områder, der er væsentlige og relevante. Intern kontrol indgår som 

en del af dette planlægningsarbejde.  

Det reviderede regnskab skal indeholde ledelsesberetning og revisionspåtegning. 

Ledelsesberetningen er bestyrelsens ansvar at udarbejde, hvor revisionspåtegningen er revisors 

ansvar. Her skal revisor udtrykke sin konklusion på det reviderede regnskab. 

I virksomhedens corporate governance bliver revisor et bindeled og en kvalitetssikring af 

regnskabets oplysninger. Revision giver ikke garanti for korrekthed, men det giver i høj grad 

sikkerhed for, at regnskabet giver det retvisende billede.   

 

 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 51 
 

7 Samspillet mellem risikostyring, revisionen og corporate governance 
Samspillet mellem risikostyring, interne kontroller og revisionen er vigtig for at opnå den fulde 

værdi af intern kontrol og understøtte corporate governance. Samspillet mellem områderne er 

ligeledes vigtig set fra bestyrelsens side, da den skal lede virksomheden til at opnå de strategiske 

mål. 

I det følgende vil de områder, som påvirker virksomhedens corporate governance, blive analyseret. 

I afhandlingen er der taget udgangspunkt i intern kontrol, dens påvirkning af revisionen, samt 

hvordan samspillet har til formål at understøtte virksomhedens corporate governance.  

7.1 Compliance 

Intern kontrol compliance er et sammensat begreb med intern kontrol og compliance.  

Intern kontrol er bredt defineret, men består af designede processer, der med rimelig sikkerhed 

kontrollerer, at der gives en pålidelig finansiel rapportering, veldokumenteret forarbejde til 

revisionen, overholdelse af gældende love og regler både på det operationelle som på det 

administrative niveau.    

Compliance er alles opgave og skal være en integreret del af alle de daglige arbejdsopgaver, der 

bliver udført. Compliance skal optimere alle forretningsprocesser, således at ”best practice” og 

overholdelse af love og regler efterleves, samt sørge for, at virksomhedens politikker, 

forretningsgange og strategier overholdes. 

Eftersom intern kontrol compliance skal være en fast arbejdsgang i arbejdet med optimering og 

effektivisering af de interne kontroller, vil det være nærliggende at placere ansvaret i 

organisationen på de personer, der arbejder med de interne kontroller. Alt efter virksomhedens 

størrelse og organiseringen på interne kontroller, vil det kræve, at der er processer og 

godkendelsesprocedurer. Når der sker ændringer med compliance påvirkning, så rapporteres det 

videre i organisationen, således der er kontinuitet hele vejen igennem virksomheden. 

Intern kontrol compliance kræver et kompetent hold. Der er forskellige livscyklusser på de 

forskellige kontrolområder, hvorved man altid skal have det overvågende syn på, at der ikke er 

kontroller, der forældes. Selvom udgangspunktet er, at man skal udføre intern kontrol compliance 

på alle områder og have effektive interne kontroller, skal der tages hensyn til væsentligheds- og 
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risikoniveauet for området, så der ikke bruges unødige ressourcer på et område, hvor der er lav 

risiko og lav væsentlighed.  

7.2 Corporate governance 

Corporate governance dækker over den gode selskabsledelse i virksomhederne, hvorved det 

primært vil være relevant for bestyrelse og direktion. 

Bestyrelse og direktion udarbejder retningslinjer for virksomheden og påvirker derved hvilken 

forretningsmæssig, politisk og risikomæssigt retning og niveau, den skal have. Virksomheders 

forskellighed gør, at bestyrelse og direktion til enhver tid må holde sig opdateret for at have de 

rette forudsætninger at træffe beslutninger på. Intern kontrol kan i henhold til virksomhedens 

finansielle område ses som et område, hvor bestyrelse og direktion har pligt, men også mulighed 

for, at opbygge på en hensigtsmæssig måde. Til sikring af et godt datagrundlag og rigtige 

oplysninger, gennemføres revision af en uafhængig revisor. Udgangspunktet for revision er, at 

virksomhedens regnskab giver et retvisende billede, samt at den nødvendige dokumentation er 

tilstede.  

Revisor vil som offentlighedens tillidsrepræsentant bidrage til at øge troværdigheden til 

virksomhedens årsrapport, såvel overfor bestyrelse og direktion, og for virksomhedens øvrige 

interessenter. Revisor er i form af sin uafhængighed et bindeled for virksomheden mellem de 

udførende og rapportmodtagerne, som er bestyrelse og direktion. De skal beslutte og handle på 

virksomhedens vegne på dette grundlag. Revisor reviderer om der findes poster og processer i 

virksomhedens regnskab, som ikke er behandlet korrekt. Intern kontrol er en del af revisors 

revisionsproces og gennemgås derved også ved revision. Revisors arbejde skal ses som en 

værdiskabende faktor for selskabet og for bestyrelsens arbejde.         

I henhold til behandlingen af intern kontrol i ledelsesberetningen skal bestyrelse og direktion også 

stå til ansvar for virksomhedens kontrolmiljø. Bestyrelse og direktion skal beskrive behandlingen af 

intern kontrol området, og hvordan dette behandles i virksomheden. Hvis der ikke leveres 

kvalitative informationer, vil det overfor regnskabslæseren virke negativt, da intern kontrol 

betragtes som et værdiskabende område for virksomheden.                                
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7.3 Lovgivning 

Den gældende lovgivning for intern kontrol er love og regler, som virksomheden er pålagt at følge 

uden direkte at kunne påvirke dem. 

Virksomheder er underlagt de samme love og regler, som sikre, at virksomhederne ikke træffer 

selvstændige beslutninger og handler efter egen interesse. 

Virksomhederne bidrager selv ved at overholde gældende lovgivning i det daglige arbejde med 

processer. Når virksomhederne internt implementerer eller tilpasser interne kontrolaktiviteter, er 

det vigtigt, at de overholder gældende lovgivning samt bidrager positivt til virksomhedens interne 

kontrolmiljø.  

Virksomhederne kan anskue de interne kontroller som en værdiskabende proces. Det gælder 

overfor virksomheden selv, men det gælder også for revisionen, der kan basere sig mere på 

systemrevision frem for substansrevision, hvis virksomheden har en effektiv intern kontrol. Effektiv 

intern kontrol kan bidrage til en enklere revisionsproces, hvor revisor i henhold til gældende 

lovgivning skal danne en konklusion, om hvorvidt gældende lovgivning er overholdt. Revisor er 

foruden at være den uafhængige kontrollant også en assisterende og rådgivende part for 

virksomheden, alt efter hvad behov og kompleksitet virksomheden har.    

Compliance betyder efterlevelsen af gældende lovgivning for virksomhederne i det daglige 

arbejde. Det vil sige, at bestyrelse og direktion skal efterleve den lovgivning, der tidligere er 

gennemgået, hvilket for intern kontrol er selskabsloven og årsregnskabsloven.   

Lovene bliver vedtaget i Folketinget, og virksomhederne har ikke noget valg i forhold til, om de vil 

overholde dem; det skal de. Virksomhedernes mulighed for at påvirke lovgivningen er igennem de 

folkevalgte politikere eller via gode argumenter dels i interesseorganisationer og dels på 

ministerniveau.  

Formålet med lovene er at skabe ens regler for alle, hvilket også kan bidrage til bedre mulighed for 

at holde de forskellige virksomheder op imod hinanden. Der opstår ikke specifikke fordele for den 

enkelte virksomhed i forhold til andre inden for samme branche, da virksomhederne skal efterleve 

samme lovgivning. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 54 
 

7.4 Interne politikker 

Interne politikker for intern kontrol er interne regler, som virksomheden har pålagt sig selv at følge. 

De er besluttet og godkendt af virksomhedens bestyrelse, og de to instanser kan derved påvirke og 

tilrette dem, men de interne politikker vil oftest være enten direkte eller indirekte påvirket af, hvad 

der er gældende lovgivning og norm for branchen. 

Politikker52 i virksomheder henviser til den politik, en virksomhed vil profilerer sig med både i 

forhold til kunder, og også internt til hvordan virksomheden skal profilerer sig. Politikkerne kan 

indeholde mange elementer for et område og brede sig ud over mange områder, alt efter hvor 

kompleks virksomheden er, både forretningsmæssigt og transaktionstypemæssigt. Et af de 

områder, der oftest vil være politikker på, er det finansielle område afhængigt af virksomhedens 

salgs- og tjenesteydelser. Virksomhedspolitikker er med til at skabe klare retningslinjer, som tilmed 

vil bidrage til compliance og dermed være i tråd med virksomhedens ønskede billede udadtil. 

