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EXECUTIVE SUMMARY 

This master thesis provides a study of the COSO framework and how a Danish listed company may 

apply it in designing, implementing and evaluating effective internal control systems thus provid-

ing reasonable assurance that a fair and true view exists in preparing financial statements for both 

internal and external use.  

 

The method applied in the analysis is a case study. A case study is a study of a specific and defined 

instance with the purpose of achieving detailed and practical based knowledge, specifically in this 

master thesis, a concrete example of how effective internal control systems, using the COSO 

framework, can be designed, implemented and evaluated based on a given context. Thus the case 

study method argues that one must illustrate given theoretical points through practical analysis. 

 

The study uses the Danish listed merchandise company Matas A/S (herafter: Matas) in the case 

example. It is studied how Matas may apply the COSO framework in designing, implementing and 

evaluating their internal control system. The case assesses how the five COSO components and 

related principles may be designed and implemented, in order provide reasonable assurance that 

a true and fair view exists in preparing financial statements and achieving objectives. Focus of the 

study is on the “risk assessment” component and the “control activities” component however the 

three other components and related principles are also assessed, however they are described 

more generally. 

 

The study recognizes that limitations exist in the framework. This is due to the fact that internal 

controls only provide reasonable assurance regarding e.g. achievement of objectives. Internal con-

trols cannot prevent bad judgment or decision making nor can it not prevent external events from 

negatively affecting the achievement of e.g. company objectives. Thus one must accept the fact 

that no such thing as one hundred percent certainty exists, and thus one must tolerate risks to 

some extent.
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1. INDLEDNING 

I 1992 udgav COSO komitéen sin første udgave af begrebsrammen ”Internal Control – Integrated 

Framework”, der vejleder virksomheder i at designe, implementere og evaluere deres interne kon-

trolsystemer. Det interne kontrolsystem er igennem tiden blevet defineret af flere kilder og der-

med på flere forskellige måder, hvor COSO begrebsrammens definition og vejledning vedrørende 

det interne kontrolsystem, er den mest anerkendte1. Dette understreges bl.a. ved, at modellen i 

høj grad er implementeret i de internationale revisionsstandarder2. 

 

Historisk set skal baggrunden for at stifte COSO komitéen ses i lyset af de mange internationale 

erhvervsskandaler, som har fundet sted igennem tiden med fx Enron og Worldcom skandalerne3. 

Disse erhvervsskandaler handler i høj grad om manglende interne kontroller i virksomhederne, 

eller om ledelsens tilsidesættelse af de implementerede interne kontroller. Sådanne internationa-

le erhvervsskandaler er med til at svække tilliden til de finansielle markeder, og som resultat heraf, 

er der sket øget regulering på området for intern kontrol. Det var specielt med fokus på det inter-

ne kontrolmiljø, at tilliden skulle genvindes i samfundet, og dette skete bl.a. med vedtagelsen af 

the Sarbanes-Oxley Act 2002 (herefter: SOX) i USA.  

 

Specielt sektion 404 i SOX, der beskriver ledelsens ansvar for vurderingen af de interne kontroller i 

virksomheden, kom i fokus. Det er bl.a. et krav i SOX sektion 404, at de interne kontroller vurderes 

mindst én gang årligt, samt at der medtages en beskrivelse i årsrapporten af de interne kontrollers 

effektivitet, herunder oplysning om væsentlige svagheder i de interne kontroller. Det er derudover 

et krav, at virksomhedens eksterne revisorer udtaler sig om ledelsens evaluering af det interne 

kontrolsystem. Efter implementeringen af SOX for børsnoterede selskaber i USA (SEC), blev der 

også andre steder i verden udarbejdet lignende standarder – fx EuroSOX. EuroSOX er relevant for 

danske børsnoterede selskaber og bygger på den amerikanske SOX, men er langt mindre omfat-

tende. Det danske krav i ÅRL § 107 b, stk. 1, nr. 6 anfører, at børsnoterede selskaber skal beskrive 

hovedelementerne i deres interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabs-

                                                             
1 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
2
 (IAASB, ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, 2009)  
3 (Moeller, 2014) 
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aflæggelsesprocessen, bygger på 4. og 7. selskabsdirektiv i EuroSOX4. Samlet set er de nedenstå-

ende lovgivningsmæssige krav gældende for danske børsnoterede selskaber vedrørende intern 

kontrol- og risikostyring: 

 

Specifikt for børsnoterede selskaber i Danmark: 

 ÅRL § 107 b, stk. 1, nr. 6 anfører, at børsnoterede selskaber skal beskrive hovedelementer-

ne i deres interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggel-

sesprocessen, 

 RL § 31, stk. 2, nr. 2 anfører, at børsnoterede selskaber skal etablere et revisionsudvalg, der 

bl.a. har til opgave at overvåge selskabets interne kontrolsystem, 

 Anbefalinger for God Selskabsledelse, maj 2013, afsnit 5, beskriver retningslinjer for ”best 

practice” for ledelse af danske børsnoterede selskaber5. 

 

For selskaber generelt i Danmark: 

 ÅRL § 99, stk. 1, nr. 8 anfører, at der i ledelsesberetningen skal beskrives hvilke særlige risi-

ci, ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder 

forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden påvirkes af, 

 SEL § 115, stk. 1, nr. 2 anfører, at der skal etableres fornødne procedurer for risikostyring 

og interne kontroller. 

 

Interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen er ikke defi-

neret i ÅRL § 107 b, stk. 1, nr. 6, hvorfor ledelsen i praksis selv må definere, hvad der menes med 

intern kontrol- og risikostyring, og/eller søge guidance i anerkendte grundlag for definitioner6. 

COSO begrebsrammen er i denne sammenhæng den mest anerkendte og anvendte guidance7, 

som har skabt et fælles sprog for forståelsen af intern kontrol- og risikostyring. COSO begrebs-

rammen er derfor både en relevant og interessant begrebsramme at undersøge nærmere, samt 

herunder vurdere, hvordan et dansk børsnoteret selskab kan designe sin interne kontrol- og risiko-

                                                             
4 (Egelund, 2006) 
5 Iht. ÅRL § 107 b er det et krav, at virksomheden i årsregnskabet oplyser om Anbefalingerne for God Selskabsledelse 
følges, eller som minimum skal forklare, hvorfor de ikke følger anbefalingerne, dvs. ”følg eller forklar”-princippet 
6 (Meyer, 2008) 
7 (ibid.) 
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styring med vejledning fra COSO begrebsrammen, med henblik på at sikre relevant og pålidelig 

regnskabsinformation og opnåelse af målsætninger. 

 

1.1 PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING 

COSO begrebsrammen er ovenfor beskrevet som en begrebsramme, der har været med til at ska-

be et fælles sprog, og dermed en fælles forståelse af, hvad intern kontrol- og risikostyring er. Be-

grebsrammens definitioner er brede og er således anvendelige i alle typer virksomheder. Som be-

skrevet i indledningen, anvendes begrebsrammen i høj grad i amerikanske børsnoterede selska-

ber, som følge af kravene i SOX, men begrebsrammen er dog også relevant for danske børsnotere-

de selskaber, der er underlagt strengere krav, vedrørende deres interne kontrol- og risikostyring, 

jf. de beskrevne lovgivningsmæssige krav i ÅRL, RL og SEL, end er de ikke-børsnoterede selskaber i 

Danmark. Men hvordan kan et dansk børsnoteret selskab i praksis anvende begrebsrammen? Det 

er med udgangspunkt i dette spørgsmål, at den følgende problemformulering søges besvaret. Den 

problemformulering, der søges besvaret, lyder som følger:  

 

”Hvorledes kan Matas A/S designe, implementere samt evaluere sit interne kontrolsystem i hen-

hold til COSO begrebsrammen med henblik på at sikre relevant og pålidelig intern rapportering?” 

 

For at kunne besvare problemformuleringen, vil følgende arbejdsspørgsmål blive besvaret: 

1. Hvem og hvad er COSO? 

2. Hvad er intern kontrol og hvorfor er det vigtigt? 

3. Hvad er intern rapportering? 

4. Hvordan definerer COSO begrebsrammen komponenterne i intern kontrol? 

5. Case: Hvordan kan Matas A/S (eksempelvis) designe sit interne kontrolsystem i henhold til 

COSO begrebsrammen? 
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1.2 AFGRÆNSNING 

1.2.1 COSO BEGREBSRAMMEN 

COSO begrebsrammen kan illustreres i en kube, som kort opsummerer de vigtigste begreber ved-

rørende intern kontrol. Kuben ser ud som følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1.A: COSO kube (COSO, 2013) 

 

Formålet med at vise figuren i dette afsnit er at synliggøre den afgrænsning, som er foretaget i 

afhandlingen. Jf. problemformuleringen er det formålet at undersøge, hvordan Matas kan designe 

sit interne kontrolsystem i henhold til COSO begrebsrammen med henblik på at sikre relevant og 

pålidelig intern rapportering vedrørende regnskabsmæssige forhold. Som markeret i figuren, er 

det kontrolmålet ”Reporting” (rapportering), der er i fokus i afhandlingen, herunder særligt fokus 

på de to komponenter ”Risk Assessment” (risikovurdering) og ”Control Activities” (kontrolaktivite-

ter).  

 

I teoriafsnittet vil dog hele COSO begrebsrammen blive beskrevet, da begrebsrammen argument-

erer, at alle fem komponenter må være til stede og velfungerende, for at en virksomhed kan siges 

at have et effektivt internt kontrolsystem8. På samme måde er case-analysen udarbejdet med 

størst vægt på komponenterne ’risikovurdering’ og ’kontrolaktiviteter’. Dog bliver de andre tre 

komponenter også gennemgået i case-analysen, da begrebsrammen som omtalt argumenterer, at 

                                                             
8 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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der er integration mellem de fem komponenter. Denne sammenhæng bliver forklaret yderligere i 

teoriafsnittet, jf. afsnit 3.4.2. 

 

Afgrænsningen i afhandlingen er dels foretaget af hensyn til omfanget af analysen og dels med 

tanke på, at risikovurderinger ikke er generiske, og dermed ikke kan generaliseres for alle virksom-

heder. Det er i forbindelse med risikovurderingskomponenten, at anvendelsen af begrebsrammen 

vil differentiere sig fra andre virksomheder. Kontrolaktiviteterne designes som reaktion på den 

foretagne risikovurdering, hvorfor denne komponent ligeledes vil være unik for hver enkelt virk-

somhed. De andre tre komponenter er mere generelle, om end de stadig er meget vigtige for den 

samlede effektivitet af det interne kontrolsystem, hvilket er årsagen til, at de ikke kan holdes ude 

af analysen. 

 

1.2.2 INTERN RAPPORTERING 

Jf. problemformuleringen søges det belyst, hvordan COSO begrebsrammen kan implementeres og 

derved være med til at sikre relevant og pålidelig intern rapportering om regnskabsmæssige for-

hold samt opnåelse af målsætninger. Jeg har valgt at fokusere på den interne rapportering, fordi at 

den eksterne rapportering (årsregnskabet) bl.a. baserer sig på den interne rapportering. Det vil 

sige, at såfremt den interne rapportering ikke er relevant og pålidelig, kan den eksterne rapporte-

ring ej heller siges at være relevant og pålidelig, hvorfor det er vigtigt at have et effektivt internt 

kontrolsystem, som sikrer pålideligheden af transaktioners vej fra vugge til grav.  

 

1.2.3 FINANSIELLE REGNSKABER 

Afhandlingen arbejder alene med finansiel rapportering, hvorfor ikke-finansiel rapportering ikke 

bliver belyst. Det vil sige, at case-analysen baserer sig på, hvorledes Matas kan designe sit interne 

kontrolsystem med det formål at sikre relevante og pålidelige finansielle data i den interne rappor-

tering. 
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1.2.4 OPDATERET VERSION AF COSO BEGREBSRAMMEN I 2013  

COSO begrebsrammen er en omfattende rammemodel, som er udvidet og opdateret i maj 2013. 

Denne afhandlings teorivalg baserer sig på den nyeste COSO begrebsramme ”Internal Control – 

Integrated Framework” fra maj 2013. Denne nyeste model anvendes bl.a. fordi, at den nye COSO 

begrebsramme anbefaler det, og fordi begrebsrammen er tilpasset et væsentligt ændret risiko-

landskab. Dette vil blive uddybet senere i afhandlingen. I case-analysen henvises dog også til COSO 

komitéens kompendium “Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of 

Approaches and Examples” fra september 2013. Dette kompendium er anvendt som inspiration 

vedrørende relevante tiltag der kan implementeres under hver enkelt af dem fem intern kontrol 

komponenter. 

 

1.3 KILDEKRITIK 

1.3.1 PRIMÆRE DATAKILDER 

Den primære datakilde i afhandlingen er COSO9, som danner hele det teoretiske fundament for 

besvarelsen af problemformuleringen. Som tidligere nævnt udkom den første COSO begrebsram-

me i 1992, men den er sidenhen blevet opdateret i maj 2013. Denne afhandling er, som tidligere 

nævnt, baseret på denne nyeste version af begrebsrammen. Afsenderen af materialet er COSO 

komitéen, og modtagerne er bl.a. revisorer, ledelser i virksomheder, studerende og andre akade-

mikere etc. Det har efter min vurdering ingen betydning for indholdet i COSO begrebsrammen, om 

modtageren er en revisor, en studerende eller en helt tredje part, fordi begrebsrammen er be-

skrevet bredt og generelt, således at den er anvendelig for alle typer af virksomheder. Begrebs-

rammen kan da siges at være objektiv, da der ikke kommer en bestemt holdning, mening eller syn 

til udtryk. Begrebsrammen er baseret på ”best practice” og giver da alene en vejledning i, hvordan 

man kan designe, implementere og evaluere interne kontrolsystemer. 

 

Det er i case-analysen, at afhandlingen ikke længere er objektiv, fordi case-analysen kan være på-

virket af personlige holdninger, meninger og fortolkninger (jeg som forfatter). Dette skyldes bl.a., 

at risikovurderingsprocessen i case-analysen er foretaget på baggrund af (mine) subjektive vurde-

                                                             
9 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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ringer af risici, hvilket vil sige, at den foretagne risikovurdering måske vil være anderledes, alt efter 

hvem der foretager den. 

Det samme gør sig gældende for vurderingen af hvilke interne kontroller, der vil være passende at 

designe og implementere som reaktion på den foretagne risikovurdering. Dette er netop årsagen 

til, at casestudiet er valgt som metode, da man ikke kan generalisere risici og interne kontrolsy-

stemer som følge af, at virksomheder opererer i forskellige miljøer og brancher, har forskellige 

kulturer og strukturer, og derfor er eksponerede over for forskellige risici. Besvarelsen af problem-

formuleringen, vil da blive baseret på en subjektiv vurdering af case-virksomheden, men den er 

samtidig også baseret på en objektiv begrebsramme. 

 

Den anden primære datakilde, der vil blive anvendt i afhandlingen, er Matas. Datakilder fra Matas 

stammer fra deres hjemmeside, årsrapporter og børsprospekt.  

 

1.3.2 SEKUNDÆRE DATAKILDER 

Afhandlingen baserer sig i overvejende grad på de primære datakilder - COSO begrebsrammen og 

Matas. Der vil dog blive anvendt sekundære datakilder i form af artikler, bøger og diverse inter-

netkilder. Disse kilder kan være præget af forfatternes fortolkning og mening om materialet og 

kan da være berørt af forældelse. Jeg vil derfor være opmærksom på forfatternes baggrunde (ud-

dannelse og erfaring) og ligeledes perioden for deres udgivelser.  

 

Den største sekundære datakilde i afhandlingen er Robert R. Moellers bog ”Executive's Guide to 

COSO Internal Controls: Understanding and Implementing the New Framework.” fra 2013. Denne 

kilde vurderes at være pålidelig på baggrund af følgende betragtninger10: 1) Robert Moeller er en 

IT-projektspecialist og intern revisionsspecialist med en ingeniøruddannelse og en MBA, 2) Hans 

professionelle certificeringer omfatter en CPA, CISA, PMP, CISSP mv., 3) Han har startet IT-

revisionsfunktioner i flere selskaber, været National Director for IT-revision hos Grant Thornton, 

været Director for intern revision hos Sears Roebuck og har arbejdet med projektledelse vedrø-

rende intern kontrol projektopgaver i hele Nord-og Sydamerika og 4) Han har været meget aktiv 

fagligt som formand for statslige og nationale udvalg for AICPA, IIA, ISACA osv. Ud over at Robert 

                                                             
10 (Amazon, 2014) 
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R. Moeller har en særdeles flot uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund, er hans bog baseret på 

den nyeste version af COSO begrebsrammen fra maj 2013, som også er den version der anvendes i 

denne afhandling. Han vurderes derfor som en pålidelig kilde. 

 

Andre sekundære datakilder er vurderet på samme måde som for Robert R. Moeller, og alle kilder 

vurderes pålidelige i denne sammenhæng11. 

 

1.4 FORKORTELSER OG BEGREBER 

Tabel 1.B: Forkortelser 

FORKORTELSER 

ÅRL Årsregnskabsloven 

RL Revisorloven 

SEL Selskabsloven 

SOX Sarbanes Oxley Act 2002 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

ISA International Standards on Accounting 

CPA Certified Public Accountant 

CISA Certified Information Systems Auditor 

PMP Project Management Professional 

CISSP Certified Information Systems Security Professional 

KPI Key Performance Indicator 

SEC Securities Exchange Commission 

 

1.4.1 BEGREBSDEFINITIONER 

Internt kontrolsystem: Der henvises til teoriafsnittet om COSO begrebsrammen for en definition af 

det interne kontrolsystem, jf. afsnit 3.4. 

 

Intern rapportering: Der henvises til teoriafsnittet om interne rapporteringer for en definition her-

af, jf. afsnit 3.5. 

 

                                                             
11 Der henvises til litteraturlisten for en udtømmende liste over anvendte kilder 
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Pålidelig og relevant finansiel rapportering: Jf. teoriafsnittet, afsnit 3, der definerer finansielle in-

terne rapporteringer, så er den interne finansielle rapportering ikke reguleret foruden bogførings-

lovens minimumsbestemmelser. Dog argumenteres det her for, at man alligevel i den interne rap-

portering kan have et ønske om at udarbejde den interne finansielle rapportering ud fra de samme 

kontrolmål, som er relevante for den eksterne finansielle rapportering, således at den eksterne 

rapportering kan basere sig på den interne rapportering. Oplysningerne i en rapportering skal væ-

re relevante og pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne12 normalt forventer13. For at være 

relevant og pålidelig skal regnskabet: 1) Give en troværdig præsentation af virksomhedens øko-

nomiske forhold, 2) Angive indhold frem for formalia, 3) Være neutral, 4) Være udarbejdet under 

omhu ved udøvelsen af skøn og ikke ansætte aktiver eller indtægter for højt og forpligtelser eller 

omkostninger for lavt. Det er dog væsentligt, at forsigtighed ikke resulterer i skjulte reserver og 5) 

Være fuldstændig. 

 

Pålidelighed indebærer endvidere, at rapporteringens oplysninger skal være verificerbare. Det 

betyder, at forskellige uafhængige parter med samme informationsniveau skal kunne nå frem til 

en vis konsensus om rapporteringens indhold14.  

 

Høj grad af sikkerhed: Begrebet ’høj grad af sikkerhed’ anvendes i COSO begrebsrammen, og hen-

viser til det faktum, at der ikke eksisterer ’fuldstændig sikkerhed’ for, at virksomhedens interne 

kontrolsystem er 100 procent effektivt, da det interne kontrolsystem bl.a. beror på menneskelige 

skøn og manuelle handlinger, som kan medføre såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler. 

COSO begrebsrammen anerkender ligeledes denne begrænsning (dette uddybes yderligere i afsnit 

3.4.4)15. 

 

Bestyrelse: En bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden og 

sikrer en forsvarlig organisation af virksomheden. Bestyrelsens ansvar fremgår af SEL § 115, hvor 

det bl.a. er anført at bestyrelsen skal påse, at: ”Der er etableret de fornødne procedurer for risiko-

                                                             
12 I intern rapporteringssammenhæng er regnskabsbrugerne fx bestyrelsen, mellemledere og andre medarbejdere  
13

 (Erhvervsstyrelsen, 2013) 
14 (PwC, PwC.dk, 2013)  
15 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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styring og interne kontroller og (…) løbende skal modtage den fornødne rapportering om selska-

bets finansielle forhold (…)”. 

 

Direktion16: Jf. SEL § 117 varetager direktionen den daglige ledelse af virksomheden. ”Direktionen 

skal følge retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter 

ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne 

dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen (…)”. 

 

1.5 STRUKTUR OG DISPOSITION 

Strukturen i afhandlingen er som følger: 

 

Der lægges ud med en introduktion til begrebet intern kontrol og vigtigheden heraf. Dette giver et 

fundament for bedre at forstå COSO begrebsrammens definitioner og sammenhænge. Herefter 

følger en grundig beskrivelse af begrebsrammens definitioner samt en beskrivelse og definition af, 

hvad der menes med intern rapportering. Efter den teoretiske gennemgang vil en case-analyse af 

det danske børsnoterede selskab, Matas, blive præsenteret. Case-analysen gennemgår eksempler 

på forskellige tiltag under hver af de 5 intern kontrolkomponenter, med størst vægt på risikovur-

dering og kontrolaktiviteter, som ledelsen i Matas kan implementere, med henblik på at opnå høj 

grad af sikkerhed for, at de interne rapporteringer er relevante og pålidelige.  

 

Tabel 1.C: Disposition 

DISPOSITION 

Afsnit 1 Indledning, problemformulering, afgrænsning, kildekritik mv. 

Afsnit 2 Metodevalg og teorivalg 

Afsnit 3 Teoribeskrivelse 

Afsnit 4 Case-analyse 

Afsnit 5 Konklusion 

Afsnit 6 Perspektivering 

Afsnit 7 Litteraturliste 

 

                                                             
16 Benævnt som ’ledelsen’ igennem afhandlingen 
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2. METODEVALG & TEORIVALG 

Dette afsnit har til formål at beskrive og argumentere for de metodiske og teoretiske overvejelser, 

jeg har gjort mig i forbindelse med valg af problemformulering og valg af strategi for besvarelsen 

af denne. 

2.1 TEORIVALG 

Formålet med denne kandidatafhandling er at skrive en opgave, der kan give inspiration til danske 

virksomheder i deres arbejde med at designe og implementere effektive kontrolsystemer til sikring 

af relevant og pålidelig intern rapportering. Afhandlingen tager i denne forbindelse udgangspunkt i 

COSO begrebsrammens ’Internal Control - Integrated Framework’ fra maj 2013, der er en begrebs-

ramme som definerer komponenterne i intern kontrol og forudsætningerne for at have et effektivt 

kontrolsystem. COSO begrebsrammen er valgt som teori i afhandlingen, fordi begrebsrammen har 

vundet bred accept over hele verden, og ligeledes anses for førende indenfor design, implemente-

ring og evaluering af interne kontrolsystemer17. Derudover er det en begrebsramme, som jeg per-

sonligt har mødt i undervisningen på Copenhagen Business School og på Audit Academy i Deloitte, 

hvor jeg tidligere har arbejdet som revisor.  

 

Tredje afsnit i afhandlingen vil beskrive COSO begrebsrammens definitioner og forudsætninger, 

hvorefter en case-analyse bliver præsenteret for at vise, hvordan man i praksis (eksempelvis) kan 

vælge at designe sit interne kontrolsystem i henhold til COSO begrebsrammen. Der er ikke taget 

kontakt til case–virksomheden, hvorfor analysen alene vil baserer sig på case-virksomhedens eks-

terne tilgængelige information. Der er ikke taget kontakt til case-virksomheden, fordi det ikke er 

afhandlingens formål at udarbejde en egentlig anbefaling til case-virksomheden, men alene at vise 

en tilgang til emnet og give inspiration. Der er alligevel valgt en case-virksomhed for eksemplets 

skyld - for at sætte COSO begrebsrammen i kontekst, da man ikke kan generalisere risici, jf. også 

casestudiets argumentation under metodevalgsafsnittet, jf. afsnit 2.2. Dog er jeg opmærksom på, 

at afhandlingen bliver mere overfladisk, end den ville blive på baggrund af intern information fra 

case-virksomheden, men det skal igen fremhæves, at det udelukkende er afhandlingens formål at 

beskrive en mulig måde at designe det interne kontrolsystem på, som en inspiration til fx Matas 

eller andre virksomheder, der søger mere viden omkring intern kontrol og COSO begrebsrammen. 

                                                             
17 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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2.2 METODEVALG 

Den anvendte metode i afhandlingen er et casestudie. Et casestudie defineres som en ”(...) kvalita-

tiv undersøgelse af et konkret og afgrænset tilfælde med det formål at opnå detaljeret og praktisk 

baseret viden (...)” 18 Formålet med casestudier er at få almen viden igennem analysen af en ca-

se19. Det er derudover formålet med casestudiet at give en praktisk og konkret illustration af speci-

fikke problemstillinger20– konkret i denne afhandling, at illustrere, hvordan et effektivt internt 

kontrolsystem kan designes i henhold til COSO begrebsrammen, ud fra en given kontekst. 

 

Casestudiet betegnes som funderet i en kvalitativ hermeneutik eller pragmatik, der gør indlevelsen 

i praktiske forhold til det centrale erkendelsesmål. Den hermeneutiske tilgang kombineret med 

casestudiet går ud på at illustrere nogle teoretiske pointer igennem analyse af praksis21. 

 

Jeg har valgt casestudiet som metode, fordi jeg mener, at det teoretiske grundlag i casestudiet vil 

fungere bedst som undersøgelsesdesign ved besvarelsen af min problemformulering. Dette er 

fordi, at casestudiet hævder, at man må gå til praksis for virkelig at forstå de teoretiske sammen-

hænge. Det vil med andre ord sige, at casestudiet ikke anvendes som værktøj til at generalisere, 

men derimod anvendes til at tage udgangspunkt i den enkelte hændelse. Casestudier er dermed 

kontekstafhængige. Det er igennem casestudiet at disse enkelttilfælde, at samfundsvidenskaben 

kan nå til forståelsen af almene forhold22. 

 

3. TEORI 

3.1 HVEM OG HVAD ER COSO? 

COSO ”Internal Control – Integrated Framework” er ikke en regnskabs- eller revisionsstandard, der 

med detaljerede krav regulerer styring af det interne kontrolsystem i virksomheder. Det er alene 

en begrebsramme, som er frivillig at følge i Danmark. Ej heller udgør de sponsorerende organisati-

oner bag COSO komitéen hverken statslige- eller andre reguleringsorganer. Begrebsrammen er 

                                                             
18 (Ordbog, 2014) 
19 (Olsen, 2010) 
20

 (Ibid.) 
21 (ibid.) 
22 (ibid.) 
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derimod en rammemodel, der beskriver ”best practice” vedrørende forretningssystemer og pro-

cesser, der fremmer et effektivt internt kontrolsystem. Dog, selvom begrebsrammen ikke er lov-

pligtig, så udstikker den vigtige guidelines, som virksomheder bør følge, når de udvikler deres sy-

stemer og procedurer samt ved overholdelse af gældende lovgivning23. 

 

Den originale COSO begrebsramme blev, som tidligere nævnt, udgivet første gang i 1992, som nu 

er mere end 20 år siden. Tiden siden 1992 har bl.a. båret præg af mange store erhvervsskandaler 

verden over, herunder i Danmark24, som dermed har været med til at understrege behovet i sam-

fundet for et sæt af guidelines, der kan understøtte arbejdet med at forbedre virksomhedernes 

interne kontrolsystemer. COSO 1992-begrebsrammen blev hurtigt et grundlæggende element for 

AICPA i arbejdet med at formulere revisionsstandarder i USA, og blev efterhånden den anvendte 

model for eksterne revisorer i deres revisionsarbejde med at kontrollere, om lovgivningen omkring 

intern kontrol blev overholdt25. 

 

Siden udgivelsen af den originale begrebsramme i 1992 har forretningsmiljøet og risikolandskabet 

ændret sig væsentligt – fx med den teknologiske udvikling og globaliseringen af virksomhedsaktivi-

teter, der har skabt flere og ændrede risici for mange virksomheder. Samfundsudviklingen siden 

1992 førte til, at COSO komitéen i 2011 begyndte at revidere den eksisterende begrebsramme. 

Det første udkast til ny og opdateret version blev udgivet i 2012. Udkastet blev sendt til offentlige 

høringer, interne og eksterne revisorer samt andre akademikere der havde mulighed for at kom-

mentere på ændringerne. Den endelige reviderede udgave af begrebsrammen blev endeligt publi-

ceret i maj 201326.  

 

3.2 VIGTIGHEDEN AF INTERNE KONTROLLER 

Et internt kontrolsystem er en vigtig drivkraft for virksomheders resultater. Kontrolsystemet styrer 

risici og muliggør ligeledes skabelse og vedligeholdelse af virksomhedsværdi. Interne kontroller er 

en integreret del af en virksomheds overvågningssystem, og dets evne til at håndtere risici. Figur 

                                                             
23 (Moeller, 2014) 
24

 Fx IT factory og Nordisk Fjer sagerne 
25 (Moeller, 2014) 
26 (ibid.) 
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3.A illustrerer helt overordnet forholdet mellem interne kontroller, som en komponent af risiko-

styringsprocesser, og som et centralt element i virksomhedens overvågning27: 

Figur 3.A: Forholdet mellem intern kontrol, risikostyring og virksomhedsledelse 

 

 

Kilde: Moeller, 2014, side 2 

 

Interne kontroller er en vigtig del af virksomhedens styring og evne til at håndtere risici, og det er 

ligeledes vigtigt for, at virksomheden kan opnå sine målsætninger samt skabe, forbedre og beskyt-

te dets interessenter28.  

 

Når store erhvervsskandaler, som man tidligere har set dem finder sted, fører det typisk til øget 

regulering og flere krav, som medfører tidskrævende og bekostelig compliance overholdelse. Det-

te skjuler dog det faktum, at den ’korrekte’ form for intern kontrol – som gør det muligt for virk-

somheden at udnytte muligheder og håndtere risici – faktisk kan spare tid og penge og samtidig 

fremme skabelsen og vedligeholdelsen af virksomhedens værdi. Effektiv intern kontrol kan også 

skabe en konkurrencemæssig fordel, fordi en virksomhed med et effektivt kontrolsystem kan på-

tage sig yderligere/mere risiko29 end virksomheder uden et effektivt kontrolsystem. 

 

Interne kontroller er designet til at beskytte virksomheden fra tab og/eller misbrug af aktiver. Vel-

fungerede interne kontroller hjælper fx til at sikre, at transaktioner godkendes korrekt, at under-

støttende it-systemer er veldrevne, og at den finansielle rapportering er pålidelig og korrekt. En 

intern kontrol er en proces, hvorigennem en virksomhed forsøger at minimere sandsynligheden 

                                                             
27

 (ibid.)  
28 (Moeller, 2014) 
29 (ibid.) 
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for regnskabsmæssige fejl, generelle uregelmæssigheder og også ulovlige handlinger. Interne kon-

troller kan hjælpe med at beskytte aktiver, sørge for effektiv forvaltning af aktiver og sikre pålide-

lig regnskabsinformation. Intern kontrol kan ikke eliminere alle fejl og uregelmæssigheder, men 

det kan advare ledelsen om problemer i tide30. 