Politikkerne bidrager også, når der skal tages svære beslutninger. Det er nemmere, når der på 

forhånd er nedskrevet, hvad virksomhedens holdning til konkrete sager på et område er. I henhold 

til intern kontrol skal virksomhedernes transaktioner og sagsbehandling, være i overensstemmelse 

med virksomhedens politik for området. 

Der findes ingen lovkrav om, hvad politikker består af, og hvad skal de indeholde. Derfor må der 

ikke mistes fokus på politikkerne og kvaliteten af disse, da politikkerne er med til at danne grundlag 

for compliance, kontinuitet og kvalitet. Det påvirker effekten af de interne kontroller og bidrager til 

at skabe værdi for virksomheden. 

En faldgrube til ovenstående vurderes at være vedligeholdelse af politikkerne, hvorved gamle 

forretningsgange ikke bliver opdateret med nye regler, processer, systemer eller lignende. 

Medarbejderne kan på den måde komme ind i ”vi plejer” rollen og glemme at have fokus på, at 

kvaliteten til enhver tid skal være høj. Så selvom det gøres godt, kan det måske gøres på en anden 

måde, som er mere effektiv og mere værdiskabende. Hvis en manglende opdatering går udover 

kvaliteten, kan virksomheden miste sin compliance status, hvilket skal genskabes hurtigt for at 

virksomheden ikke mister værdi. 

                                                           
52

http://opstartafvirksomhed.wikispaces.com/Virksomhedspolitik 

http://opstartafvirksomhed.wikispaces.com/Virksomhedspolitik


Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 55 
 

Formålet med at dokumentere politikker og forretningsgange er, at eksterne samarbejdspartnere 

som f.eks. revisorer kan opnå forståelse for virksomheden. Når forretningsgange kan studeres 

gennem nedskrevet materiale, bidrager det til at give overblik over aktiviteterne og det dataflow, 

der er mellem afdelinger. Det er med til at vise, hvad virksomheden præsterer af resultat. Eksterne, 

der gennemgår materialet, kan også danne sig et syn på, hvilke risici virksomheden har, og hvor 

der skal kontrolleres. Især set i forhold til hvor der kontrolleres på nuværende tidspunkt, og om 

disse kontroller er effektive.  

Når man kender virksomhedens forretningsgange, kan disse gøre det nemmere at bevare 

overblikket, når der sker ændringer i virksomheden som f.eks. organisationsændringer eller andre 

virksomhedsmæssige beslutninger, som kræver en opdatering af processer. Ved ansættelsen af nye 

medarbejdere kan politikker og nedskreve forretningsgange også bruges som informationsdeling 

med de nyansatte, som vil have mulighed for at sætte sig ind i den måde, det foregår på i 

virksomheden. 

Da virksomhederne selv er de ansvarlige for udarbejdelsen af virksomhedspolitikker, har de frie 

rammer til indhold og udformning, så længe det holdes inden for rammerne af den gældende 

lovgivning. Virksomhederne er påvirket af den gældende lovgivning, og hvad aktionærer og andre 

interessenter har af forventninger til virksomheden.   

Formålet med politikkerne er at have en dokumenterbar politik, hvilket selvfølgelig kræver, at 

politikkerne ikke alene bliver udarbejdet og besluttet, men også gemt og delt, så de er tilgængelige 

for de relevante medarbejdere.   

Gældende for virksomhedernes politikker er, at de skal være besluttet og godkendt af bestyrelsen 

som gældende retningslinjer, desuden skal de være dokumenterbare i henhold til god praksis. 

Politikkerne er til internt brug og skal bruges i det daglige arbejde i virksomheden. Politikkerne kan 

ses som et bindeled i virksomheden, da efterlevelsen af politikkerne vil have påvirkning til den 

risikostyring, der er blevet besluttet. Udfra et coporate governance synspunkt og også over til 

revisionen, som er offentlighedens kontrollant på de transaktioner, der har fundet sted i 

virksomheden, og de skøns- og vurderingsmæssige poster der findes.   
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7.5 Organisering 

Organisation for intern kontrol er den måde, hvorpå den pågældende virksomhed har valgt at 

organisere sig på. Intern kontrol vil indgå som en del af virksomhedens samlede organisation. 

Virksomhederne har selv ansvaret for at organisere sig, for der er ikke nogle direkte krav om, 

hvordan organisationsstrukturen skal se ud. Dog vil den styrende del i form af bestyrelse og 

direktion oftest fremgå i en organisering.  

For virksomheder der, er optaget til handel på Københavns Fondsbørs, skal det interne kontrolmiljø 

omtales i årsrapporten. Det ses derfor nødvendigt, at organiseringen i virksomhederne omkring 

arbejdet med den interne kontrol er organiseret på en hensigtsmæssig måde således, at 

effektiviteten vil være optimal, og der ikke udføres kontrolaktiviteter, der ikke skaber værdi for 

virksomheden og dens processer.  

Når organisationen skal på plads, vil hele virksomheden være involveret på den måde, at de skal 

placeres i organisationsstrukturen, så organiseringen er på plads i forhold til at drive hensigterne 

om et effektivt internt kontrolmiljø. Organiseringen skal tilpasses den enkelte virksomhed i 

henhold til de krav, ressourcer og faglighed, der finde i virksomheden. Der er stor aftalefrihed 

indenfor organisering, hvilket betyder, at der vil være forskellige organisatoriske opbygninger af 

intern kontrol funktioner. Det betyder samtidig, at effekten af de interne kontrol funktioner kan 

være svingende, og det er ikke standardiseret virksomheder imellem. 

Virksomhedens organisation er et bindeled til styring af virksomhedens funktioner. Bestyrelse og 

direktion er de øverst ansvarlige for, at organisation er på plads og opfylder de krav, der stilles til 

den internt og eksternt.  

Formålet med organisering er at dele ansvaret ud på de afdelinger og funktioner, der er i 

virksomhederne, så personale og kompetencer udnyttes bedst muligt. Corporate governance vil 

søge et effektivt kontrolmiljø sammenhængende med en kompentent økonomifunktion. Baseret 

på samspillet mellem den interne kontrol funktion og økonomi funktionen vil det være et bindeled 

til revisionen, som skal foretage revision - dels af virksomhedens finansielle transaktioner, dels af 

de interne kontrolaktiviteter, der foretages i virksomheden.   

Det værdiskabende, interne kontrolmiljø dannes ud fra virksomhedens organisering og de faglige 
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kompetencer, der er tilknyttet. Herfra vil der være grundlag for dynamiske processer, som 

bestyrelse og direktion kan have tilid til.  

I henhold til Revisorloven (RL) § 31 foreskrives, at virksomheder, som har værdipapirer optaget til 

handel på et reguleret marked, skal etablere revisionsudvalg. Undtaget er Investerings- og 

specialforeninger samt datterselskaber, der indgår i en koncern, der har revisionsudvalg.  

I større virksomheder med komplekse regnskabs- og revisionsforhold vil det typisk ikke være 

tilstrækkeligt, at det samlede, øverste ledelsesorgan udøver revisionsudvalgets funktion 53 .  

Revisionsudvalget vil være naturligt at placere som en stabsfunktion mellem bestyrelse og 

direktion. Baggrunden herfor er, at revisionsudvalget skal beslutte måden, virksomheden 

håndterer de sager, der måtte komme af regnskabsmæssige karakter, ligesom de kan forlange 

opfølgninger og udbede sig svar på sager, de finder væsentlige. 

7.6 COSO 

COSO for intern kontrol er en rammevejledning, som virksomhederne kan vælge at følge. COSO er 

en bredt accepteret rammevejledning for intern kontrol og passer godt til den danske lovgivning 

for området, hvilket gør det oplagt for virksomhederne at vælge COSO. I henhold til tidligere 

behandlet COSO kube, deler COSO intern kontrol op i følgende processer54. 