 

3.3 HVAD ER INTERN KONTROL? 

En klassisk definition af intern kontrol lyder som følger:  

 

”Internal control consists of the plan of organization and all of the coordinate methods adopted 

within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, 

promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies”  31. 

 

Denne definition anerkender, at et internt kontrolsystem strækker sig ud over de spørgsmål, der 

direkte relaterer sig til økonomiafdelinger. Intern kontrol er mere en forretningspraksis, en politik 

eller en procedure, der er etableret for at skabe værdi eller minimere risici. IT-kontrol er også en 

meget vigtig delmængde af intern kontrol i dag. IT-kontroller er designet til at sikre, at information 

og oplysninger i en virksomhed fungerer efter hensigten, at data er pålidelige, og at virksomheden 

overholder gældende love og regler32.  

 

Man skal tænke på de interne kontroller, ikke blot som en enkelt aktivitet, men som en række af 

integrerede interne systemhandlinger. Fx kan et krav om, at alle salgskvitteringer skal være nøjag-

tige og henføres til rette konti være en vigtig kontrol, men procedurer skal også være tilrettelagt 

således, at korrigerende handlinger kan finde sted. Tilsammen udgør disse krav og procedurer et 

internt kontrolsystem. Disse interne kontrolsystemer er ofte komplekse, og det er næppe praktisk 

eller rentabelt at gennemgå hver enkelt transaktion. I stedet bør ledelsen være opmærksom på de 

forhold, der direkte kan indikere potentielle risici33.  

 

                                                             
30 (Moeller, 2014) 
31

 (ibid.) 
32 (ibid.) 
33 (ibid.)  
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Medarbejdere på alle niveauer, især ledende medarbejdere, bør være ansvarlige for at forstå de 

interne kontrolsystemskoncepter og hjælpe med at styre og gennemføre effektive interne kontrol-

systemer i virksomhederne. Dette er især vigtigt for virksomhedens interne kontroller på ledelses-

niveau, hvor forskellige forretningsenheder og datterselskaber skal interagerer, og IT-systemer 

skal tilsluttes via ofte komplekse forretningsmæssige og internationale sammenkoblinger34. Desu-

den skal en virksomhed etablere overordnede styringspolitikker og handle i overensstemmelse 

med mange love, regler og standarder, der påvirker driften35. 

 

I forskellige afdelinger, har regnskabspersonalet for eksempel visse ansvarsområder inden for in-

tern kontrol, en indkøbschef har et andet ansvarsområde, og en IT systemudvikler har et tredje 

ansvarsområde - men en ledende medarbejder bør have en overordnet forståelse af alle aspekter 

af den interne kontrol i hele virksomheden, ligesom han/hun skal have en overordnet forståelse af 

interne kontroller på ledelsesniveau, der påvirker virksomhedens samlede drift og governance 

processer.36 COSO begrebsrammen binder alt dette sammen, og målet med denne kandidataf-

handling er at vise, hvordan man i praksis kan designe og implementere et effektivt internt kon-

trolsystem i henhold til COSO begrebsrammen med henblik på at sikre relevant og pålidelig intern 

rapportering37. 

 

3.4 COSO BEGREBSRAMMEN – EN TEORETISK GENNEMGANG 

3.4.1 DEFINITION AF INTERN KONTROL IHT. COSO BEGREBSRAMMEN 

Formålet med COSO begrebsrammen er at støtte ledelsen i bedre at styre virksomheden og give 

bestyrelsen et værktøj til effektivt at føre tilsyn med intern kontrol. Interne kontrolsystemer giver 

ledelsen mulighed for at holde fokus på virksomhedens driftsmæssige- og økonomiske målsætnin-

ger samtidig med, at virksomheden opererer inden for rammerne af gældende love og regler og 

samtidig minimerer risikoen for overraskelser undervejs. Intern kontrol støtter virksomheder i at 

håndtere skiftende økonomiske- og konkurrenceprægede miljøer, ledelse, prioritering og udvikling 

af forretningsmodeller38. Intern kontrol defineres i COSO begrebsammen som følgende:  

                                                             
34 (Moeller, 2014) 
35 (ibid.)  
36

 (ibid.)  
37 (ibid.)  
38 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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”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 re-

lating to operations, reporting, and compliance”39.  

 

Denne definition understreger, at intern kontrol er40: 

 Gearet til at nå målsætninger i en eller flere separate, men overlappende kategorier – drift, 

rapportering og compliance, 

 En proces bestående af igangværende opgaver og aktiviteter – det er et skridt mod målet, ikke 

et mål i sig selv, 

 Påvirket af mennesker - ikke blot af politikker og procedurer, systemer og former, men af 

mennesker og de handlinger, de udfører på alle niveauer i en virksomhed for at udføre intern 

kontrol, 

 I stand til at give høj grad af sikkerhed til – men ikke absolut sikkerhed til organisations ledelse 

og bestyrelse, 

 Tilpasningsdygtig til organisationsstrukturen – fleksibel i anvendelse for hele virksomheden 

eller for et bestemt datterselskab, afdeling, driftsenhed eller forretningsproces. 

 

Ovenstående definition er meget bred. Den indeholder vigtige begreber, der er grundlæggende 

for, hvordan virksomheder designer, implementerer og evaluerer interne kontrolsystemer, der 

danner grundlag for implementering på tværs af virksomheder, der opererer i forskellige organisa-

tionsstrukturer, industrier og geografiske områder41. 

 

Det er muligt for virksomheder fx alene at fokusere på intern kontrol i forbindelse med rapporte-

ring eller intern kontrol vedrørende overholdelse af love og regler, jf. de 3 målkategorier. På sam-

me måde kan virksomheder vælge alene at fokusere på bestemte forretningsenheder eller drifts-

aktiviteter vedrørende intern kontrol. Definitionen giver ligeledes fleksibilitet i anvendelsen, såle-

des at en virksomhed kan opretholde den interne kontrol på tværs af hele organisationen, fx i et 

                                                             
39

 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
40 (ibid.)  
41 (ibid.)  
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datterselskab, en afdeling eller en driftsenhed; eller i en funktion relateret til virksomhedens 

drifts-, rapporterings- eller compliance mål, baseret på virksomhedens specifikke behov og om-

stændigheder42. 

 

3.4.2 MÅLSÆTNINGER, KOMPONENTER OG PRINCIPPER 

En virksomhed formulerer en vision og mission, sætter strategier, etablerer målsætninger, som 

den ønsker at opnå, og formulerer planer for at opnå dem. Målsætningerne kan være etableret for 

virksomheden som et samlet hele, eller etableret for specifikke aktiviteter i virksomheden. Selvom 

mange målsætninger kan være aktivitetsspecifikke, så er nogle af dem fælles og generelle for hele 

virksomheden. Eksempler på målsætninger, som typisk er fælles og generelle for hele organisatio-

nen, er fastholdelse af virksomhedssucces, rapportering til interessenter, rekruttering og fasthol-

delse af motiverede og kompetente medarbejdere, opnåelse og vedligeholdelse af et positivt 

ry/omdømme og overholdelse af gældende love og reguleringer. Som hjælp til virksomheden for 

at opnå sine mål er der i COSO begrebsrammen defineret fem komponenter i intern kontrol: kon-

trolmiljøet, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information & kommunikation og overvågningsakti-

viteter (komponenterne uddybes længere nede i dette afsnit). 

 

3.4.2.1 FORHOLDET MELLEM MÅLSÆTNINGER, KOMPONENTER OG ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Der eksisterer et direkte forhold mellem målsætninger, som er, hvad en virksomhed stræber mod 

at opnå, og komponenter, som er, hvad der kræves for at opnå målsætningerne, og organisations-

strukturen (de operative enheder, juridiske enheder og andre). Forholdet kan illustreres i neden-

stående kube: 

  

                                                             
42 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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Figur 3.B: COSO kuben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: COSO Executive Summary, maj 2013 

 

 De tre kategorier af målsætninger – drift, rapportering og compliance – repræsenteres i ko-

lonnerne, 

 De fem komponenter repræsenteres i rækkerne, 

 Organisationsstrukturen er repræsenteret i den tredje dimension. 

 

De 5 komponenter, der går på tværs i figuren, gælder for alle målkategorier (operations, reporting, 

compliance). Fx er ”valg af politikker og procedurer, der hjælper til at sikre, at ledelsens udtalelser, 

handlinger og beslutninger udføres” en del af komponenten ”control activities”, som er relevant 

for alle tre målkategorier. De tre målkategorier er ikke dele af eller enheder i virksomheden. Fx 

relaterer ’operations’ målsætninger sig til effektiviteten af driften og ikke specifikke driftsenheder 

eller funktioner som fx salg, marketing, indkøb eller HR. På samme måde når vi taler om målkate-

gorien ’reporting’. Fx er kendskab til en bred vifte af informationer om virksomhedens driftsaktivi-

teter nødvendig. I dette tilfælde er fokus på den midterste kolonne i figuren – rapporteringsmål – 

mere end det er ’operations’ målkategorien43.  

 

                                                             
43 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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Intern kontrol er en dynamisk, iterativ og integreret proces. Fx påvirker komponenten ’risikovur-

dering’ ikke kun komponenterne ’kontrolmiljø’ og ’kontrolaktiviteter’, men kan tydeliggøre et be-

hov for at genoverveje virksomhedens behov for ’information og kommunikation’ eller for dets 

’overvågningsaktiviteter’. Dermed er intern kontrol ikke en lineær proces, hvor en komponent kun 

påvirker den næste. Det er en integreret proces, hvor komponenterne kan og vil påvirke hinan-

den44.  

  

To forskellige virksomheder har ikke nødvendigvis det samme interne kontrolsystem. Virksomhe-

der, målsætninger og interne kontrolsystemer differentierer sig væsentligt efter industri og regu-

leringsmiljø, ligesom interne faktorer spiller ind, fx virksomhedsstørrelse, forretningsmodel, risiko-

appetit, IT afhængighed, kompetencer og antal medarbejdere. Dermed, mens alle virksomheder 

har behov for alle fem komponenter for at vedligeholde et effektivt internt kontrolsystem, vil en 

virksomheds interne kontrolsystem normalt se anderledes ud sammenlignet med andre virksom-

heders interne kontrolsystemer45. 

 

3.4.2.2 MÅLSÆTNINGER 

Ledelsen fastsætter målsætninger for de enkelte forretningsområder, som er i overensstemmelse 

med virksomhedens mission, vision og strategi. Når ledelsen fastlægger målsætninger, beslutter 

de så at sige også, hvordan virksomheden skal skabe og vedligeholde værdi for dets interessenter. 

Det kan fx være målsætninger inden for virksomhedens driftsbehov eller målsætninger vedrøren-

de overholdelse af gældende love og regler, eller en kombination af de to. Det er en forudsætning 

for intern kontrol, at der er fastlagt målsætninger, og det er ligeledes en afgørende faktor for le-

delsens strategiplanlægning46. 

 

De medarbejdere, som er en del af de interne kontroller i en virksomhed, skal kunne forstå de 

overordnede strategier og målsætninger. Som en del af intern kontrol, identificerer ledelsen ’vel-

egnede’ målsætninger, således at risikoen ved at opnå målsætningerne kan identificeres og vurde-

res. Målsætningerne bør formuleres således, at de er specifikke, målbare, observerbare, opnåeli-
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 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
45 (ibid.)  
46 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 
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ge, relevante og rettidige. På denne måde bliver målsætningerne også nemmere at forstå for de 

involverede parter47. 

 

3.4.2.3 MÅLKATEGORIER 

COSO begrebsrammen grupperer målsætninger i 3 kategorier: drift, rapportering og compliance48: 

 

3.4.2.3.1 DRIFT 

Disse mål vedrører virksomhedens mission og vision – virksomhedens eksistensgrundlag. Målene 

vil afhænge af ledelsens valg af forretningsmodel, industrielle overvejelser og resultater. Målsæt-

ninger på virksomhedsniveau består af relaterede delmål (undermål til de overordnede mål) ved-

rørende driften inden for afdelinger, datterselskaber, driftsenheder og funktioner, som er rettet 

mod at øge effektivitet og produktivitet for at nå virksomhedens ultimative mål. Målkategorien 

’drift’ indebærer ligeledes beskyttelse af virksomhedens aktiver mod misbrug eller tab. 

 

3.4.2.3.2 RAPPORTERING 

Rapporteringsmål vedrører udarbejdelse af rapporter til brug for organisationer og interessenter. 

Målene kan både relatere sig til finansiel- og ikke-finansiel rapportering og til intern og ekstern 

rapportering. Interne rapporteringsmål drives af interne retningslinjer, som reaktion på en række 

potentielle behov, fx virksomhedens strategiske retninger, driftsplaner og effektivitetsmålsætnin-

ger på forskellige niveauer. Generelt vedrører intern rapportering den information, som ledelsen 

og bestyrelsen har behov for, for at kunne styre virksomheden effektivt. Interne rapporteringer 

støtter ledelsen og direktionen i deres beslutningstagning og evaluering af virksomhedens aktivite-

ter og resultater. Eksterne rapporteringsmål drives primært af lovgivningsmæssige krav, men dri-

ves også af opfyldelse af forpligtelser over for og forventninger fra interessenter (banker, leveran-

dører, analytikere etc.). 

 

3.4.2.3.3 COMPLIANCE 

Virksomheder må gennemføre aktiviteter og ofte foretage specifikke handlinger i overensstem-

melse med gældende love og regler. Som en del af at formulere compliance målsætninger må or-

                                                             
47 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 
48 (ibid.)  
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ganisationen forstå hvilke love og regler, der er gældende for virksomheden. Mange love og regler 

er almenkendte, som fx skatteregler og miljøkrav etc., men andre love kan være mere uklare, som 

fx gælder for virksomheder, der har aktiviteter i lande langt fra velkendt territorie. 

 

3.4.2.3.4 OVERLAP MELLEM MÅLKATEGORIER 

En målsætning i én kategori kan overlappe en målsætning i én anden kategori. Fx kan ”lukke bø-

gerne inden 5 arbejdsdage” være et mål, der primært støtter en driftsmålsætning for at støtte 

ledelsen i gennemgangen af virksomhedsresultater. Men målet støtter også rettidig rapportering, 

som er et rapporteringsmål49. 