 Kontrolmiljø 

 Risikovurdering 

 Kontrolaktiviteter 

 Information og kommunikation 

 Overvågning 

Det er bestyrelsen, der skal foretage den endelig beslutning, om det er COSO’s rammevejledning 

der skal anvendes for intern kontrol. I forhold til det sammenfald der er mellem dansk lovgivning 

og COSO, vil det være oplagt at anvende COSO’s rammevejledning. Samspillet skal også ses over til 

                                                           
53

KPMG, Revisionsudvalg – Et opslagsværk, side 9 

54
 Internal control – Integrated Framework(Executive Summary), side 4 og 5 
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den revision, der skal foretages på området, hvor revisionen reviderer ud fra gældende dansk 

lovgivning.  

Hvis virksomheden anvender en COSO rammevejledning, som minder meget om den opstilling, der 

er i ISA 315, vil den pågældende virksomhed have et godt udgangspunkt til revision, især hvis 

virksomheden har implementeret intern kontrol på en effektiv måde. Det gælder ikke om at 

komplicere den interne kontrol, men om at have en effektiv, let tilgængelig og dokumenteret 

kontrol. 

COSO er en vejledning og dermed ikke et programmeret system, hvilket betyder, at samspillet 

mellem virksomhedens risikostyring, interne kontroller og revision skal bidrage for at opnå det 

fulde udbytte og være værdiskabende. COSO har som ovenfor nævnt, processer som bidrager til 

intern kontrol. Det betyder, at implementeringen ikke kan foretages fra en dag til en anden, men 

skal gøres over tid.    

Udover at COSO kuben bidrager til at have en intern kontrol compliance, bidrager den også til 

virksomhedens corporate governance i form af sit velansete og bredt accepterede indhold. Ved 

anvendelse af COSO vil der dannes base for en compliant virksomhed, som har positiv påvirkning 

på den måde, virksomheden ledes på, samt det samspil der er internt i virksomheden mellem de 

forskellige funktioner. Godt internt samspil og god ledelse vil smitte positivt af på det materiale, 

som revisionen skal revidere virksomheden på, da der ikke vil være en masse uafklarede og 

udokumenterede sager.   

7.7 Rapportering 

Bestyrelse og direktion økonomistyrer virksomhederne efter det finansielle billede, der bliver 

rapporteret til dem. Rapporteringerne er baseret på de finansielle transaktioner, der er sket i 

virksomheden, men kan ikke anvendes uden en løbende kvalitetssikring og sikring af, 

fuldstændigheden og retvisheden i de tal, der rapporteres.  

Formålet med rapporteringerne er både til internt og eksternt brug. Virksomheder, der er optaget 

til handel på et reguleret marked, skal offentliggøre deres tal og efterfølgende vil offentligheden 

have lejlighed til at debattere tallene, men også hvad der ellers er blevet offentliggjort i pressen.   

Rapporteringer kan fremstå enkle, men de kan indeholde en masse overvejelser og kontrol for at 
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komme frem til de enkle opstillinger. I henhold til virksomhedens interne kontrol vil tal og 

processer være overvåget af den overordnede risikostyring, ligesom der vil være etableret 

kontrolaktiviteter for tallenes retvished.  

Samspillet mellem de involverede bør tage udgangspunkt i de forventninger, der sættes til det, der 

skal udføres. Fra bestyrelsens og direktionens side vil der som udgangspunkt være forventning om, 

at der i processerne er blevet overvåget og kontrolleret, at de nødvendige interne 

kontrolaktiviteter er foretaget på, rapporterede tal. Når rapporteringerne er offentliggjort, er det 

bestyrelsen, der står som ansvarlig og skal forsvare virksomhedens status.   

Internt i virksomheden er rapporteringer et styringsværktøj, som har sammenhæng med 

virksomhedens risikostyring. Rapporteringernes væsentligste poster vil være dem, der skal være 

identificeret og dækket ind risikomæssigt.  

Det er ikke et mål, at der ikke tages risici, målet er, at risiciene er kendte og kan styres. Tilliden til 

virksomhedens rapportering kan forøges ved revision og en påtegning fra revisors side, uden dog, 

at det giver fuld sikkerhed for, at der ikke er fejl i tallene. Hvis risikostyringen er implementeret på 

en måde, som revisionen har tillid til, vil det bidrage positivt til virksomhedens corporate 

governance og vil måske afspejles i virksomhedens rapporteringer.  

For at opnå et godt samspil, skal der ikke opstå en forventningskløft, som hvis en involveret 

partner har en forventning om noget andet end den modsatte partner. Forventningskløfter er 

uhensigtsmæssige, da de kan betyde, at der kan opstå fejl og misforståelser. Hvis 

forventningskløfter påvirker rapporteringerne, kan det påvirke virksomhedens billede udadtil.     

For virksomheden er rapporteringer en måde at tale med omverden på. Virksomheden skal derfor 

søge, at den interne kontrol, revisionen og corporate governance hænger sammen, så der er tillid 

til virksomheden. Tilliden vil smitte positivt af på samarbejdet med eksterne partner, da 

virksomheden som oftest er afhængige af leverandører, bankforbindelser og kunder. Eksterne 

rapporteringer vil være påvirket af den gældende lovgivning, som skal overholdes. Derfor kan 

virksomheden ikke helt selv bestemme, hvordan rapporteringerne skal præsenteres.  
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7.8 Effektivisering 

Et godt samspil mellem virksomhedens risikostyring, revision og corporate governance kan være 

med til at effektivisere virksomhedens regnskabsaflæggelsesproces, det samme kan være tilfældet 

med de processer, der foretages månedvis, kvartalsvis og halvårligt. 

Effektiviseringerne skal fremkomme ved et velimplementeret samspil mellem alle virksomhedens 

funktioner og politikker og være i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategier, der er 

fastsat af bestyrelsen.  

Effektiviseringer kan være baseret på et eksisterende effektivt kontrolmiljø eller det kan være nye 

tiltag, der ønskes indført, som vil kunne effektivisere virksomhedens systemer og processer - 

herunder intern kontrol - med det formål at reducere ressourceforbruget på området. 

Effektiviseringer vil som udgangspunkt have en positiv påvirkning på virksomhedens 

regnskabsmæssige resultat. Effektiviseringernes lønsomhed vil kun blive reel, hvis ændringerne 

ikke går udover kvaliteten i det arbejde, der udføres på intern kontrol området. Hvis der 

iværksættes tiltag for effektiviseringer af intern kontrol, vil det fortsat være bestyrelsens ansvar, at 

området lever op til lovgivningens kvalitetskrav, så revisor ikke ser det som forringelser, som vil 

påvirke revisionen i negativ retning.    

Effektiviseringer kan også fremkomme som en del af den udvikling, der er i samfundet, hvor det 

meste i dag foregår elektronisk. Udviklingen kan udnyttes til måske at komme et skridt foran 

konkurrenterne. Bestyrelse og virksomhed som helhed skal derfor til enhver tid have tendenser og 

udvikling for øje, da det kan bidrage til bedre arbejdsprocesser.  

Effektiviseringer skal ikke godkendes eksternt, kun indarbejdes og godkendes på internt niveau. 

Det er dog en forudsætning, at de lever op til de krav, der er for området. Bestyrelsen kan beslutte 

effektiviseringstiltag på såvel intern kontrol området som andre, hvis beslutningerne stadig er i tråd 

med gældende lovgivning.  

Bestyrelsen skal som ansvarlige, sikre at der ikke sker svigt på risikostyringen og at samspillet med 

revisionen ikke bliver påvirket negativt. Effektiviseringer må ikke gå udover de trusler der måtte 

være fra virksomhedens omverden, som kan bevirke øget værdi af effektive interne kontroller. 

Baggrunden for effektiviseringer på intern kontrol området er, at det udviklingsmæssigt er blevet 
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muligt effektivisere eller der er reduceret risiko i virksomhedens poster. Det kan også have sin 

individuelle grund for den pågældende virksomhed.  

Risikostyringen, hvor der identificeres risici, som giver anledning til interne kontrolaktiviteter, kan 

være med til at fange driftsmæssige tab. I sin risikostyring kan virksomheden identificere fejl eller 

besvigelser, som kan både være tilsigtede og utilsigtede. Risikostyring er således virksomhedens 

værktøj til at sikre valid rapportering, men kan også bidrage til højere værdiansættelse af 

virksomheden.  

Det er derfor vigtigt at pointere, at effektiviseringer ikke må resultere i forringelser og svagere 

styring, men skal give bedre behandling af dataflow og processer.  