 

3.4.2.3.5 KOMPONENTER OG PRINCIPPER I INTERN KONTROL 

Begrebsrammen opstiller 5 komponenter og 17 relaterede principper, hvor principperne repræ-

senterer de grundlæggende forudsætninger, der er forbundet med hver enkelt af de 5 komponen-

ter. Alle komponenter og principper er anvendelige i alle typer af virksomheder. Hver enkelt af de 

17 principper kan tilknyttes de 5 komponenter, ligesom de kan tilknyttes til overordnede mål og 

delmål inden for en kategori (drift, rapportering, compliance). De 5 komponenter i begrebsram-

men er som følger50: 

 

KONTROLMILJØ 

Kontrolmiljøet er det sæt af standarder, processer og strukturer, der danner grundlag for at gen-

nemføre intern kontrol på tværs af virksomheden. Bestyrelsen og ledelsen sætter ”the tone at the 

top” vedrørende vigtigheden af intern kontrol, herunder fx ”code of conduct”. Kontrolmiljøet om-

fatter integritet og etiske værdier i virksomheden; de parametre der gør det muligt for bestyrelsen 

at udføre sit tilsynsansvar; den organisatoriske struktur og ansvarsfordeling; processen for at til-

trække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere, og stringens omkring resultatmål, incita-

mentsprogrammer og belønninger til at motivere til ejerskab (ansvarlighed) for resultater. Det 

faktiske kontrolmiljø har en gennemtrængende effekt på det samlede interne kontrolsystem. Føl-

gende principper udgør ifølge begrebsrammen forudsætningerne for et effektivt kontrolmiljø:  

 

                                                             
49 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 
50 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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1. Organisationen51 udviser engagement i forhold til integritet og etiske værdier, 

2. Bestyrelsen udviser uafhængighed i forhold til den daglige ledelse og overvåger udviklingen 

og effektiviteten af intern kontrol, 

3. Ledelsen etablerer under bestyrelsestilsyn, struktur, myndighed og ansvar, 

4. Organisationen udviser engagement i forhold til at tiltrække, udvikle og fastholde kompe-

tente medarbejdere, 

5. Organisationen håndhæver ansvarlighed. 

 

RISIKOVURDERING 

Enhver virksomhed står over for en række forskellige risici fra både eksterne og interne kilder. Ri-

siko er defineret som muligheden for, at en hændelse vil opstå og negativt påvirke målopfyldelse. 

Risikovurdering indebærer en dynamisk og iterativ proces for identifikation og vurdering af risici 

vedrørende opfyldelse af målsætninger. Risici vedrørende opfyldelse af målsætninger vurderes i 

forhold til den fastlagte risiko-appetit. Således danner risikovurderingen grundlag for beslutninger 

om, hvordan risici skal håndteres. 

 

En forudsætning for at kunne udarbejde en risikovurdering, er identifikation af målsætninger, der 

er forbundet på forskellige niveauer i virksomheden. Ledelsen identificerer målsætninger inden for 

kategorierne drift, rapportering og compliance, med tilstrækkelig klarhed til, at kunne identificere 

og analysere risici for disse mål. Risikovurdering kræver også, at ledelsen overvejer konsekvenser-

ne af eventuelle ændringer i det ydre miljø og inden for deres egen forretningsmodel, der kan gøre 

den interne kontrol ineffektiv. Følgende principper udgør ifølge begrebsrammen forudsætninger-

ne for en effektiv risikovurderingskomponent:  

 

6. Organisationen formulerer relevante målsætninger, således det er muligt at identificere og 

vurdere risici,  

7. Organisationen identificerer og analyserer risici på tværs af organisationen, 

8. Organisationen vurderer risikoen for besvigelser, 

                                                             
51 Begrebet organisation dækker her både ledelsen og andet personale 
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9. Organisationen identificerer og analyserer væsentlige ændringer der kan påvirke intern 

kontrol. 

 

KONTROLAKTIVITETER 

Kontrolaktiviteterne er de handlinger, der er etableret igennem politikker og procedurer, der bi-

drager til at sikre, at ledelsens instruktioner for at mindske risici vedrørende opfyldelse af mål, 

udføres. De kan være forebyggende eller opdagende og kan omfatte en række manuelle og auto-

matiserede aktiviteter, som fx tilladelser og godkendelser, afstemninger og indsatsvurderinger. 

Funktionsadskillelse er typisk indbygget i udvælgelsen og udviklingen af kontrolaktiviteter. Hvor 

funktionsadskillelse ikke er praktisk, udvælger og udvikler ledelsen alternative kontrolaktiviteter. 

Følgende principper udgør ifølge begrebsrammen forudsætningerne for effektive kontrolaktivite-

ter: 

 

10. Organisationen udvælger og udvikler kontrolaktiviteter, der reducerer risici til acceptable 

niveauer, 

11. Organisationen udvælger og udvikler generelle IT-kontroller, 

12. Organisationen udnytter politikker og processer, der dels klarlægger, hvad der forventes, 

og dels omsætter politikker til handling. 

 

INFORMATION & KOMMUNIKATION 

Information er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre interne kontroller for at støtte 

opfyldelsen af mål. Ledelsen opnår, skaber og anvender relevant information fra både interne og 

eksterne kilder til at understøtte driften af andre dele af den interne kontrol. Kommunikation er 

den kontinuerlige, iterative proces for at give, dele og opnå nødvendig information. Intern kom-

munikation er de midler, hvormed informationen spredes i hele organisationen. Det gør det muligt 

for medarbejdere at modtage et klart budskab om, fra den øverste ledelse der styrer ansvaret, at 

intern kontrol skal tages alvorligt. Ekstern kommunikation er tostrenget; det muliggør intern 

kommunikation af relevant ekstern information, og det giver information til eksterne parter som 

reaktion på krav eller forventninger. Følgende principper udgør ifølge begrebsrammen forudsæt-

ningerne for effektiv information og kommunikation:  
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13. Organisationen bruger relevant information for at understøtte effektiviteten af intern kon-

trol,  

14. Organisationen kommunikerer intern information, herunder målsætninger og ansvar ved-

rørende intern kontrol, der er nødvendig for at understøtte effektiviteten af intern kontrol, 

15. Organisationen kommunikerer med eksterne parter vedrørende mangler i den interne kon-

trol. 

 

OVERVÅGNINGSAKTIVITETER 

Løbende evalueringer, separate evalueringer eller en kombination af de to bruges til at vurdere, 

om hver af de 5 komponenter i intern kontrol, herunder kontrol for at gennemføre principperne 

indenfor hver komponent, er til stede og er velfungerende. Løbende evalueringer, der er indbyg-

get i forretningsprocesser på forskellige niveauer i virksomheden, giver rettidig information. Sepa-

rate evalueringer, der foretages med jævne mellemrum, vil variere i omfang og hyppighed, af-

hængigt af en vurdering af risici, effektiviteten af de løbende evalueringer og andre ledelsesmæs-

sige overvejelser. Resultaterne bliver evalueret i forhold til kriterier, som lovgivere, anerkendte 

standardsættere eller ledelsen har udstukket, og mangler kommunikeres til bestyrelsen, når det er 

relevant. Følgende principper udgør ifølge begrebsrammen forudsætningerne for effektive over-

vågningsaktiviteter: 

 

16. Organisationen udvælger, udvikler, og udfører løbende og/eller særskilte evalueringer for 

at afgøre, om komponenterne i den interne kontrol er til stede og velfungerende, 

17. Organisationen evaluerer og kommunikerer væsentlige interne kontrolmangler rettidigt til 

de parter, der er ansvarlige for de korrigerende handlinger, herunder ledelsen og bestyrel-

sen, når det er relevant. 

 

3.4.3 EFFEKTIV INTERN KONTROL 

COSO begrebsrammen opstiller som nævnt 17 forudsætninger for et effektivt internt kontrolsy-

stem. Et effektivt internt kontrolsystem giver høj grad af sikkerhed for, at virksomhedens målsæt-

ninger opnås. Ligeledes reducerer et effektivt internt kontrolsystem risikoen for ikke at opnå sine 
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målsætninger til et acceptabelt lavt niveau, og kan relateres til en, to eller alle tre kategorier af 

målkategorier. Det forudsætter at52: 

 Alle 5 komponenter og relevante principper er til stede og er velfungerende. Begrebet ”til 

stede” refererer til vurderingen af, om komponenterne og relevante principper eksisterer i 

designet og implementeringen af det interne kontrolsystem vedrørende opfyldelse af mål-

sætninger. Begrebet ”velfungerende” henviser til vurderingen af, om komponenterne og 

relevante principper fortsætter med at eksistere i driften og udøvelsen af det interne kon-

trolsystem vedrørende opfyldelse af målsætninger, 

 De 5 komponenter arbejder integreret sammen. ”Arbejder sammen” henviser til, at alle 

fem komponenter kollektivt reducerer risikoen for ikke at opnå sine målsætninger, til et 

acceptabelt lavt niveau. Komponenterne bør ikke vurderes særskilt; i stedet arbejder de 

sammen som et integreret system. Komponenterne er indbyrdes afhængige med mange 

sammenhænge og forbindelser mellem dem, især den måde, hvorpå principperne inter-

agerer i og på tværs af komponenterne. 

 

Når en væsentlig mangel eksisterer med hensyn til tilstedeværelse og funktion af en komponent 

eller et relevant princip, eller med hensyn til de komponenter, der arbejder sammen på en inte-

greret måde, kan virksomheden ikke konkludere, at den har opfyldt kravene til et effektivt internt 

kontrolsystem. Når et internt kontrolsystem er vurderet effektivt, har ledelsen og bestyrelsen høj 

grad af sikkerhed for, afhængigt af implementeringen i organisationsstrukturen, at organisatio-

nen53: 

 Opnår effektiv drift, når eksterne begivenheder anses for usandsynlige for at have en bety-

delig indflydelse på opfyldelsen af målsætninger, eller hvor organisationen med rimelighed 

kan forudsige arten og den tidsmæssige placering af eksterne begivenheder og reducere 

virkningerne til et acceptabelt niveau, 

 Forstår, i hvilket omfang driftsaktiviteter styres effektivt, når eksterne begivenheder kan 

have en betydelig indflydelse på opfyldelsen af målsætninger, eller hvor virksomheden 

med rimelighed kan forudsige arten og den tidsmæssige placering af eksterne begivenhe-

der og reducere virkningerne til et acceptabelt niveau, 

                                                             
52 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
53 (ibid.) 
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 Udarbejder rapportering i overensstemmelse med gældende regler, bestemmelser og 

standarder eller i overensstemmelse med virksomhedens fastsatte målsætninger for rap-

portering, 

 Overholder gældende love, regler, bestemmelser og eksterne standarder. 

 

Begrebsrammen forudsætter anvendelse af faglig vurdering i forbindelse med design, implemen-

tering og udførelsen af interne kontroller samt i fastlæggelsen af, om kontrolsystemet fungerer 

effektivt. Anvendelse af faglig vurdering, inden for grænserne fastlagt ved love, regler, bestem-

melser og standarder, forbedrer ledelsens evne til at træffe beslutninger om intern kontrol, men 

kan ikke garantere perfekte resultater. 

 

3.4.4 BEGRÆNSNINGER I COSO BEGREBSRAMMEN 

COSO begrebsrammen anerkender, at der eksisterer begrænsninger i intern kontrol, da interne 

kontroller alene giver høj grad af sikkerhed for opnåelse af målsætninger. Intern kontrol kan ikke 

forhindre dårlige vurderinger eller beslutninger eller eksterne begivenheder, der negativt påvirker 

opnåelsen af virksomhedens målsætninger. Med andre ord så kan selv et effektivt kontrolsystem 

fejle. De nævnte begrænsninger kan fx opstå fra følgende54: 

 

 Egnethed af målsætninger der er fastlagte som en forudsætning for intern kontrol,  

 Menneskelig dømmekraft i beslutningsprocesser kan være ringe, mangelfulde og underlagt 

bias, 

 Nedbrud, der kan opstå på grund af simple menneskelige fejl, 

 Ledelsens evne til at tilsidesætte intern kontrol, 

 Ledelsens og andet personales og/eller tredjeparters tilsidesættelse af kontroller, 

 Eksterne begivenheder uden for virksomhedens kontrol. 

 

Disse begrænsninger udelukker bestyrelsen og ledelsen fra at have absolut sikkerhed for, at virk-

somhedens mål opnås. Det vil sige, at intern kontrol giver høj grad af sikkerhed, men ikke absolut 

sikkerhed for opnåelse af målsætninger. Til trods for disse iboende begrænsninger, bør ledelsen 

                                                             
54 (COSO, Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary, 2013) 
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være opmærksomme på dem, når de vælger, udvikler og gennemfører kontroller, der minimerer 

disse begrænsninger i et omfang, der er praktisk muligt.  

 

3.5 HVAD ER INTERNE RAPPORTERINGER? 

Det er formålet med dette afsnit at forklare, hvad interne rapporteringer er, hvad de anvendes til, 

og hvorledes de interne rapporteringer danner basis for virksomhedens forskellige regnskaber, da 

der er nøje sammenhæng mellem strukturen af de interne rapporteringer og den eksterne rappor-

tering. Formålet med interne rapporteringer er bl.a. at give information til55: 

 Virksomhedens ledelse om virksomhedens fremdrift, 

 Mellemledere om deres forretningsområdes fremdrift, 

 Banker og revision, 

 Medarbejdere. 

 

Formålet med interne rapporteringer er at vise virksomhedens fremdrift, at fremhæve de para-

metre, der styrer virksomheden og derved giver ledelsen et godt grundlag for at træffe beslutnin-

ger omkring virksomheden og dens drift. Interne rapporteringer skal også bruges til den daglige 

styring af virksomheden. Dette kan enten ske som helhed for virksomheden i enkelt rapportering, 

men også fordelt på underområder, fx på afdelingsniveau. Formålet med interne rapporteringer er 

også at skabe/underbygge de kontrolfunktioner, som er med til at give rapporteringerne den for-

nødne kvalitet, således at rapporteringerne/regnskaberne kan vise virksomhedens økonomiske 

stilling samt bruges til opfølgning på og rapportering om fremtiden, dels internt, men også til of-

fentlige myndigheder.  

 

Interne rapporteringer er uvurderlige redskaber for analyser af virksomheden med hensyn til ind-

tjening, omkostningsstyring, ressourcestyring mv. Som nævnt danner de interne rapporteringer 

grundlag for ledelsens beslutninger, hvorfor kvaliteten af de interne rapporteringer ikke må un-

dervurderes. Derfor må et succeskriterium for enhver økonomiafdeling være at skabe troværdige 

interne rapporteringer. Dette sker igennem kontrolfunktionerne. Samtlige kontrolfunktioner bør i 

denne forbindelse beskrives i fx en økonomimanual. En økonomimanual er et opslagsværk, der 

                                                             
55(Bjerrum, 2008) 
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beskriver virksomhedens vedtagne politikker og procedurer samt regler for månedsafslutninger, 

årsafslutninger mv. Det er almindeligt, at reglerne omkring virksomhedens anvendelse af interne 

rapporteringer reguleres via økonomimanualen, da den interne rapportering ikke er underlagt 

love og regler. Fordelen ved en økonomimanual er, at samtlige kontrolfunktioner er beskrevet, 

samtidig med at de regelsæt, der gælder for virksomheden, kommunikeres ud og dermed er vel-

kendte for alle relevante personer i organisationen i en struktureret form. 

 

Den væsentligste forskel mellem interne og eksterne rapporteringer/regnskaber er specifikations-

graden. I den interne rapportering vises posteringer langt mere deltaljerede. Derved får regn-

skabsbruger væsentligt flere oplysninger om virksomhedens drift, end der kan udledes af den eks-

terne rapportering. De detaljerede oplysninger er nødvendige til brug for ledelses måling af frem-

driften og til strategiske beslutninger. 

 

Den eksterne rapportering er derimod et officielt regnskab, som alle kan få adgang til via Erhvervs-

styrelsen, og det har ikke samme detaljeringsgrad som den interne rapportering, da dette bl.a. vil 

give konkurrenter informationer, som virksomheden ikke ønsker, skal være offentligt kendte af fx 

konkurrencemæssige hensyn. 

 

4. CASE 

Dette afsnit har til formål at anvende COSO begrebsrammen på en case – et praktisk eksempel på 

design af et effektivt internt kontrolsystem i henhold til COSO begrebsrammen. Til dette formål er 

Matas A/S (herefter Matas) valgt som case-virksomhed. Det følgende afsnit vil kort beskrive Matas 

og dets produktsegmenter.  

 

4.1 CASEBESKRIVELSE 

Matas er en handelsvirksomhed og en af Danmarks største og førende detailkæder inden for salg 

af skønheds- og sundhedsprodukter. Selskabet blevet stiftet i 1949 som en sammenslutning af 

selvstændigt ejede forretninger og har i dag, mere end 60 år senere, opnået bred anerkendelse for 

sin professionelle rådgivning og gode kundeservice. Selskabet er kendt for sit karakteristiske one-

stop butikskoncept, der er med til sikre, at flere behov inden for skønhed og sundhedspleje bliver 
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dækket på et og samme sted56. Markedsandelen på det danske marked, inden for skønhedspleje, 

personlige pleje og sundhed udgjorde i 2013/14 ca. 38 % 57. 

 

Matas’ produkter sælges via Matas-kæden, som pr. seneste regnskabsafslutning den 31/3 201458, 

bestod af 296 butikker i Danmark inklusiv én webshop samt 2 butikker i Sverige59. Ud af de 296 

butikker, ejer Matas 273 af butikker (egne butikker) inklusiv webshoppen og de 2 butikker i Sveri-

ge. De resterende 23 butikker (associerede butikker) er selvstændigt ejede og anvender alene Ma-

tas’ navn og logo og Matas som grossist. Salget fra egne butikker udgjorde i regnskabsåret 

2013/14 94 % af den samlede omsætning, mens engrossalget (associerede butikker) udgjorde 6 % 

60.  

 

Matas blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen den 28. juni 201361. 

 

4.1.1. PRODUKTSEGMENTER 

Matas-butikkerne sælger produkter inden for fire produktsegmenter, som Matas kalder ”Shop-in-

Shops”62: 

 

1. Beauty Shop: Beauty Shop tilbyder et bredt udvalg af produkter inden for Mass Beauty og 

High-End Beauty, herunder kosmetik, dufte, hudpleje og hårpleje, der dækker kundernes 

hverdags- og luksusbehov for skønhedsprodukter. I regnskabsåret 2013/14 for koncernen, 

udgjorde salget fra dette segment 74,0 % af den samlede omsætning fra selskabets egne 

butikker, 

2. Vital Shop: Vital Shop tilbyder en bred vifte af vitaminer, mineraler og kosttilskud. Salget 

fra Vital Shop udgjorde 10,0 % af koncernens omsætning fra egne butikker i regnskabsåret 

2013/14, 

                                                             
56 (Matas, Børsprospekt, 2013) 
57 (ibid.)  
58

 Matas offentliggører kvartalsregnskaber, men oplysning omkring antallet af butikker mv. findes ikke i disse. Q1 2014 
er kontrolleret herfor. 
59 (Matas, Årsrapport 2013/14, 2014) 
60

 (ibid.)  
61 (ibid.)  
62 (Matas, Børsprospekt, 2013) 
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3. Material Shop: Material Shop tilbyder et bredt udvalg af produkter til husholdning og per-

sonlig pleje, herunder produkter til rengøring og vedligeholdelse, personlig soignering, ba-

bypleje og sportsrelaterede produkter. Material Shop udgjorde 9,0 % af koncernens om-

sætning fra egne butikker i regnskabsåret 2013/14, 

4. Matas MediCare: Matas MediCare tilbyder en bred vifte af produkter, herunder hånd-

købsmedicin og førstehjælpsprodukter. Matas MediCare udgjorde 5,0 % af koncernens 

omsætning fra egne butikker i regnskabsåret 2013/14. 

 

Produktsortimentet består både af internationale og danske mærker. Matas er en vigtig salgskanal 

i Danmark for salg af skønheds- og sundhedsprodukter for en lang række af disse internationale og 

danske mærker, herunder visse Mass Beauty mærker, som Matas er eneforhandler af. Derudover 

får Matas produceret deres eget private mærke ”Striberne”, ”Matas Natur” og ”Plaisir”. Striberne 

blev introduceret i 1967 som et alternativ til de mange dyre mærkevarer, og er i dag et af de fø-

rende mærker i Danmark inden for skønhed og personlig pleje. Striberne udgjorde 17 % af koncer-

nens samlede omsætning fra egne butikker i Danmark i regnskabsåret 2012/1363. 

 

Matas driver i dag to centrallagre, der er lokaliseret ved siden af hovedkontoret i Allerød. De to 

centrallagre modtager vareleverancer fra selskabets leverandører, konsoliderer de individuelle 

butiksordrer og afsender dem til egne butikker og associerede butikker med en ekstern logistikle-

verandør64. 

 

4.2 CASEANALYSE  

Som det er blevet beskrevet tidligere i indledningen, er COSO begrebsrammen ikke en standard 

eller et sæt af regler, som skal overholdes, men alene en vejledning baseret på ”best-practice”. I 

teoriafsnittet så vi, at begrebsrammen opstiller 17 vejledende principper, hver enkelt tilknyttet de 

5 komponenter, som alle skal være til stede og velfungerende, for at en virksomhed kan sige, at 

dets interne kontrolsystem er effektivt. Selvom disse 17 principper ikke udgør krav, er det et sæt 

af principper som bør følges, da de kan støtte virksomheder og revisorer med at evaluere, om et 

internt kontrolsystem er effektivt. Det er med udgangspunkt i disse 5 komponenter og relaterede 

                                                             
63 (Matas, Børsprospekt, 2013) 
64 (ibid.) 
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principper, at det følgende afsnit vil vise, hvordan Matas, eksempelvis kan designe et effektivt in-

ternt kontrolsystem i henhold til COSO begrebsrammen, med henblik på at sikre relevant og påli-

delig intern rapportering. 

 

4.2.1 KONTROLMILJØET 

Kontrolmiljøet udgør den første komponent i COSO begrebsrammen, og er den grundlæggende 

komponent, der skal være til stede og velfungerende, for at de 4 andre komponenter ligeledes kan 

være til stede og velfungerende (jf. teoriafsnittet omkring integreret sammenhæng mellem de 5 

komponenter). Kort opsummeret består kontrolmiljøet af ”the tone at the top” og de grundlæg-

gende værdier i organisationen, dvs. dets etiske og moralske holdninger, herunder dets holdning 

til interne kontroller og vigtigheden heraf. De tiltag, som kan designes og implementeres under 

denne komponent, er ikke så virksomhedsspecifikke, da man uanset virksomhedstype, branche, 

størrelse eller risikoeksponering, må have dette grundlæggende fundament for at kunne have et 

sundt kontrolmiljø. Følgende tabel kommer med eksempler på tiltag for hver enkelt af de 5 prin-

cipper under kontrolmiljøkomponenten, som Matas eksempelvis kan implementere: 

 

Tabel 4.A: Eksempler på tiltag 

COSO PRINCIPPER EKSEMPLER PÅ TILTAG 

1. Organisationen udviser engagement ved-

rørende integritet og etiske værdier 

a. Etablering af et etisk adfærdskodeks 

b. Evaluering af ledelsens og andet personales efterle-

velse af det etiske adfærdskodeks 

c. Rapportering af, og hurtig handling ved overtrædel-

se af det etiske adfærdskodeks 

2. Bestyrelsen udviser uafhængighed i for-

hold til den daglige ledelse og overvåger ud-

viklingen og effektiviteten af intern kontrol 

a. Klarlægning af roller og ansvar 

b. Evaluering af bestyrelseskandidater 

c. Evaluering af ledelsens anvendelse af skøn 

d. Implementering af en whistle-blower ordning 

 

3. Ledelsen etablerer, under bestyrelsestil-

syn, struktur, myndighed og ansvar 

a. Klarlægning af roller og rapporteringslinjer 

b. Klarlægning af ansvar på flere ledelsesniveauer 

c. Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser 
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d. Definition af intern revisions rolle og ansvar  

4. Organisationen udviser engagement i for-

hold til at tiltrække, udvikle og fastholde 

kompetente medarbejdere 

a. Uddannelse og efteruddannelse af personale 

b. Evaluering af personaleresultater 

c. Evaluering af personaleadfærd 

d. Evaluering af medarbejderkandidater  

5. Organisationen håndhæver ansvarlighed a. Klarlægning af ansvar 

b. Sammenhæng mellem resultater og belønning 

 

Kilde: Principper fra COSO Executive Summary, maj 2013. Eksempler på tiltag: Egen tilvirkning med inspiration fra CO-

SO kompendium ”Internal Control over External Reporting: A Compendium of Approaches and Examples”, september 

2012. 

 

Princip 1: Organisationen udviser engagement vedrørende integritet og etiske værdier 

I en stor organisation som Matas med mange ansatte, som er spredt ud over hele landet og i ud-

landet, kan det måske være svært at føre tilsyn med medarbejderadfærd. Ved at etablere et etisk 

adfærdskodeks (også kaldet code of conduct) kan Matas vejlede sine medarbejdere i, hvordan 

forretningen ønskes drevet og samtidig hjælpe medarbejdere med at fastholde en etisk adfærd 

der er i overensstemmelse med Matas’ ønsker herfor65. Det kan fx være et krav, at alle medarbej-

dere gennemgår adfærdskodekset og de værdier, som denne er baseret på. Revisionsgiganten 

PwC er et eksempel på en organisation, som har udarbejdet et sådan adfærdskodeks66. Etiske reg-

ler er med til at fremme den ønskede kultur i organisationen og vil derfor have en væsentlig ind-

flydelse på kontrolmiljøet. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsens og ledelsens holdning til intern 

kontrol – vigtigheden og alvoren heraf – kommer til udtryk i adfærdskodekset og i deres daglige 

ageren og handlen. Adfærdskodekset bør indeholde en beskrivelse af de kerneværdier, som Matas 

ønsker at udtrykke i sin måde at drive forretning på, som fx professionalisme, ærlighed, teamwork, 

fleksibilitet o. lign. 

 

Det er vigtigt, at ledelsen i Matas selv agerer i overensstemmelse med det etiske adfærdskodeks, 

da de fungerer som rollemodeller for deres medarbejdere – de sætter ’the tone at the top’ og kan 

                                                             
65 (PwC, www.pwc.dk/ethics, 2012)  
66 (ibid.) 
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på den måde være med til at påvirke kulturen i den ønskede retning og dermed yderligere bidrage 

til et sundt og velfungerende kontrolmiljø. 

 

For at sikre at det etiske adfærdskodeks efterleves, kan Matas fx kræve at alle medarbejdere del-

tager i web-baserede træningssessioner vedrørende de forskellige aspekter i det etiske adfærds-

kodeks. Dette vil være med til at sikre, at alle medarbejdere har sat sig ind i de holdninger og vær-

dier som gennemsyrer organisationen, og kan derudover fungerer som dokumentation for, at 

medarbejderne har sat sig ind i reglerne, selvom det ikke kan garantere at alle medarbejderne vil 

agere i overensstemmelse hermed. 

 

Det er vigtigt, at der følges op på, om medarbejderne efterlever adfærdskodekset. Dette kan bl.a. 

gøres ved at evaluere resultaterne af de nævnte træningssessioner. 

 

Et andet eksempel er at holde øje med anomalier i KPI’er og interne finansielle rapporteringer, 

som kan indikere besvigelser eller anden uetisk adfærd. 

 

Sidst men ikke mindst bør det klarlægges, og også tydeligt udtrykkes i adfærdskodekset, hvad kon-

sekvenserne er ved ikke at efterleve adfærdskodekset. Ledelsen bør fastlægge klare retningslinjer 

for, hvorledes overtrædelser skal undersøges, rapporteres og håndteres. 

 

Princip 2: Bestyrelsen udviser uafhængighed i forhold til den daglige ledelse og overvåger udvik-

lingen og effektiviteten af intern kontrol 

For at understøtte forudsætningen om, at bestyrelsen skal være uafhængig af ledelsen, kan Matas 

bl.a. etablere en revisionskomité, der fører tilsyn med de interne kontrollers effektivitet, ledelsens 

anvendelse af skøn i væsentlige henseender, kvaliteten af den finansielle rapportering etc.67 Det er 

bl.a. i denne forbindelse, at det er velanset, jf. Anbefalingerne for God Selskabsledelse, at indføre 

en såkaldt whistle-blower ordning68, hvor medarbejdere anonymt kan ’alarmere’, hvis han/hun 

opdager at besvigelser finder sted i virksomheden – fx konspiration blandt ledelsesmedlemmer. 

 

                                                             
67

 Det bemærkes, at Matas allerede har en revisionskomité, som bl.a. er et krav ifølge dansk lovgivning for børsnote-
rede selskaber, jf. RL § 31, stk. 2, nr. 2 
68 (Selskabsledelse, 2014) 
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Et andet vigtigt tiltag kan være, at der foreligger klare oversigter over hvad henholdsvis bestyrel-

sens ansvar og roller udgør, og henholdsvis hvad ledelsens ansvar og roller udgør. Dette kan være 

med til at sikre, at alle både bestyrelses- og ledelsesmedlemmer er klare over deres ansvars- og 

rollefordelinger, og dermed bedre kan være med til at vurdere, om uafhængigheden er ’til stede’. 

Ansvars- og rollefordelingerne ses ofte i praksis udformet i form af organisationsdiagrammer, hvor 

også rapporteringslinjer vil være klart og tydeligt klarlagt. 

 

Bestyrelseskandidater bør vurderes inden indstilling til bestyrelsesposter, og ligeledes bør deres 

indsatser løbende evalueres under deres indstilling. Matas kan på denne måde vurdere bestyrel-

seskandidaternes kompetencer, relationer og dermed vurdere om han/hun er, og kan være, uaf-

hængig af ledelsen. Også her er en whistle-blower ordningen et effektivt tiltag, såfremt at nogen i 

virksomheden opdager upassende adfærd vedrørende uafhængighed mellem bestyrelse og ledel-

se. 

 

Princip 3: Ledelsen etablerer, under bestyrelsestilsyn, struktur, myndighed og ansvar 

Ledelsen i Matas bør klart og tydeligt klarlægge de roller og rapporteringslinjer, der eksisterer i 

organisationen, herunder vurdere relevansen af disse. Som beskrevet under princip 2, kan disse 

klarlægges i et såkaldt organisationsdiagram, som illustrerer roller og rapporteringslinjer. Det er 

også i denne forbindelse, at ledelsen kan specificere ansvar på flere ledelsesniveauer, udarbejde 

jobbeskrivelser samt beskrive intern revisions rolle, når der eksisterer en sådan funktion69. Det skal 

på denne måde blive klart og tydeligt for alle parter, hvad hver enkelt leder eller medarbejder i 

hver enkelt afdeling, funktion eller driftsenheds rolle er, hvem deres direkte overordnede er samt 

hvem de står til ansvar over for. 

 

Princip 4: Organisationen udviser engagement i forhold til at tiltrække, udvikle og fastholde 

kompetente medarbejdere 

For at Matas kan udvise engagement i forhold til at tiltrække og fastholde kompetente medarbej-

dere, kan de bl.a. tilbyde deres medarbejdere uddannelse, efteruddannelse, kurser mv. De kan i 

forlængelse heraf årligt evaluere personalets indsats og dermed afgøre, om nogle medarbejdere 

                                                             
69 Det bemærkes, at der ikke eksisterer et dansk krav om, at man som børsnoteret selskab skal have en intern revisi-
onsfunktion 



Side 39 
 

har brug for mere uddannelse, træning o. lign. som følge af fx nye og mere komplekse arbejdsop-

gaver, for derved at kunne forbedre og fastholde positive resultater. På denne måde sikrer man 

både, at der bliver fokuseret på medarbejderens personlige udvikling, men også at denne person-

lige udvikling kommer virksomheden til gode i form af fx forbedrede resultater. På samme tid med 

at personalets resultater evalueres, kan Matas ligeledes vurdere personalets adfærd og overhol-

delse af de etiske regler, jf. princip 1.  