Interne beslutninger om effektiviseringer vil påvirke revisionen på den måde, at den skal sikre, at 

der ikke er sket forringelser, så effektiviteten i de interne kontroller stadig er høj. Hvilken tilgang 

revisionen vælger, skal baseres på den konkrete virksomhed og skal afspejles i 

revisionsplanlægningen og revisionsstrategien. Revisor kan vælge ikke at basere sin revision så 

meget på de interne kontroller og vælge mere substansrevision. Men revisionen kan også beholde 

sin hidtidige tilgang, suppleret med flere tests for at opnå en sikkerhed for, at effektiviteten i 

virksomhedens kontrolmiljø er god. 

7.9 Intern kontrols anvendelse 

Intern kontrol indeholder mange positive elementer for virksomhederne. I det følgende vil 

følgende mulige positive resultater blive vurderet55: 

 

 Tilpasse risikovillighed i forhold til strategi 

 Sammenkæde vækst, risiko og afkast 

 Styrke beslutninger om reaktion på risiko 

 Minimere driftsmæssige overraskelser og tab 

 Identificere og styre risici på tværs af virksomheden 

 Sikre fuldstændig håndtering af mangeartede risici 

 Udnytte mulighederne 

                                                           
55

 Risk management – Risikstyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord, side 4 
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 Rationalisere kapital. 

Ovenstående er blevet nævnt i anden sammenhæng, og derfor vil dette afsnit fremstå som 

sammenfatning af nogle vigtige elementer for intern kontrols anvendelse og lønsomhed. 

Virksomhederne skal tilpasse sig de risici, de er villige til at tage – vel og mærke hvis de har en 

velintegreret risikostyring. Der burde således ikke komme overraskelser, som vil påvirke 

virksomhedens kapitalberedskab. Selvom der er en velintegreret risikostyring i virksomheden, vil 

der kunne opstå tab. Men så er muligheden for tab kendt på forhånd, man har vurderet, at det er 

korrekt at tage den risiko.   

   

Intern kontrol kan sammenkæde vækst, risiko og afkast, hvilket er tre tæt forbundne begreber rent 

forretningsmæssigt. Villighed til at påtage sig risici kan udmønte sig i større afkast, hvilket betyder 

vækst for virksomhederne. Det vigtige i den forbindelse er risikostyring, så virksomhederne ikke får 

et negativt afkast. 

 

Hvis risici er kendte, vil det styrke beslutningerne, og virksomheden er forberedt på de risici, den 

vælger at tage. Bestyrelse og direktion vil til enhver tid gerne have overblik over, hvilke risici 

virksomheden står i, så de kan vurdere sandsynligheden for en negativ økonomisk påvirkning af 

virksomheden. Bestyrelsen og direktion kan også anvende risiko overblikket til at iværksætte 

yderligere intern kontrol, indtil de mener, at virksomheden er dækket ind på et passende niveau. 

 

Risikostyring er i denne opgave beskrevet med udgangspunkt i de finansielle kontroller, men i alle 

virksomhedens funktioner er intern kontrol relevant, da det kan være med til at minimere 

driftsmæssige overraskelser og tab. Finansielle kontroller tager udgangspunkt i de data, der indgår i 

den finansielle rapportering.  

 

Det væsentlige ved risikostyring og interne kontroller er at identificere og styre risici på tværs af 

virksomheden. Virksomhederne skal ikke bruge ressourcer på styring af poster, der er uvæsentlige. 

Det gælder både virksomheden og revisionen, der heller ikke skal bruge tid på kontrol og test af 

områder, der kan klassificeres som uvæsentlige i virksomhedens samlede finansielle billede. 
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Risikostyringen kræver samarbejde i virksomheden, ligefra bestyrelse til de udførende, for mange 

led og funktioner bliver påvirket, når der genereres finansielle data. I forbindelse med 

revisionsmæssige handlinger, bliver det tydeliggjort, om virksomhedens led har det fornødne 

samspil. 

 

De finansielle data til årsrapporten stammer fra transaktioner af forskellig art, som skal 

systematiseres ind på konti. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre en fuldstændig håndtering af de 

mangeartede risici, som dataene indeholde. Såvel bestyrelse som de udførende skal have en 

sikring af, at alt relevant data er med. I henhold til ÅRL §13, grundlæggende forudsætninger, står 

der:  

 

”3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). 

Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.” 

 

Fuldstændigheden er således en del af virksomhedens compliance kontrol. Det er ikke kun 

virksomheden, men også revisor, der skal sikre sig, at alt relevant data er med, så virksomhedens 

årsrapport kan aflægges efter årsregnskabsloven.  

 
For virksomhederne gælder det om at holde et vågent øje med udviklingen i samfundet, da det kan 

åbne op for nye strategiske muligheder. 

   

Bestyrelsen har i henhold til SEL §115 pligt til at sørge for, at  

”5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig 

likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de 

forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske 

situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.” 

 

Pålidelige økonomiske rapporteringer, hvor virksomhedens risiko er identificeret og oplyst, gør det 

mere enkelt for bestyrelsen at vurdere det samlede kapitalbehov og også beslutte, hvordan 

kapitalstyringen skal være.  
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Risikostyring og interne kontroller hjælper virksomheden til at opnå resultat- og rentabilitetsmål og 

modvirke tab. Endvidere bidrager risikostyring og interne kontroller via effektiv opfølgning og 

rapportering til at sikre virksomhedens omdømme ved at sikre en overholdelse af love og regler – 

kaldet compliance.  

Virksomhedens risikostyring og interne kontroller hjælper således med at undgå faldgruber og 

overraskelser på vejen til realisering af sine mål. Virksomhedens risikostyring og interne kontroller 

er et væsentlig element i corporate governance, idet bestyrelsen forsynes med informationer om 

de væsentligste risici og styringen heraf. Revisor gennemgår virksomheden og vil derfor også 

nemmere kunne foretage revision, hvis virksomheden er compliant og ledes på en hensigtsmæssig 

måde. 
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7.10 Delkonklusion 

I kapitlet ”Samspillet mellem risikostyring, revisionen og corporate governance” er der beskrevet 

nogle områder, der bidrager til at opnå de strategiske mål.  

Intern kontrol compliance er et sammensat ord af intern kontrol og compliance. Virksomheden skal 

arbejde med at gøre intern kontrol effektiv på alle områder og i særdeleshed virksomhedens 

væsentlige områder. Compliance sigter mod at få alle i virksomheden til at efterleve gældende 

lovgivning, virksomhedspolitikker og retningslinjer for virksomheden, så virksomhedens strategiske 

mål kan nås i god praksis.                           

Det kan konkluderes, at for at støtte samspillet mellem elementerne i intern kontrol er det vigtigt 

for virksomhederne at have organiseringen på plads med klare ansvarsområder. Godt samspil og 

intern kontrol i virksomheden skal være med til at sikre de finansielle rapporteringers kvalitet. 

Kvaliteten er vigtig for virksomhedens corporate governance, og også for virksomhedens revisorer. 

For ledelsen af virksomheder er det vigtigt, at informationerne er retvisende, ligesom det er vigtigt 

for effektiviseringer, at såvel revisor som virksomhedens ansatte kan udføre veldokumenteret 

arbejde, som overholder de kvalitetskrav, der stilles fra virksomhedens ledelse og fra gældende 

lovgivning.     

Anvendelsen af intern kontrol kan bruges som et kvalitetsfremmende værktøj for virksomhederne. 

En virksomhed vil ved god risikostyring være i stand til at tilpasse sig den risikovillighed, som passer 

til dens strategi.   

Opnår virksomheden at implementere en velfungerende intern kontrol, som understøtter 

corporate governance, vil det være med til at sammenkæde vækst, risiko og afkast, som kan give 

værdi for virksomheden.  
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8 Anbefalinger 
Intern kontrol består af en intern tilsynsenhed, som skal sikre retvisende rapporteringer i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Virksomhedernes interne kontrolmodeller kan ikke 

bruges flere virksomheder imellem, da virksomheder er forskellige og har forskellige 

forudsætninger for compliance. I følgende afsnit gives anbefalinger til de virksomheder, der 

foretager en gennemgang af deres interne kontrol. Anbefalingerne skal ses i forlængelse af de 

elementer, der tidligere er beskrevet i afhandlingen.  

Anbefalingerne er delt op i tre afsnit med udgangspunkt i de opgaver og krav, der er til en 

compliant intern kontrol: Bestyrelse, intern kontrol compliance og intern kontrol processer. 

8.1 Bestyrelsen 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar i virksomhederne og skal derfor være klar og præcis i sine 

forventninger til virksomhedens interne kontrol.  