 

Personlig udvikling og feedback er efter min personlige vurdering- generelt motiverende faktorer, 

som kan være med til at tiltrække kompetente medarbejdere på sigt. 

 

Helt grundlæggende bør Matas naturligvis ved ansættelse af nyt personale stille krav til kandida-

ternes uddannelsesmæssige baggrund og erfaring/kompetencer og samtidig vurdere, om perso-

nerne passer ind i den ønskede kultur ved at stille spørgsmål relevante i denne sammenhæng. 

Man må spørge ind til kandidaternes værdier og holdninger og på denne måde afgøre, om det er 

en medarbejder, der passer ind i organisationen. 

 

Princip 5: Organisationen håndhæver ansvarlighed 

Som det også blev beskrevet under princip 3, kan Matas klarlægge ansvar i form af et organisati-

onsdiagram. På samme tid kan de eksempelvis håndhæve ansvarlighed ved at indføre performan-

ce måling af medarbejdere ved hjælp af et såkaldt ’Balanced Scorecard’, der består af flere forskel-

lige KPI’er med både kvantitative og kvalitative resultatmålinger. Disse resultatmålinger skal natur-

ligvis være i overensstemmelse med Matas’ fastsætte målsætninger, således at medarbejdernes 

resultater fremmer opnåelse af fastsatte virksomhedsmål.  

 

Det er min vurdering, at man ved at tilknytte belønninger til resultater, øger medarbejdernes for-

ståelse af målsætninger, fordi de vil være mere motiverede for at sætte sig ind i dem, og de evt. 

også er mere motiverede for at finde ud af, hvad de skal gøre for opnå disse. Man skal dog altid 

vurdere risikoen for besvigelser i forbindelse med bonusaflønninger, da dette kan fremprovokere 

uetisk adfærd som fx moral hazard. 
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4.2.2 RISIKOVURDERING 

Som tidligere beskrevet udgør ’risikovurdering’ den anden komponent i COSO begrebsrammen. 

Kort opsummeret består risikovurdering i at vurdere både interne og eksterne faktorer, der kan 

påvirke risici og dermed virksomhedens målopfyldelse. Risikovurdering er en dynamisk og iterativ 

proces og resultatet af den, danner grundlag for de interne kontroller, som virksomheden vælger 

at designe og implementere som reaktion på disse identificerede risici. 

 

Som beskrevet i afgrænsningen, er det denne komponent og den efterfølgende komponent ”kon-

trolaktiviteter”, som er i fokus i case-analysen. Disse to komponenter vil der derfor blive gået mere 

i dybden med, dvs. at de følgende eksempler vil anvende reelle kvantitative data fra Matas’ års-

rapport 2013/14, som vil blive brugt til at illustrere, hvordan Matas kan vælge at gennemføre en 

risikovurdering. Nedenstående tabel kommer med eksempler på tiltag som Matas kan implemen-

tere i relation til de enkelte principper under risikovurderingskomponenten: 
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Tabel 4.B: Eksempler på tiltag 

COSO PRINCIPPER EKSEMPLER PÅ TILTAG 

6. Organisationen identificerer relevante mål, 

således det er muligt at identificere og vurdere 

risici  

a. Identificere relevante risici med tilhørende 

rapporteringsmål 

b. Fastlæggelse af væsentlighed 

7. Organisationen identificerer og analyserer 

risici på tværs af organisationen 

 

a. Anvendelse af en risikoidentificeringsproces 

b. Vurdering af væsentlige risici 

c. Vurdere sandsynligheden og væsentligheden 

af identificerede risici 

e. Vurdering af eksterne og interne faktorers 

effekt på rapporteringen 

f. Evaluering af passende reaktioner på risici 

8. Organisationen vurderer risikoen for besvi-

gelser 

 

a. Foretage vurdering af risikoen for besvigelser 

b. Overveje tiltag der skal hindre tilsidesættelse 

af kontroller 

c. Vurdere incitament, mulighed og pres ifbm. 

incitamentsprogrammer (besvigelsestrekanten) 

9. Organisationen identificerer og analyserer 

væsentlige ændringer, der kan påvirke intern 

kontrol 

a. Vurdere ændringer i det eksterne miljø 

b. Foretage risikovurdering relateret til væsentli-

ge ændringer 

 

Kilde: Principper fra COSO Executive Summary, maj 2013. Eksempler på tiltag: Egen tilvirkning med inspiration fra CO-

SO kompendium ”Internal Control over External Reporting: A Compendium of Approaches and Examples”, september 

2012. 
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Princip 6: Organisationen identificerer relevante mål, således det er muligt at identificere og 

vurdere risici 

Først bør ledelsen i Matas specificere målsætninger i relation til den interne rapportering og lige-

ledes identificere væsentlige regnskabsposter i forhold til et fastsat væsentlighedskriterie. Ledel-

sen kan for hver af de væsentlige regnskabsposter identificere relevante rapporteringsmål i for-

bindelse med risikovurderingen. Følgende tabel definerer relevante rapporteringsmål der kan an-

vendes til dette formål: 

 

Tabel 4.C: Rapporteringsmål 

 
Mål 

Periodens transakti-
oner og begivenhe-

der 

 
Balanceposter 

 
Rapporteringsmål 

Forekomst   
Transaktioner og begivenhe-
der, som er bogført, eksiste-
rer og vedrører virksomheden 

Fuldstændighed   
Alle transaktioner og begi-
venheder, som bør bogføres, 
er blevet bogført 

Nøjagtighed   

Beløb og andre data vedrø-
rende bogførte transaktioner 
og begivenheder er behørigt 
bogført 

Periodisering   
Transaktioner og begivenhe-
der er bogført i den rigtige 
regnskabsperiode 

Klassifikation   
Transaktioner og begivenhe-
der er blevet bogført på de 
rigtige konti 

Tilstedeværelse   
Aktiver, forpligtelser og egen-
kapital er til stede 

 
Rettigheder og 

forpligtelser 
  

Virksomheden har eller kon-
trollerer rettighederne til 
aktiver, og forpligtelser påhvi-
ler virksomheden 

Værdiansættelse 
og fordeling 

  

Aktiver, forpligtelser og egen-
kapitalposter er medtaget i 
regnskabet med de passende 
beløb 

 

Kilde: ISA 315 afsnit A111. Note: Der ses bort fra noter og dermed ”præsentation og oplysning”, da vi kigger på analy-

sen fra et internt rapporteringsperspektiv. 
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De ovenstående rapporteringsmål vil i det følgende afsnit blive tilknyttet de identificerede væsent-

lige regnskabsposter, jf. afsnit 4.2.2.1. Men før at dette kan gøres, skal væsentlighed i rapporterin-

gen fastlægges. Det følgende vil vise et eksempel på fastlæggelse af væsentlighed i henhold til ISA 

320. 

 

4.2.2.1 FASTLÆGGELSE AF VÆSENTLIGHED 

Det følgende eksempel på fastlæggelse af væsentlighed baserer sig på et revisionsmæssigt værk-

tøj, jf. ISA 320. Det skal understreges, at denne metode alene anvendes for eksemplets skyld, og 

derfor ikke nødvendigvis er den samme metode, som man internt vil bruge i Matas. 

 

Tabel 4.D: Taleksempel på fastsættelse af væsentlighed 

DKK mio. kr. Forrige års 
beløb 

Sidste års 
beløb 

Forventet 
beløb 

0,50 % 1 % 2 % 10 % 

Nettoomsætning 3.097 3.200 3.345 17 33 67  

Resultat før skat 321 376 382    38 

Aktiver 5.596 5.770 5.488  55   

Egenkapital 2.096 2.359 2.600   52  

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ISA 320 og tidligere arbejde i Deloitte. Tallene stammer fra Matas’ årsrap-

porter for 2012/13 og for 2013/14. 

 

Ovenstående tabel 4.D viser et eksempel på et værktøj til fastsættelse af væsentlighed. Generelt 

for fastlæggelse af væsentlighed gælder, at fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes 

som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de 

økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet70. Dette kan med rette 

oversættes til den interne rapportering, hvor man således kan sige, at fejlinformationer, herunder 

udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 

tilsammen påvirker bestyrelsens og ledelsens beslutninger, som de træffer på grundlag af den in-

terne rapportering. 

                                                             
70 (IAASB, ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af revision, 2009) 
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Fastlæggelse af væsentlighed er et spørgsmål om faglig vurdering og påvirkes af en subjektiv op-

fattelse af bestyrelsens behov for finansielle oplysninger71. Det skal dog understreges, at væsent-

lighed ikke altid kan fastsættes kvantitativt, da de omstændigheder, der knytter sig til visse fejlin-

formationer, kan resulterer i, at man vurderer dem som væsentlige, selvom den fastsatte væsent-

lighed ikke er overskredet72. 

 

Ovenstående tabeleksempel anvender benchmarks for fastsættelse af væsentlighed. Igen indebæ-

rer denne metode, at der udøves faglig vurdering. Der anvendes en procentsats på fire udvalgte 

benchmarks som udgangspunkt for fastsættelsen af væsentlighed. De valgte benchmarks er net-

toomsætning, resultat før skat, aktiver og egenkapital. Disse benchmarks er valgt ud fra en vurde-

ring af, hvad bestyrelsen i Matas internt vil lægge vægt på i den interne rapportering. Omsætning, 

resultat før skat og aktiver er valgt, fordi det forventes, at bestyrelsen i Matas vil lægge vægt på 

virksomhedens finansielle præstationer. Den procentsats, der er anvendt på de valgte bench-

marks, beror på en faglig vurdering. Der er valgt en høj procentsats på resultat før skat, da det 

antages, at man i Matas har overskud som målsætning. 

 

Eksemplet gør dog kun brug af kvantitative data til fastsættelsen og inddrager således ikke kvalita-

tive faktorer, som kan have en væsentlig effekt på regnskabet. I praksis kan følgende kvalitative 

overvejelser inddrages i fastsættelsen af væsentlighed: 1) Brugerne af regnskabet (fx kreditorer, 

aktionærer, medarbejdere, kunder etc.), 2) Transaktioners kompleksitet og 3) Trends (fx profit, 

indtægter, cash flows)73. 

 

I denne case fastsættes væsentlighedsniveauet alene ud fra ovenstående kvantitative regnskabs-

data, da jeg ikke har nok information til at foretage en kvalitativ vurdering. Væsentlighedsniveauet 

fastsættes her som gennemsnittet af ovenstående intervaller fra 0,5 % - 10 % samlet for omsæt-

ning, resultat før skat, aktiver og egenkapital. Det vil sige (afrundede tal), at væsentlighedsniveau-

et udgør 44 mio. DKK74. 

 

                                                             
71 (ibid.) 
72

 (ibid.) 
73 (ibid.) 
74 (17+33+67+38+55+52)/6 = 44 mio. DKK (afrundet) 
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4.2.2.1.1 VÆSENTLIGE REGNSKABSPOSTER 

Med udgangspunkt i ovenstående fastsættelse af væsentlighed kan følgende regnskabsposter 

identificeres som væsentlige regnskabsposter75 i Matas’ regnskab 2013/14 (der ses bort fra skat): 

 

Tabel 4.E: Væsentlige regnskabsposter 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Inden det vælges, hvilke regnskabsposter der vil blive arbejdet videre med i case-analysen, skal der 

foretages en risikovurdering af de enkelte regnskabsposter, som vil blive udarbejdet i det følgen-

de. 

 

Princip 7: Virksomheden identificerer og analyserer risici på tværs af organisationen 

Følgende eksempel på udarbejdelse af risikovurdering vurderes at dække alle de nævnte tiltag 

under princip 7. 

                                                             
75 (Matas, Årsrapport 2013/14, 2014) 

VÆSENTLIGE REGNSKABSPOSTER MIO. DKK 

RESULTATOPGØRELSE  

Nettoomsætning 3.345 

Vareforbrug 1.803 

Andre eksterne omkostninger 314 

Personaleomkostninger 627 

Af- og nedskrivninger 135 

Finansielle omkostninger 83 

AKTIVER  

Goodwill 3.685 

Varemærker 584 

Grunde og bygninger 101 

Andre anlæg 82 

Varebeholdninger 607 

Varedebitorer 54 

Likvider 140 

PASSIVER  

Egenkapital 2.600 

Kreditinstitutter, lang gæld 1.763 

Forudbetalinger fra kunder 130 

Kreditorer 530 

Anden gæld 155 
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4.2.2.2 RISIKOVURDERING 

COSO begrebsrammen foreskriver, at man før en risikovurdering må identificere og formulere spe-

cifikke målsætninger, jf. afsnit 3.4.2.2. I det følgende vil der dog ikke blive formuleret specifikke 

mål eller delmål, men det kan udledes af problemformuleringen, at den overordnede målsætning 

er, at sikre pålidelig intern finansiel rapportering. Det er dette grundlæggende mål, som vil blive 

lagt til grund for den følgende risikovurdering.  

 

Jf. forrige afsnit 4.2.2.1 blev alle væsentlige regnskabsposter, der oversteg det fastsatte væsentlig-

hedsniveau, oplistet. Af hensyn til afhandlingens omfang udvælges kun nogle af disse regnskabs-

poster, som vil blive videreført og gennemgået under komponenten ”kontrolaktiviteter”.  

 

Når man skal foretage en risikovurdering, kan man anvende en risikobaseret tilgang ved at stille sig 

selv spørgsmålet ”hvad kan gå galt?”. Det er med denne tankegang, at det følgende vil evaluere, 

hvilke regnskabsposter i Matas’ årsrapport der er behæftet med størst risiko. Det følgende viser et 

eksempel på et risikokatalog bestående af væsentlige regnskabsposter, som ledelsen i Matas kan 

anvende ved risikovurdering: 
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Tabel 4.F: Eksempel på et risikokatalog 

mio. DKK Analyse af effekt Effekt Mål 

Væsentlighedsniveau 
0 < 5 Lav 
> 5 < 15 Moderat 
> 15 Høj 

Indev. år 
2013/14 

Sidste år 
2012/13 

% af totaler 
Kvantitativ 

effekt regnskab 
Kvalitativ effekt 

regnskab 
Samlet effekt 

regnskab 

 
Rapporterings- 

mål 

  2013/14 2012/13 % H, M, L H, M, L 1-6  

INDTÆGTER              

Nettoomsætning 3.345 3.200 100 % H H 6 FU 

TOTAL INDTÆGTER
76

 3.345 3.200 100 %     

        

OMKOSTNINGER        

Vareforbrug 1.803 1.729 61 % H H 6 FU 

Andre eksterne omkostninger 314 303 11 % M H 5 FO, FU, P, N, K 

Personaleomkostninger 627 580 21 % H H 5  

Af- og nedskrivninger 135 133 5 % M M 3  

Finansielle omkostninger 83 89 3 % L L 1   

 TOTAL OMKOSTNINGER 2.963  2.832 100 %     
 

       
 

AKTIVER        

Goodwill 3.685 3.580 70 % H H 6  

Varemærker 584 658 11 % M M 3  

Grunde og bygninger 10 101 2 % L L 1  

Andre anlæg 82 70 2 % L L 1  

Varebeholdninger 60 602 12 % M M 3 FO, V 

                                                             
76

 Bemærk at totalerne ikke kan afstemmes direkte over til årsregnskabet for 2013/14, da dette skema alene indeholder de regnskabsposter som blev identificeret som væsentlige, 
jf. afsnit 4.2.2.1 
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Varedebitorer 54 90 1 % L L 1 T, V 

Likvide beholdninger 140 537 3 % L L 2  

TOTAL AKTIVER 5.253 5.637 100 %     

  
   

   
 

PASSIVER 
   

   
 

Egenkapital 2.600 2.359 50 % H H 6  

Kreditinstitutter, lang 1.763 2.057 34 % H H 5  

Forudbetalinger fra kunder 130 97 3 % L L 2  

Varekreditorer 530 536 10 % M M 3 FU 

Anden gæld, kort 155 136 3 % L L 2  

TOTAL PASSIVER 5.177 5.186 100 %     

 
Kilde: Egen tilvirkning. Forkortelser: FU = Fuldstændighed, FO = Forekomst, P = Periodisering, K = Klassifikation, N = Nøjagtighed, T = Tilstedeværelse, V = Værdiansættelse, RF = 
Rettigheder og forpligtelse
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Ovenstående risikokatalog er her anvendt til at vurdere risici på væsentlige regnskabsposter, som 

blev identificeret under afsnit 4.2.2.1. Med et sådan katalog kan ledelsen i Matas identificere de 

risici, der er relevante vedrørende deres interne rapporteringsmålsætninger. Hver enkelt regn-

skabspost vurderes separat for potentielle risici og hertil er knyttet relevante rapporteringsmål. 