Anbefalingsmæssigt skal bestyrelsen besidde den fornødne viden og erfaring om virksomhedens 

risici, så den har ekspertisen til at fastlægge følgende til støtte for intern kontrol:  

 Virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil 

 Virksomhedens acceptable risikoniveauer for de enkelte aktivitetsområder 

 Virksomhedens strategi, politikker og procedurer til at understøtte intern kontrol  

Bestyrelsen skal varetage aktionærernes ønsker og interesser samt sørge for, at gældende 

lovgivning overholdes med en forsvarlig ledelse. For at få en intern kontrol compliance og værdi ud 

af arbejdet, skal bestyrelsen som den øverst ansvalige enhed formulere forventninger til, hvad den 

interne kontrol skal styre og fange af fejl. Bestyrelsen skal desuden også være med til at opbygge 

de rigtige rammer for, at virksomhedens interne kontrol kan styres i henhold til forventningerne. 

Bestyrelsen skal beslutte, hvilken forretningsmodel og risikoprofil virksomheden skal have. Det er 

vigtigt at have det forretningsmæssige grundlag på plads, så virksomheden ikke drives efter 

tilfældige beslutninger og indfald. Beslutningerne skal løbende optimeres, således de generer mere 

afkast. Det er mest hensigtsmæssigt, at forretningsmodel og risikoprofil er skrevet ned, så de kan 

bruges af virksomhedens ansatte ved behov. De nedskrevne beslutninger har større værdi end 
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beslutninger, der er taget mundtligt uden yderligere dokumentation.  

Udover arbejdet med forretningsmodellen skal bestyrelsen fastlægge virksomhedens risikoprofil. 

Alle virksomheder vil gerne have det højst mulige afkast, men det er svært at få godt afkast uden at 

løbe en risiko. Kunsten for bestyrelsen er at finde ud af, hvilken risiko virksomheden kan og vil 

acceptere. Som anbefaling kan nævnes, at virksomheden skal have fastlagt sin risikoprofil, hvilke 

områder man vil tage risici på, samt i hvilken beløbsmæssig størrelsesorden. 

Sammenhængende med risikoprofilen, anbefales det, at virksomheden fastlægger sine acceptable 

risikoniveauer for de enkelte aktivitetsområder, som gør bestyrelsen i stand til at vurdere, hvad 

der er et acceptabelt risikoniveau på hvert aktivitetsområde. Områderne bidrager hver især med 

sine finansielle data og ingen kan undlades, når man skal have et fuldstændigt billede.  

I afhandlingen er det nævnt, at intern kontrol skal være i tråd med virksomhedens strategi og 

bidrage til, at virksomheden når sine mål. Anbefalingen er derfor, at virksomhedens bestyrelse har 

klare mål og en klar strategi. Begge dele skal meldes ud til personalet, så de ved, hvad mål der 

arbejdes hen imod. Skal nogle processer ændres for at nå virksomhedens mål, skal det ligeledes 

meldes ud, så alle arbejder i samme retning.  

Det bør understøttes af virksomhedens politikker. 

Compliance er fællesbegrebet for de love, bestemmelser, normer, standarder samt etiske regelsæt, 

som virksomheder skal eller vælger at overholde. Derfor er det vigtigt, at virksomheden internt 

udarbejder politikker, der til enhver tid er opdateret med bestyrelsens seneste beslutninger, så de 

kan understøtte processerne i virksomheden på rette måde.  

Bestyrelsen arbejder med virksomheden som helhed, og dens beslutninger er derfor vigtige, for at 

virksomheden bliver drevet i rigtig retning. Bestyrelsen står som ansvarlige overfor aktionærerne, 

som evaluerer bestyrelsens arbejde. Derudover anbefales det, at bestyrelsen laver en 

selvevaluering, hvor eksempelvis opnåede resultater på driften, finansielle resultater, organisation, 

kompetencer, virksomhedens risiciposition, risikostyring og intern kontrol evalueres.   

Forventningerne til ansatte og deres arbejde skal afstemmes, således der ikke opstår  

forventningskløfter internt i virksomheden. Bestyrelsen opsætter nogle krav og forventninger, og 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 68 
 

disse skal respekteres. Hvis ikke det er muligt, skal bestyrelsen informeres herom, så den har 

mulighed for at tilpasse sine krav og forventninger. 

8.2 Intern kontrol compliance 

Intern kontrol compliance skal bruges til at understøtte virksomhedens corporate governance. I 

den forbindelse skal bestyrelsen sikre, at virksomheden har den nødvendige faglige kompetence, 

som kan udvikle og vedligeholde effektive interne kontroller.  

Anbefalingsmæssigt skal intern kontrol bruges på følgende understøttende områder:  

 Understøtte identificeringen af potentielle risici, herunder juridiske risici 

 Understøtte mulighederne for teknologisk effektivitet 

 Understøtte virksomhedens udvikling og stadig være compliant   

Alle virksomheder anbefales at have planer og arbejdsgange, der til hver tid kan leve op til 

virksomhedens interne kontrol compliance. I afhandlingen er der arbejdet med COSO’s 

rammevejledning, som er bredt accepteret og passer godt til dansk lovgivning.  

Uagtet at det ikke er et krav, at det er COSO’s rammevejledning, der anvendes, kan den med fordel 

benyttes på grund af dens sammenhæng med dansk lovgivning. Anvendelsen af COSO kuben skal 

understøtte virksomheden i identificeringen af potentielle risici, herunder juridiske risici, og 

derved bidrage til virksomhedens compliance. Det vigtigste for virksomheden er dog at have noget 

at læne sig opad, så den interne kontrol ikke styres af tilfældigheder, men er sat i rammer.  

Det er bestyrelsen, der skal godkende hvilke rammer, der anvendes, da de i sidste instans er de 

ansvarlige. Det anbefales til enhver tid at have en årvågenhed på de potentielle risici, der kan 

opstå i juridiske henseender. Medarbejdere, der arbejder med virksomhedens interne kontrol, skal 

således holde sig opdateret om ændringer, der kan påvirke virksomhedens muligheder og trusler.  

Til optimering af intern kontrol gælder det om at udnytte de teknologiske muligheder, der findes. 

Det anbefales at finde de værktøjer, der understøtter de muligheder, der er, for teknologisk 

effektivitet. Med hensyn til de elektroniske processer anbefales det, at de ikke må fjerne fokus fra 

fuldstændigheden og forståelsen af, hvad der kontrolleres.  
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Virksomheder anbefales at gennemgå deres IT systemer, da der oftest findes uudnyttede 

muligheder her, som kan frigøre ressourcer til andre opgaver.  

For at være compliant på intern kontrol området er virksomhederne afhængige af optimering af IT. 

Samfundet udnytter og optimerer IT mulighederne, hvilket betyder, at der også stilles samme krav 

til virksomhederne.     

Når virksomheden binder sin interne kontroller op på elektronisk kontrol, skal virksomhedens 

udvikling vedligeholdes, så der er overensstemmelse mellem virksomhedens aktivitet og dens 

dataflow. Til udvikling og vedligeholdelse er det vigtigt, at det er kompetente medarbejdere, der 

sidder med området, således virksomheden kan indarbejde de ændringer, der måtte komme. 

Det er vigtigt, at forventningerne er afstemt internt i virksomheden, da det kan påvirke både 

virksomhedens coporate governance og revision af virksomheden, hvis der er forventningskløft. Er 

der kløft imellem, hvad virksomheden gør og udarbejder, sammenholdt med det revisionen 

observerer og tester, vil det påvirke revisionen, så den enten foretager flere tests eller er nød til at 

basere sig mere på substansrevision. 

8.3 Intern kontrol processer 

Proces er at komme fra et sted til et andet igennem en række af begivenheder, der fører inddata til 

slutdata. Processerne er virksomhedens redskab til at danne understøttende materiale til 

virksomhedens ledelse, så der der kan opnås en compliant intern kontrol, der bidrager til at give 

bestyrelse og direktion retvisende rapporteringer.  

Intern kontrol skal forstås som et redskab, der bidrager til at kontrollere, at processen resulterer i 

retvisende slutdata. 