Fremgangsmåden anvender både kvantitative og kvalitative faktorer: 

 

 Kvantitativ effekt på rapporteringen: dvs. den målbare effekt regnskabsposten har på rap-

porteringen. Hver enkelt regnskabspost vurderes i forhold til den kategori, den tilhører, 

som fx totale indtægter eller totale aktiver, 

 Kvalitativ effekt på rapporteringen: dvs. den ikke-målbare effekt regnskabsposten har på 

rapporteringen, som fx kontorart, antallet af transaktioner, besvigelsesrisiko, komplekse 

lovmæssige krav til fx indregning og måling m.fl. 

 

Baseret på både en kvantitativ og en kvalitativ vurdering af risiko, kan ledelsen kategorisere risici 

som lave, moderate eller høje (L, M, H) i forhold til deres vurderede effekt på rapporteringen. Så-

danne risiko-ratings kan anvendes til at identificere og dokumentere, hvilke regnskabsposter, der 

kræver særlig opmærksomhed, hvor eksempelvis: 

 

 H (høj) er regnskabsposter, der kræver særlig opmærksomhed og dokumentation fx i form 

af et kontrolkatalog (illustreres i det næste afsnit). Procedurer og politikker bør foreligge på 

disse poster, 

 M (moderat) er regnskabsposter, der kræver mindre opmærksomhed og dokumentation 

end højrisikoposter, men det er stadig regnskabsposter, som der ligeledes bør foreligge 

grundig dokumentation for, 

 L (lav) er regnskabsposter, der kræver mindre dokumentation. Dokumentation for de vig-

tigste politikker. procedurer og anvendelige kontroller kan dokumenteres, men i mindre 

formel grad end for høj og medium risikoposter. 

 

Den samlede effekt på regnskabet fremkommer som resultat af vurderingen af både den kvantita-

tive og kvalitative effekt regnskabsposten kan have på rapporteringen.  
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4.2.2.2.1 RISIKOVURDERING AF DE ENKELTE REGNSKABSPOSTER  

Nettoomsætningen udgør 100 % af de samlede indtægter i risikokataloget. Varesalget foregår ho-

vedsageligt fra de fysiske butikker til private forbrugere og består således af mange tusinde trans-

aktioner, og ligeledes er besvigelsesrisikoen vurderet som høj. Nettoomsætningen er derfor, for-

uden dens kvantitative størrelse, vurderet med høj risiko både kvantitativt og kvalitativt. Det vur-

deres, at den største risiko på nettoomsætningen er fuldstændighed, da man eksempelvis kan fo-

restille sig følgende risici (hvad kan gå galt?): 

 

 Ekspedient udleverer varer til kunder uden at indscanne disse og få betaling 

 Ekspedient laver fiktive varereturneringer og tager pengene til sig selv. 

 

Det er fuldstændigheden af omsætningen, der vurderes at have den største risiko. Det antages, at 

der er integration mellem kasseapparaterne i butikkerne og bogføringssystemet samtidig med, at 

det antages, at der sker automatisk bogføring af varesalget via en kassekladde, der dagligt og au-

tomatisk bliver sendt direkte fra butikkerne til bogføringssystemet. På denne måde minimeres 

risikoen for at der sker fejl i bogføringen vedrørende beløb (nøjagtighed), vedrørende kontering 

(klassifikation) og vedrørende registrering i korrekt periode (periodisering). Forekomsten vurderes 

ikke at være behæftet med høj risiko, da indscannet varesalg, som der ikke modtages betaling for, 

vil vise sig ved de daglige kasseoptællinger som kassedifferencer. Det er derfor relevant at designe 

og implementere kontrolaktiviteter som mindsker risikoen for, at varesalget ikke er fuldstændigt. 

Der henvises til kontrolkataloget i næste afsnit for eksempler på kontrolaktiviteter, der kan mind-

ske risikoen for ikke fuldstændig omsætning. 

 

Vareforbrug udgør 61 % af de samlede omkostninger i risikokataloget. Det vurderes, at varefor-

bruget er behæftet med høj risiko, dels på grund af postens kvantitative størrelse og dels på grund 

af en antagelse om, at der ligeledes sker automatisk bogføring af dette. Det vil sige, at når en kun-

de køber en vare, bliver den indscannet i kassen og bogført automatisk i kassekladden således: 

 

 Debet ’bank’ - Kredit ’varesalg’ 

 Debet ’vareforbrug’ - Kredit ’varebeholdninger’. 



Side 51 
 

Det vil sige, at man med disse (antaget) automatiske bogføringer mindsker risikoen for, at der sker 

forkerte træk på lager og samtidig, at det bliver bogført med korrekt beløb (nøjagtighed), korrekt 

konto (klassifikation) og i korrekt periode (periodisering). Hvis det foregår således, som antaget, at 

ovenstående transaktion bliver bogført automatisk, vil det også vise sig ved, at fejl i nettoomsæt-

ningen vil medføre fejl i vareforbruget. Derfor, hvis vi har overbevisning om, at kontrolaktiviteter-

ne for nettoomsætningen er til stede og velfungerede, må det samme gøre sig gældende for vare-

forbruget og omvendt. Det er derfor også fuldstændigheden af vareforbruget, som er forbundet 

med størst risiko. Sagt på en anden måde, så kan de kontrolaktiviteter, der er designet og imple-

menteret for nettoomsætning, ligeledes afdække risikoen på vareforbruget. 

 

Andre eksterne omkostninger udgør 11 % af de samlede omkostninger i risikokataloget. En stor 

virksomhed som Matas med et meget stort varelager og mange ansatte må givetvis modtage 

mange kreditorfakturaer, rejseafregninger og andre udlæg mv. Det vurderes derfor, at der er høj 

risiko forbundet med de eksterne omkostningers forekomst, fuldstændighed, nøjagtighed, klassifi-

kation og periodisering, dvs. alle de beskrevne rapporteringsmål for resultatopgørelsen, jf. afsnit 

4.2.2. Man kan forestille sig følgende risici for eksterne omkostninger (hvad kan gå galt?): 

 

 Indregning af fiktive eller uautoriserede omkostninger (forekomst), 

 Ikke alle eksterne omkostninger bogføres (fuldstændighed), 

 Omkostninger bogføres med forkerte beløb (nøjagtighed)77, 

 Omkostninger bogføres på forkerte konti (klassifikation), 

 Omkostninger bogføres i forkert periode (periodisering). 

 

Der forventes høj kvalitativ risiko på regnskabsposten grundet antallet af transaktioner, antallet af 

medarbejdere samt en forventning om, at der modtages meget manuel post (faktureringer), som 

potentielt kan forsvinde undervejs til rette modtagere fx på grund af forglemmelser. Der henvises 

til kontrolkataloget for eksempler på kontrolaktiviteter, der kan mindske de nævnte risici. 

 

                                                             
77 Forudsat manuelle indtastninger af kreditorfakturaer i kreditormodulet 
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Personaleomkostninger udgør 21 % af de samlede omkostninger i risikokataloget. Der er derfor en 

meget væsentlig regnskabspost, men der ses bort fra denne i kontrolkataloget af hensyn til om-

fanget af afhandlingen. Det er ligeledes en regnskabspost, som er sværere at risikovurdere med 

kun eksternt tilgængelig information. Det har derfor givet mere mening at tage udgangspunkt i 

andre regnskabsposter. 

 

Af- og nedskrivninger udgør alene 5 % af de samlede omkostninger i risikokataloget, hvorfor der er 

meget lille sandsynlighed for, at der kan være en væsentlig fejl i denne regnskabspost. Derudover 

ligger regnskabsposten på niveau med året før. Yderligere er det en regnskabspost, der hænger 

sammen med anlægsaktiver, da den er afledt af valgte levetider på anlægsaktiver i balancen. Da 

anlægsaktiver heller ikke er valgt til kontrolkataloget, giver det således heller ikke mening at kigge 

på denne. 

 

Finansielle omkostninger udgør alene 3 % af de samlede omkostninger i risikokataloget og udgør 

mindre end 2 gange væsentlighedsniveauet. Der er derfor meget lille sandsynlighed for, at der er 

en væsentlig fejl i denne regnskabspost, og den er derfor fravalgt i kontrolkataloget. Derudover 

kan regnskabsposten afstemmes direkte til ekstern dokumentation. 

 

Goodwill udgør 70 % af de samlede aktiver i risikokataloget. Denne er dog alligevel fravalgt i kon-

trolkataloget dels af hensyn til omfanget af afhandlingen og dels grundet en forventning om, at 

regnskabsposten ikke vil være en af de primære regnskabsposter, som man internt i Matas vil kig-

ge på i forbindelse med den interne rapportering.  

 

Varemærker udgør 11 % af de samlede aktiver i risikokataloget. Matas får produceret private 

mærkevarer som fx ”Striberne” og ”Plaisir”, og varemærkeposten må derfor formodes at udgøre 

værdien af disse private varemærker. Ligesom for goodwill ses der bort fra denne regnskabspost i 

kontrolkataloget dels af hensyn til omfanget af afhandlingen og dels en forventning om, at denne 

regnskabspost ikke er en af de primære poster, som man vil kigge på i den interne rapportering. 
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Anlægsaktiver (Grunde og bygninger og andre anlæg) udgør tilsammen kun 4 % af de samlede ak-

tiver i risikokataloget. De er fravalgt i kontrolkataloget, dels fordi de antageligt er behæftet med 

lav risiko grundet få transaktioner og ligeledes ligger på niveau med sidste år. Derudover forventes 

det heller ikke at anlægsaktiver er en af de primære regnskabsposter, som man vil kigge på i den 

interne rapportering. 

 

Varebeholdninger udgør 12 % af de samlede aktiver i risikokataloget. Den er valgt til kontrolkata-

loget, da det er en regnskabspost, som der givetvis sker mange daglige transaktioner på, og som 

må formodes at være en balancepost, som er af større betydning for den interne rapportering. 

Den største risiko på varelageret vurderes at være forekomst og værdiansættelse, eksempelvis 

fordi (hvad kan gå galt?): 

 

 Lagermodulet omfatter varebeholdninger, som ikke eksisterer grundet fx tyveri, manglen-

de registrering af varereturneringer til leverandører, færre varer leveret end betalt for hos 

leverandører eller fiktive registreringer (forekomst), 

 Varebeholdningerne er ukurante, beskadigede o. lign. (værdiansættelse). 

 

Der henvises til kontrolkataloget for forslag til kontrolaktiviteter, som kan mindske ovenstående 

risici. 

 

Likvider er fravalgt i kontrolkataloget af hensyn til omfanget af afhandlingen, og fordi at disse kan 

afstemmes direkte til ekstern dokumentation fra bank. Der er naturligvis mange kontantbehold-

ninger i kasserne i de fysiske butikker, men risikoen for fx tyveri fra kassen vil vise sig dagligt ved 

kasseoptællinger i form af kassedifferencer og vil derfor blive opdaget straks. Det er ikke her, at de 

største risici forventes.  

 

Varedebitorer er en ganske lille post og udgør alene 1 % af de samlede aktiver i risikokataloget. 

Den er alligevel valgt til kontrolkataloget, fordi det er en regnskabspost, der antageligt er mange 

transaktioner på og ligeledes er en regnskabspost, som vil være aktuel at kigge på i den interne 

rapportering for at holde øje med salget fra de associerede butikker. Den største risiko på denne 
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regnskabspost vurderes at være tilstedeværelse og værdiansættelse. Man kan forestille sig føl-

gende risici (hvad kan gå galt?): 

 

 Debitormodulet er overvurderet, fordi der er bogført fiktive salg til associerede virksomhe-

der (tilstedeværelse), 

 Debitormodulet er ikke værdiansat korrekt, fordi hensættelser til tab på debitorer er fejl-

vurderet pga. de forringede økonomiske forhold, der påvirker debitors betalingsevne (vær-

diansættelse). 

 

Risikoen for at fiktive salg finder sted er medtaget, fordi dette er en regnskabspost, som man kan 

anvende til at booste nettoomsætningen. Det er ikke ligesom for kassesalget, hvor fiktive salg vil 

vise sig som kassedifferencer – her er der er tale om, at kunderne (de associerede butikker) køber 

varer på kredit og dermed ikke afregner med det samme. Det kan derfor være en regnskabspost, 

som kan anvendes som overskudsudjævner eller booster. Eksempelvis mellem månedsrapporte-

ringer for at pynte lidt på tal i dårlige måneder. 

 

Værdiansættelsen af debitorerne er ligeledes aktuel, fordi at der kan være associerede butikker, 

som måske ikke klarer sig så godt og reelt ikke er i stand til at betale sine forpligtelser trods deres 

betalingsvillighed. Der henvises til kontrolkataloget for eksempler på kontrolaktiviteter, som kan 

mindske disse risici. 

 

Der ses bort fra egenkapital og gæld i kontrolkataloget, da det antages, at disse regnskabsposter, 

ikke er væsentlige i den interne rapportering samt af hensyn til omfanget af afhandlingen. 

 

Forudbetalinger fra kunder udgør 3 % af de samlede forpligtelser og må givetvis bestå af gavekort 

salg. Det forventes ikke at denne regnskabspost er behæftet med høj risiko, da udstedelse af ga-

vekort, uden at modtage betaling herfor, vil vise sig ved de daglige kasseoptællinger som kassedif-

ferencer. Regnskabsposten derfor ikke medtaget i kontrolkataloget. 
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Kreditorer udgør 10 % af de samlede passiver i risikokataloget. Det er en konto, hvorpå man vil 

forvente mange transaktioner og formodentligt indkøber varer fra mange forskellige leverandører. 

Det vurderes derfor, at der er høj risiko forbundet med kreditorer vedrørende fuldstændighed, 

fordi (hvad kan gå galt?): 

 

 Ikke alle kreditorfakturaer bogføres, herunder fakturaer for varer, som allerede er modta-

get på lageret (fuldstændighed). 

 

Risikoen på varekreditorer afdækkes ligeledes af de kontrolaktiviteter, som implementeres under 

resultatopgørelsen for andre eksterne omkostninger. Der henvises til kontrolkataloget for eksem-

pler op kontrolaktiviteter, der kan mindske disse risici. 

 

Princip 8: Organisationen vurderer risikoen for besvigelser 

Ledelsen i Matas bør vurdere risikoen for besvigelser, for således at kunne identificere de måder, 

hvorpå besvigelserne kan finde sted, og på denne baggrund kunne implementere passende foran-

staltninger for at mindske risikoen for besvigelser. Ledelsen kan fx overveje følgende78: 

 

 Graden af skøn og vurderinger i rapporteringer 

 Hvilke scenarier af besvigelser er normale i branchen? 