Det anbefales at have følgende redskaber for at opnå en understøttende intern kontrol: 

 Redskab til ansvarsbeskrivelse, intern kontrolplanlægning og udvikling af virksomhedens 

interne kontrol system 

 Redskab til at dokumentere virksomhedens interne kontrol 

 Redskab til synliggørelse af virksomhedens dataflow 
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I afhandlingen er der arbejdet fra bestyrelsens ståsted, da intern kontrol hører under dens 

ansvarsområde. Processerne ses i helikopterperspektiv fra bestyrelsen, som en del af det grundlag, 

der kan være med til at generere de rapporteringer, bestyrelsen ønsker som grundlag for sit 

arbejde og for corporate governance.  

Det anbefales derfor, at bruge processerne som redskab til ansvarsbeskrivelse, intern kontrol 

planlægning og udvikling af virksomhedens interne kontrol system.  

Første trin i dette arbejde, vil være:   

 Fastlæggelse af mål og formål for de enkelte processer.  

 Fastlæggelse af, hvem der har ansvar for de enkelte processer og tilknyttede aktiviteter.  

 Stillingtagen til, hvad der skal udvikles og afvikles.  

 Specifikation af hvem der gennemfører de enkelte aktiviteter. 

 Koordination af nuværende og fremtidige processer.  

I forbindelse med bestyrelsens krav, anbefales det, at der bliver arbejdet med, hvem der har ansvar 

for de enkelte områder og processer, så delegeringsniveauerne kan specificeres. Det er her, 

grundlaget for ansvarsbeskrivelser med angivelse af opgaver, succeskriterier og retningslinier ofte 

etableres. 

Det er vigtigt at virksomhederne udvikler en intern kontrolplan, der styrer brugen af ressourcer. 

Det kaldes intern kontrol planlægning. Godt kendskab til virksomhedens processer gør en 

udvikling af virksomhedens interne kontrol system mindre tidskrævende. Dog skal fokus 

bibeholdes, da udvikling og optimering af den interne kontrol er med til at give et værdiskabende 

kontrolmiljø.   

Kendskabet til virksomhedens processer og andet arbejde i forbindelse med intern kontrol skal 

kunne dokumenteres. For at optimere processerne, skal virksomhederne kunne dokumentere, 

hvordan processerne håndteres for at give den rigtige forståelse hos ansatte og konsulenter. Proces 

forståelsen skal danne grundlag for, at den interne kontrol medtager alt data, således der opnås en 

fuldstændighed.  



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 71 
 

Kendskabet til virksomhedens processer vil også have revisionens interesse til forståelse af 

virksomheden. Virksomheden kan igennem sit kendskab til processerne optimere de områder af 

intern kontrol, hvor der vurderes at være særlige risici.  

Grundlæggende for intern kontrol er virksomhedens dataflow og de processer, der knytter sig til 

dataflowet. Dataene i virksomhederne bruges til styring og fungerer som beslutningsgrundlag for 

virksomheden. Når processerne i virksomheden er kendt, vil dette udgøre et redskab til 

synliggørelse af virksomhedens dataflow, som er virksomhedens laveste niveau, når der ses fra 

bestyrelsesniveau og ned. Alle niveauer er vigtige og med til at danne virksomheden. 

Det er ikke bestyrelsens ansvar at arbejde med processer og dataflow, men den skal være 

informeret om området, da den de som øverst ansvarlige enhed alligevel skal stå til regnskab, hvis 

der findes brud eller svagheder i virksomheden.  

De interne kontrol processer skal leve op til de krav, bestyrelse og direktion har, så de på bedst 

mulig vis kan understøtte corporate governance.  
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8.4 Delkonklusion 

Anbefalingerne er delt op i områderne bestyrelse, intern kontrol compliance og intern kontrol 

processer. 

I kapitlet gives der nogle anbefalinger til de virksomheder, der arbejder med intern kontrol. 

Bestyrelsen er virksomhedens øverst ansvarlige og skal varetage aktionærernes interesser i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsen skal sætte de mål og forventninger, den 

har i forhold til intern kontrol. For at virksomheden kan opfylde bestyrelsens forventninger, skal 

bestyrelsen sætte rammerne, så der kan skabes intern kontrol compliance for virksomheden. 

Formålet med en compliant virksomhed er at understøtte corporate governance. 

Det anbefales, at virksomhederne læner sig opad nogle rammer, så der er kontinuitet og faste 

rammer for styringen af den interne kontrol. COSO’s rammevejledning passer godt til dansk 

lovgivning og vil derfor være et godt valg. Rammerne skal følge udviklingen og skal løbende 

opdateres.  

Intern kontrol baserer sig på data fra virksomhedens transaktionsflow. For at opnå en effektiv 

intern kontrol og leve op til bestyrelsens forventninger, er det vigtigt, at der er klarhed og 

forståelse for de processer, der genererer dataflowet.  

Grundlaget for en effektiv intern kontrol er forståelse af dataflowet, identificering af risici og 

handling, der retter fejl og reducerer fremadrettede fejl.  

Anbefalingerne skal ses med henblik på at opnå en understøttende effekt på virksomhedens 

corporate governance. 
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9 Konklusion 
Afhandlingens formål er at vurdere, hvordan intern kontrol compliance understøtter corporate 

governance for virksomheder i regnskabsklasse D. 

Intern kontrol compliance defineres som en sammensat betegnelse for kontroller, der udføres 

internt i virksomhederne. Compliance er et fællesbegreb for de love, bestemmelser, normer, 

standarder samt etiske regelsæt, som virksomhederne skal eller vælger at overholde. 

I Danmark er intern kontrol lovreguleret efter selskabslovens §115, hvor det fastslås, at bestyrelsen 

har ansvaret for, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. I 

årsregnskabsloven behandles intern kontrol ved, at der i årsrapporten eller på virksomhedens 

hjemmeside skal være en beskrivelse i hovedelementer af virksomhedens interne kontrol- og 

risikostyringssystemer.  

Ved at overholde gældende dansk lovgivning for intern kontrol, har bestyrelsen overholdt de 

juridiske krav, forebygget fejl og besvigelser samt beskyttet virksomhedens aktiver.   

I intern kontrol indgår virksomhedens risikostyring som en væsentlig faktor. Risikostyring kan være 

med til at minimere driftsmæssige overraskelser og tab. Intern kontrols formål er ikke at eliminere 

samtlige risici, men at identificere og reducere risici. 

Bestyrelsen varetager aktionærernes interesser med henblik på afkast og værdiforøgelse. Intern 

kontrol kan anvendes som styringsværktøj til at opnå afkast og værdiforøgelse.   

Til styringen af virksomhedens interne kontrol findes der rammevejledninger, hvis formål er at 

optimere den interne kontrol. COSO’s rammevejledning er bredt accepteret og anvendt,  og den er 

i god overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som anvendes i Danmark. Når revisor skal 

foretage revision af virksomheden, skal han overholde regnskabsstandarderne, hvorved en 

anvendelse af COSO’s rammevejledning vil supplere revisionens arbejde.  

Intern kontrol virker understøttende for revisors revision. Revisor kan i virksomheder med gode 

interne kontroller vælge at baserer mere af revisionen på de interne kontroller. Effektive interne 

kontroller vil vise, at der er et godt kontrolmiljø i virksomheden, hvilket kan påvirke den 

revisionsstrategi og revisionsplan, revisor vælger at revidere efter.  
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De ansvarlige for virksomhedernes interne kontrol er bestyrelsen. Bestyrelsen skal styre 

virksomhedens corporate governance profil - herunder intern kontrol – optimere de interne 

retningslinier samt skabe virksomhedens billede udadtil.  

Afhandlingen vurderer, at intern kontrol virker understøttende på virksomhedens corporate 

governance, da samspillet mellem de lovgivningsmæssige krav, revisor og den ansvarlige ledelse er 

med til at gøre virksomheden compliant.  

Den værdiskabende effekt ses i form af intern kontrols understøttende effekt på virksomhedens 

processer, rapportering og deraf mulighed for omkostningsminimering på såvel det interne som 

det eksterne område. 

Virksomheder opnår en balance, når der er sammenhæng mellem elementerne, der indgår i 

corporate governance. Intern kontrol kan bidrage positivt til virksomhedens corporate governance, 

da kontrollerne gør det nemmere at overholde gældende lovgivning på området, og samtidig tage 

udgangspunkt i de forventninger, der er fra bestyrelsens og direktionens side.  

Konklusionen er, at intern kontrol understøtter virksomhedernes ledelse. Intern kontrol giver 

overblik over, hvilke risici der findes og forbedrer dermed beslutningsgrundlaget. 

Den interne kontrol bidrager ligeledes til at reducere fejl og besvigelser, og den er opdagende for 

utilsigtede handlinger. Evnen til at tilpasse virksomhedens risikovillighed i forhold til dens strategi 

styrkes, da man via sin risikostyring har kendskab til hvilke risikofyldte positioner, man har, og 

hvordan de skal håndteres.       

Styring af intern kontrol er en vigtig faktor i virksomhedernes corporate governance, da 

velfungerende og compliant intern kontrol kan give mulighed for øget vækst, fokus på risici og et 

godt afkast.   
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10 Perspektivering 
Perspektiveringen vil se afhandlingens emne ”intern kontrol compliance” i et større sammenhæng. 

Perspektiveringen vil åbne emnet op og se på, hvilken udvikling der kan kan ske i fremtiden. 

Perspektiveringens væsentligste områder udgør:   

 Øget kompleksitet i virksomhedssammensætninger og transaktionsflow. 

 Øget internationalisering 

 Øget fokus på processer i virksomheder på tværs af landegrænser 

I takt med øget globalisering, hvor danske virksomheder forsøger at udnytte mulighederne for at 

handle på det globale marked, er det vigtigt, at risikostyring og interne kontroller understøtter 

virksomhedens strategiske mål og corporate governance.  

Når hele verden ses som såvel afsætnings- som produktionsmulighed, øger det kompleksiteten. 

Virksomhedens transaktionsflow er ligeledes fordelt ud til mange lande, med de risici det 

indebærer. Store virksomheder begår sig på nuværende tidspunkt på det globale marked, og det er 

afhandlingens overbevisning, at flere mindre virksomheder vil følge efter for at skabe vækst. 

Virksomheder er heller ikke tæt nationalt knyttet længere, hvilket medfører nogle 

virksomhedssammensætninger, der kan være komplekse. Øget fokus på virksomhedens processer 

bliver derfor endnu vigtigere, så der er styr på det, der foregår på tværs af landegrænserne. 

Virksomhederne skal have identificeret risici, så de kan tage de nødvendige forholdsregler.    

Afhandlingens analyse er baseret på, hvordan intern kontrol understøtter virksomhedernes 

corporate governance. Der er ikke skelet til, om virksomheden er på det internationale marked, da 

alle risici som udgangspunkt skal identificeres – også dem på tværs af landegrænser. Afhandlingen 

tager udgangspunkt i det samspil, der er med corporate governance og i den revisionsmæssige 

tilgang. Den lovgivningsmæssige dækning af intern kontrol er selskabsloven og årsregnskabsloven. 

Fremadrettet ses intern kontrol området stadig at have stor bevågenhed, da offentligheden har 

interesse i, hvad der sker i de store virksomheder – senest set ved OW Bunker A/S Konkurs, der har 

fået meget mediebevågenhed og omtale. 

Når virksomhederne opererer på markeder, som er dynamiske, og i miljøer hvor der konstant sker 
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forandring, skal virksomhederne konstant have fokus på at forbedre kontroller og identificere nye 

risici, som skal afdækkes. Det er en vedvarende proces, der skal vedligeholdes og effektiveres, så 

den til enhver tid kan dække virksomheden ind. 

Betragtningen understøttes af, at virksomheder fremadrettet vil forblive IT afhængige –

sandsynligvis i endnu højere grad end på nuværende tidspunkt - da området udvikler sig, og der 

kommer nye muligheder både til det regnskabsmæssige og det produktionsmæssige.  

Bestyrelsen skal være villige til at følge den teknologiske udvikling, da det ellers kan bremse 

udviklingen i virksomheden og gøre arbejdet med intern kontrol mere tidskrævende end 

nødvendigt.  

Revisionsmæssigt fokus på intern kontrol vil forblive høj, da revisor skal afgive erklæring med høj 

grad af sikkerhed. Intern kontrol kan give forståelse og sikkerhed for, at den kompleksitet og det 

transaktionsflow virksomheden måtte have, bliver vist i regnskabet på en retvisende måde. 

For at opnå en sikkerhed for retvisende regnskabsaflæggelse, vil revisor muligvis i endnu højere 

grad få revisionsmæssig fokus på intern kontrol. Effektive interne kontroller har en god opdagende 

effekt ved regnskabsudarbejdelse og fungerer forebyggende i den løbende drift.  

Virksomhederne vil som udgangspunkt gerne gøre det så simpelt og effektivt som muligt, men i 

takt med, at virksomheders kompleksitet stiger, vil den interne kontrols opbygning måske også 

stige i kompleksitet. 

Ovenstående udviklingstegn vil gøre virksomhedernes corporate governances samspil til intern 

kontrol og revisor vigtig. For at opnå intern kontrol compliance er det bedre at være på forkant, og 

ikke først tage fat, når der er sket noget uhensigtsmæssigt.  

Afhandlingen har taget udgangspunkt i det virksomhedsbillede og –mønster, som findes på 

nuværende tidspunkt. Fremtiden er svær at spå om, men vigtigt er det, at man forholder sig til 

den, så passivitet og uvidenhed ikke gør virksomheder mindre rentable.  

 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 77 
 

11 Litteraturliste 
 

Bøger 

Andersen, Ib Guide til problemformulering – i projektarbejde inden for 

samfundsvidenskab. Samfundslitteratur, 1. udgave, 2. oplag 2004. 

 

Andersen, Ib Den skindbarlige virkelighed – Vidensproduktion i 

samfundsvidenskaberne, 5. udgave, 2013. 

 

Davidsen, Christina Maria Intern kontrol i revisionsprocessen.              

Forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, 2008. 

 

Ernst & Young   Risikostyring i et corporate Governance perspektiv. Juni 2006. 

 

COSO   Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary, Maj 

2013 

Jan Fedders og Henrik Steffensen:  

Årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder – Fra dansk 

praksis til IFRS. Karnov Group, 4. Udgave 

Kim Füchel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby 

Revisor – Regulering og rapporterin. Forlaget Thomson1. udgave/4. 

oplag 2009. 

Steven R. Root  Beyond COSO – Internal Control to Enhance Corporate Governance. 

Forlaget John Wiley & Sons, Inc. 1998 

 

Internetadresser: 

www.pwc.dk (PWC) 

www.kpmg.dk (KPMG) 

http://www.pwc.dk/
http://www.kpmg.dk/


Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 78 
 

www.deloitte.dk (Deloitte) 

www.rsm.dk (RSM – Revisionsfirma) 

www.coso.org (Committee of Sponsoring Organizations) 

www.fsr.dk (FSR – Danske revisorer, Foreningen for statsautoriserede revisorer) 

www.risikoanalyser.dk (Risikoanalyser) 

www.corporategovernance.dk (Corporate Governance) 

www.retsinformation.dk (love) 

www.borsen.dk (Børsen) 

 

Publikationer, rapporter og undersøgelser: 

1. KPMG: Rapportering om interne kontrol- og risikosyringssystemer i årsrapporten : 

www.kpmg.com/DK/da/...og.../B08044-IntKontroller-dppLR.pdf 

2. Digitaliseringsstyrelsen: Vejledning i it-risikostyring og –vurdering. Oktober 2013: 
http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur%20og%20standarder/Informationssikkerhed%20eft
er%20ISO27001/Vejledning%20-%20it-risikostyring%20og%20-vurdering%20ver4.pdf 

3. Corporate Governance: Anbefalinger for god selskabsledelse, Komitéen for god 
selskabsledelse, Maj 2013: http://corporategovernance.dk/gaeldende_anbefalinger 

4. Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark – Anbefalinger for god 
selskabsledelse i Danmark: http://corporategovernance.dk/dokumenter-2001/0/16 

5. RSM Germany: Talking point(Europæisk undersøgelse af intern kontrol): 
http://www.rsmgermany.de/en/publications/talking-points.html 

6. KPMG: Indsigt i revisorloven: http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-
indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/indsigt-i-revisorloven/Sider/indsigt-i-
revisorloven.aspx  

7. KPMG: Revisionsudvalg – Et opslagsværk, juni 2011: 
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-
publikationer/publikationer/audit/ACI/revisionsudvalg/Sider/revisionsudvalg-5udg.aspx 

8. PWC: Bestyrelses arbejde i Danmark 2013: http://www.pwc.dk%2Fda%2Fboard-
forum%2Fassets%2Fbestyrelsesarbejde2013.pdf&ei=0EPCVJX2G4X0OquVgIAM&usg=AFQjCNEvv0
mQMb1TkCsiiDK-kxYYRgwaew&bvm=bv.84349003,d.ZWU 

http://www.deloitte.dk/
http://www.rsm.dk/
file:///C:/Users/Michael/AppData/Local/Microsoft/C:/Users/michaeso/Desktop/CMA/Internal%20Control%20Compliance/www.coso.org
http://www.fsr.dk/
http://www.risikoanalyser.dk/
http://www.corporategovernance.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.borsen.dk/
https://www.google.com/search?q=kpmg+rapportering+om+interne+kontrol-+og+risikostyringssystemer&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:
https://www.google.com/search?q=kpmg+rapportering+om+interne+kontrol-+og+risikostyringssystemer&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:
http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur%20og%20standarder/Informationssikkerhed%20efter%20ISO27001/Vejledning%20-%20it-risikostyring%20og%20-vurdering%20ver4.pdf
http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur%20og%20standarder/Informationssikkerhed%20efter%20ISO27001/Vejledning%20-%20it-risikostyring%20og%20-vurdering%20ver4.pdf
http://corporategovernance.dk/gaeldende_anbefalinger
http://corporategovernance.dk/dokumenter-2001/0/16
http://www.rsmgermany.de/en/publications/talking-points.html
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/ACI/revisionsudvalg/Sider/revisionsudvalg-5udg.aspx
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/ACI/revisionsudvalg/Sider/revisionsudvalg-5udg.aspx
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9. PWC: Bestyrelses arbejde i Danmark 2015: 
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/forms/download-bestyrelseshaandbog.jhtml 

10. Deloitte: IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder: 

http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/ny-bog-giver-hurtigt-overblik-over-ifrs.html 

11.  EY(Ernst & Young):  IFRS – Illustrativ IFRS –årsrapport 2014: 
http://www.ey.dk/Illustrativ_IFRS-aarsrapport_2014%2F%24FILE%2FB14030-Illu-IFRSaarsrap-
06LR.pdf&ei=c7W_VP_bFoLSygODy4KoCw&usg=AFQjCNEazckScc_RmNI4xW-
TJwsWDgq9ow&bvm=bv.83829542,d.bGQ 

12.   Foreningen af statsautoriserede revisorer: Risk management – Risikstyring og intern 
kontrol set fra bestyrelsens bord: 
http://exenet.dk/fileadmin/filer/Boeger/Risikostyring_og_intern_kontrol_set_fra_bestyrelsens_bo
rd.pdf. 

13.  Deloitte: IFRS eksempelregnskab 2014 

http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Dansk-IFRS-Eksempelregnskab-2014.html 

 

Avisartikler 

OW Bunkers tidligere topchef går til modangreb på Deloitte: 

http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article7346490.ece 

OW Bunker går konkurs: 

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2448202/ow-bunker-gaar-konkurs/ 

Erhvervsanalytiker: OW Bunker-konkurs kommer vanvittig hurtigt 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/11/07/195004.htm 

 

 

 

 

http://www.pwc.dk/da_DK/dk/forms/download-bestyrelseshaandbog.jhtml
http://www.ey.dk/Illustrativ_IFRS-aarsrapport_2014%2F%24FILE%2FB14030-Illu-IFRSaarsrap-06LR.pdf&ei=c7W_VP_bFoLSygODy4KoCw&usg=AFQjCNEazckScc_RmNI4xW-TJwsWDgq9ow&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.ey.dk/Illustrativ_IFRS-aarsrapport_2014%2F%24FILE%2FB14030-Illu-IFRSaarsrap-06LR.pdf&ei=c7W_VP_bFoLSygODy4KoCw&usg=AFQjCNEazckScc_RmNI4xW-TJwsWDgq9ow&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://www.ey.dk/Illustrativ_IFRS-aarsrapport_2014%2F%24FILE%2FB14030-Illu-IFRSaarsrap-06LR.pdf&ei=c7W_VP_bFoLSygODy4KoCw&usg=AFQjCNEazckScc_RmNI4xW-TJwsWDgq9ow&bvm=bv.83829542,d.bGQ
http://exenet.dk/fileadmin/filer/Boeger/Risikostyring_og_intern_kontrol_set_fra_bestyrelsens_bord.pdf.
http://exenet.dk/fileadmin/filer/Boeger/Risikostyring_og_intern_kontrol_set_fra_bestyrelsens_bord.pdf.
http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/audit/articles/Dansk-IFRS-Eksempelregnskab-2014.html
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article7346490.ece
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2448202/ow-bunker-gaar-konkurs/
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/11/07/195004.htm
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Love og bekendtgørelser: 

Selskabsloven 

Årsregnskabsloven 

Revisorloven 

 

ISA(International Standard Auditing): 

ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse 

ISA 300 Planlægning af revision af regnskaber 

ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser Foreningen 

ISA 500 Revisionsbevis  

 

Undervisningsmateriale 

Revision 1: Oversigtsforelæsning – Teorier om hvorfor Revision eksisterer. Caroline Aggestam-

Pontoppidan. 5. Oktober 2011. 

  

Andet 

Vedtægter for komitéen for god selskabsledelse 

http://corporategovernance.dk/file/512761/vedtaegter-for-komiteen-for-god-

selskabsledelse.pdf. 

 

 

 

 

 

 

http://corporategovernance.dk/file/512761/vedtaegter-for-komiteen-for-god-selskabsledelse.pdf
http://corporategovernance.dk/file/512761/vedtaegter-for-komiteen-for-god-selskabsledelse.pdf
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12 BILAG 
Bilag 1: ISA 315 – A111 

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæringer56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Deloitte – IFRS eksempelregnskab 2014. Side 11 - 12 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, april 2015 

Cand.merc.aud.  Side 82 
 

Bilag 1 

 ISA 315 – A111 

A111. De revisionsmål, der anvendes af revisor til at overveje forskellige typer af mulig 

fejlinformation, der kan opstå, kan inddeles i følgende tre kategorier og tage følgende former: 

(a) revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for perioden, der revideres: 

i) forekomst - transaktioner og begivenheder, der er blevet registreret, har fundet sted og angår 

virksomheden  

ii) fuldstændighed - alle transaktioner og begivenheder, der skulle have været registreret, er blevet 

registreret 

iii) nøjagtighed - beløb og andre data, der vedrører registrerede transaktioner og begivenheder, er 

blevet passende registreret 

iv) periodeafgrænsning - transaktioner og begivenheder er blevet registreret i den korrekte 

regnskabsperiode 

v) klassifikation - transaktioner og begivenheder er blevet registreret på de rigtige konti 

(b) revisionsmål for balanceposter ultimo perioden: 

i) tilstedeværelse - aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser eksisterer 

ii) rettigheder og forpligtelser - virksomheden ejer eller kontrollerer rettighederne til aktiver, og 

gældsforpligtelserne er virksomhedens forpligtelser 

iii) fuldstændighed - alle aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser, der skulle have været 

registreret, er blevet registreret 

iv) værdiansættelse og fordeling - aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser er medtaget i 

regnskabet med passende beløb, og eventuelle afledte værdiansættelses- eller 

fordelingsjusteringer er registreret på passende vis 

(c) Revisionsmål for præsentation og oplysning: 

i) forekomst og rettigheder og forpligtelser - oplyste begivenheder, 

transaktioner og andre forhold har fundet sted og vedrører virksomheden 

ii) fuldstændighed - alle oplysninger, der skulle have været medtaget i regnskabet, er medtaget 

iii) klassifikation og forståelighed - finansiel information er præsenteret og beskrevet på passende 

vis, og oplysninger fremgår tydeligt iv) nøjagtighed og værdiansættelse - finansiel og anden 

information bliver oplyst retvisende og med passende beløb. 
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Bilag 2 
Den uafhængige revisors erklæringer 
 

Til kapitalejerne i Jens Jensen Holding A/S 

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet 

 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for regnskabsåret 

01.01.2014 – 31.12.2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for 

såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter 

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for 

børsnoterede selskaber. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 

koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset omdenne skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet 

og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af 

revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet 

og årsregnskabet, uanset omdenne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 

revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
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udarbejdelse af et koncernregnskab og 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 koncernregnskabet og 

årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af 

koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af 

resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. 

 

Bykøbing, den 27.marts 2015 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

Ole Olesen      Pernille Petersen 

statsautoriseret revisor    statsautoriseret revisor 