 Incitamentsprogrammer, som kan fremme besvigelser 

 Last-minute transaktioner 

 Sårbarhed ved ledelsens tilsidesættelse af kontroller  

 Usædvanlige og komplekse transaktioner. 

 

I forbindelse med vurderingen af risikoen for besvigelser, kan ledelsen bl.a. interviewe ledere, se 

på historiske tilfælde af besvigelser, gennemgå whistle-blower rapporter etc. Vurderingen af be-

svigelsesrisikoen bør dokumenteres i en rapport og indleveres til revisionskomitéen, som herefter 

kan anvende denne i sit arbejde med overvågning. Derudover kan rapporten anvendes som input 

                                                             
78 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 



Side 56 
 

til en eventuel intern revisions arbejde, således at de kan tilrettelægge deres revision i overens-

stemmelse med de identificerede risici.  

 

Det er ligeledes meget vigtigt i forbindelse med vurdering af besvigelsesrisiko, at ledelsen vurderer 

og gennemgår eventuelle incitamentsprogrammer, som kan pålægge et pres, en mulighed og inci-

tament til at udføre besvigelser79.  

 

Princip 9: Organisationen identificerer og analyserer væsentlige ændringer, der kan påvirke in-

tern kontrol 

Ledelsen i Matas bør udarbejde beskrivelser for, hvorledes at ændringer i det eksterne miljø skal 

håndteres og vurderes i forhold til ændringernes effekt på driftsaktiviteter og finansiel rapporte-

ring. Disse beskrivelser kan fx indeholde procedurer vedrørende information fra80: 

 Hjemmesider og sociale medier, 

 Søgemaskiner, 

 Konferencer, 

 Professionelle organisationer. 

 

Ændringer kan også forekomme som interne omstruktureringer som fx ændring af forretningsstra-

tegi, som bl.a. også vil kræve, at der bliver foretaget en risikovurdering som følge af de nye og æn-

drede risici. 

 

4.2.3 KONTROLAKTIVITETER 

Som tidligere beskrevet udgør kontrolaktiviteter den tredje komponent i COSO begrebsrammen. 

Kort opsummeret består kontrolaktivitetskomponenten af de handlinger, der er etableret igen-

nem politikker og procedurer, der bidrager til at sikre, at ledelsens direktiver, for at mindske risici 

vedrørende opfyldelse af mål, udføres. De kan være forebyggende eller opdagende og kan omfat-

te en række manuelle og automatiserede aktiviteter. Nedenstående tabel 4.G kommer med ek-

sempler på tiltag relateret til de enkelte principper under kontrolaktivitetskomponenten: 

  

                                                             
79 Pres, mulighed og incitament benævnes i teorien ”besvigelsestrekanten” 
80 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 
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Tabel 4.G: Eksempler på tiltag 

COSO PRINCIPPER EKSEMPLER PÅ TILTAG 

10. Organisationen udvælger og udvikler kon-

trolaktiviteter, der reducerer risici til accep-

table niveauer 

 

a. Udarbejdelse af et kontrolkatalog  

b. Overveje typer af kontrolaktiviteter 

c. Overveje alternative kontrolaktiviteter, hvor 

funktionsadskillelse ikke er praktisk 

11. Organisationen udvælger og udvikler gene-

relle IT-kontroller 

 

a. Anvende risiko- og kontrolkataloger samt 

flowcharts til at identificere afhængighed af tek-

nologi 

b. Konfigurerer IT systemet til at understøtte 

fuldstændig og nøjagtig behandling af transakti-

oner og data 

c. Konfigurerer IT infrastrukturen således, at det 

understøtter begrænset adgang og funktionsad-

skillelse 

d. Administrere sikkerheder og adgange 

12. Organisationen efterlever politikker og 

processer, der dels klarlægger, hvad der for-

ventes, og dels omsætter politikker til hand-

ling 

a. Udvikle og dokumentere politikker og proce-

durer 

b. Foretage regelmæssig vurdering af kontrolak-

tiviteter 

 

Kilde: Principper fra COSO Executive Summary, maj 2013. Eksempler på tiltag: Egen tilvirkning med inspiration fra CO-

SO kompendium ”Internal Control over External Reporting: A Compendium of Approaches and Examples”, september 

2012. 

 

Princip 10: Organisationen udvælger og udvikler kontrolaktiviteter, der reducerer risici til accep-

table niveauer 

Når ledelsen i Matas under risikovurderingsprocessen har identificeret relevante risici og tilknyttet 

relevante rapporteringsmål hertil, som eksemplificeret i forrige afsnit, skal ledelsen identificere 

relevante kontrolaktiviteter, som skal mindske disse risici til acceptable niveauer i overensstem-

melse med virksomhedens risiko-appetit. I udvalget af passende kontrolaktiviteter kan ledelsen 

inddrage relevante personer fra de forskellige funktioner/afdelinger, som har et godt kendskab til 
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de processer, der finder sted i netop deres område af forretningen. Det vil også være en god idé at 

inddrage revisionskomitéen som sparringspartner, ligesom det vil være en god idé at nedsætte et 

centralt team af regnskabskyndige fra virksomheden, som løbende gennemgår kontrolaktiviteter-

ne og dermed hele tiden sikrer, at de afdækker de aktuelle risici. Risici ændrer sig over tid, så det 

er vigtigt hele tiden at evaluere, om der er overensstemmelse mellem risici og kontrolaktiviteter.  

 

Kontrollerne kan være enten automatiske eller manuelle, hvor det vil være optimalt at implemen-

tere automatiske kontroller, hvor det er muligt, og anvende de manuelle kontroller som et sup-

plement til disse automatiske kontroller, hvor disse ikke er mulige eller praktiske. Kontrollerne kan 

ligeledes være forebyggende eller opdagende. Ledelsen bør da også overveje, om valget af kon-

trolaktiviteter består af en god blanding af både forebyggende og opdagende kontroller, således at 

risici ikke kun korrigeres, når de har fundet sted, men ligeledes kan opdages i tide og dermed und-

gås. 

 

Nedenstående kontrolkatalog er et eksempel på, hvordan ovenstående beskrivelse kan udarbejdes 

i praksis. De beskrevne risici er fiktive, og ligeledes er kontrolaktiviteterne blot eksempler. I udar-

bejdelsen af nedenstående kontrolkatalog er det selvfølgelig taget med i betragtning, hvilken virk-

somhed Matas er, den baggrundsviden vi fik under case-beskrivelsen og i risikokataloget, jf. afsnit 

4.2.2.2.1. 

 

Nedenstående kontrolkatalog er udarbejdet for de valgte regnskabsposter under risikovurderings-

komponenten, jf. afsnit 4.2.2.2.1. 

 

Matas har varesalg via to kanaler; fra centrallager til butik og fra butik til kunde. Nedenstående 

kontrolkatalog tager udgangspunkt i transaktionerne mellem butik og kunde og ser således bort 

fra salg fra centrallager til butikker. Bemærk at kataloget ikke er udtømmende, men alene præsen-

tere eksempler: 
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Tabel 4.H: Eksempel på et kontrolkatalog 

Regnskabspost Kontrol 
ID 

Mål Risiko Kontrolaktivitet Kontrol Fre-
kvens 

Kontrol 
type 

Kontrol 
Type 

Nettoomsætning 1 Fuldstændighed Der er risiko for at 
varesalg er undervur-
deret, fordi: 
1) Der udleveres varer 
til kunder uden regi-
strering af salg og 
modtagelse af beta-
ling 
2) Der registreres 
fiktive varereturnerin-
ger 
 

1) Kamera overvågning i 
butikkerne. 
2) Kontrol og opfølgning på 
returboner. Returboner 
som ikke lever op til inter-
ne krav undersøges nær-
mere.  
3) Tidspunkter for registre-
ret varereturnering sam-
menholdes med kamera 
overvågningen 

Dagligt Manuel Opdagende 

Nettoomsætning 2 Fuldstændighed, 
nøjagtighed 

Der er risiko for, at 
varer sælges til forkert 
pris, fordi der gives 
uberettigede rabatter 

Stikprøvekontrol af givne 
rabatter for kontrol af ra-
batternes berettigelse 
 
 
 
 
 

Ugentligt Manuel Opdagende 

Vareforbrug 3 Fuldstændighed Der er risiko for, at 
vareforbruget er un-
dervurderet, fordi 
afholdte omkostnin-
ger ikke bogføres. 

Der sker automatisk bogfø-
ring af varekøb via et inte-
greret indkøbssystem og 
bogføringssystem. 
 
 
 

Dagligt Automatisk Forebyggende 



Side 60 
 

Andre eksterne om-
kostninger 

4 Forekomst Der er risiko for, at 
der er indregnet om-
kostninger, der vedrø-
rer fiktive eller uauto-
riserede transaktioner 

1) Ledelsen godkender alle 
købsordrer, og godkendel-
se fra overordnet ledelse 
kræves for usædvanlige 
indkøb og alle indkøb, der 
overstiger fastsatte græn-
ser 
2) Registrering af fakturaer 
godkendes og sammenhol-
des med dokumentation 
for modtagne varer  
3) Ledelsen gennemgår og 
godkender betalinger, in-
den de behandles. 
 
 

Dagligt Manuelt Forebyggende 
 

Andre eksterne om-
kostninger 

5 Fuldstændighed Eksterne omkostnin-
ger er undervurdere-
de, fordi ikke alle 
transaktioner, der 
medfører eksterne 
omkostninger, bogfø-
res 

Kontoudtog, der modtages 
fra leverandører, afstem-
mes regelmæssigt til leve-
randørkonti i kreditormo-
dulet, og afvigelser under-
søges og afklares rettidigt. 
 
 

Månedligt Manuelt Forebyggende 

Andre eksterne om-
kostninger 

6 Nøjagtighed Eksterne omkostnin-
ger er fejlbehæftede, 
fordi transaktioner 
bogføres med et for-
kert beløb 

Kontoudtog, der modtages 
fra leverandører, afstem-
mes regelmæssigt til leve-
randørkonti i kreditormo-
dulet, og afvigelser under-
søges og afklares rettidigt. 
 

Månedligt Manuelt Forebyggende 
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Andre eksterne om-
kostninger 

7 Klassifikation Eksterne omkostnin-
ger er fejlbehæftede, 
fordi transaktioner 
bogføres på en forkert 
finanskonto 

Kontoudtog, der modtages 
fra leverandører, afstem-
mes regelmæssigt til leve-
randørkonti i kreditormo-
dulet, og afvigelser under-
søges og afklares rettidigt. 

Månedligt Manuelt Forebyggende 

Andre eksterne om-
kostninger 

8 Periodisering Eksterne omkostnin-
ger er fejlbehæftet 
fordi, de transaktio-
ner, der medfører 
eksterne omkostnin-
ger, bogføres i en 
forkert periode 

Ledelsen foretager en stik-
prøvevis gennemgang af 
omkostningstransaktioner 
nær periodeafslutningen 
for at afgøre, om periodise-
ringen er korrekt udført. 

Månedligt Manuelt Opdagende 

Varebeholdninger 11 Tilstedeværelse Varebeholdninger er 
overvurderet, fordi 
lagermodulet omfat-
ter varebeholdninger, 
der ikke eksisterer 
grundet fx: 
1) Tyveri 
2) Vare-returneringer 
til leverandører ikke 
registreres 
3) fiktive registrerin-
ger  

Det fysiske lager optælles 
regelmæssigt på alle loka-
tioner af personer, der er 
uafhængige af den daglige 
lagerforvaltning og uaf-
hængige af registrering af 
varebeholdning. Lagerop-
tællinger afstemmes med 
lagermodulet, og lagermo-
dulet afstemmes med fi-
nansbogholderiet. 

Månedligt Manuelt Opdagende 

 Varebeholdninger 12 Værdiansættelse 
og fordeling 

Varebeholdninger er 
overvurderet, fordi 
varebeholdningerne 
er ukurante, beskadi-
gede og lign. 

Færdigvarers salgbarhed 
vurderes regelmæssigt, og 
der foretages en gennem-
gang under den fysiske 
lageroptælling. 

Månedligt Manuelt Opdagende 
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Varedebitorer 13 Tilstedeværelse Der er risiko for, at 
debitorer er overvur-
deret, fordi der er 
bogført fiktive salg til 
associerede butikker 

Interne mellemværender 
afstemmes månedligt. Af-
stemning godkendes af 
CFO. 

Månedligt Manuelt Opdagende 

Varedebitorer 14 Værdi 
ansættelse og for-
deling 

Der er risiko for, at 
debitorer ikke er vær-
diansat korrekt, fordi 
hensættelser til tab på 
debitorer er fejlvurde-
ret på baggrund af de 
forringede økonomi-
ske forhold, der påvir-
ker de associerede 
butikkers betalingsev-
ne 

Hvis kundens kreditmaksi-
mum overskrides, godken-
des ordren ikke.  
Inddrivelsesprocedurer 
etableret af ledelsen fore-
tages som forudsat. 

Månedligt Manuelt Forebyggende 

Varekreditorer 15 Fuldstændighed Kreditorer er under-
vurderet, fordi ikke 
alle kreditorfakturaer 
er bogført, herunder 
fakturaer for varer, 
som allerede er mod-
taget på lageret 

1) Kontoudtog, der modta-
ges fra leverandører, af-
stemmes regelmæssigt til 
leverandørkonti i kredi-
tormodulet, og afvigelser 
undersøges og afklares 
rettidigt. 
2) Ledelsen gennemgår og 
godkender bankafstemnin-
gerne hver måned. 
 

Månedligt Manuelt Opdagende & 
forebyggende 

 
Kilde: Egen tilvirkning
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Princip 11: Organisationen udvælger og udvikler generelle IT-kontroller 

Matas kan dokumentere den underliggende IT, som støtter mange af kontrolaktiviteterne i risiko- 

og kontrolkataloget, i flowcharts eller ved forretningsgangsbeskrivelser. Ledelsen kan med disse 

værktøjer dokumentere sammenhængen mellem kontrolaktiviteter og IT. Ledelsen skal identifice-

re hvilke aspekter af IT (infrastruktur, sikkerhed, udvikling og vedligeholdelse etc.), der er vigtige 

for at sikre understøttelsen af de automatiske kontrolaktiviteter. Et eksempel på at udføre oven-

stående kunne være at bede revisionskomitéen om at gennemgå alle væsentlige finansielle pro-

cesser og dokumentere disse i et flowchart diagram. Disse skal indeholde alle de applikationer, 

som understøtter processen. Nedenstående er et eksempel på et forsimplet flowchart diagram for 

salgsprocessen i Matas (fra butik til kunde) – de automatiske teknologiske kontroller er markeret 

med lys grøn: 

 

Figur 4.I: Eksempel på flowchart (forenklet) 
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Kilde: Egen tilvirkning. Forsimplet eksempel på et flowchart diagram. 

 

Applikationer, databaser, operative styresystemer og netværk, der understøtter væsentlige finan-

sielle processer, skal være indstillet til at understøtte begrænset adgang til finansielle applikatio-

ner og data i overensstemmelse med Matas’ politikker og procedurer herfor. Eksempler på sådan-

Varer ind-
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kasseapparat
  

Betaling 
modtages 
fra kunden 

Kassekladde 
bogføres auto-
matisk dagligt 

  

  
Salgsordre bogføres 

automatisk herunder 
varelagerbevægelser 

Kontrollere 
at alle kasse-

kladder er 
bogført 
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ne indstillinger er brugerlogin og krav til fx længde og kompleksitet af personlige passwords og 

regler for, hvor ofte disse bør ændres – fx med et 3 måneders interval81. 

 

Ledelsen i Matas bør vælge og udvikle kontrolaktiviteter, som understøtter fuldstændig og nøjag-

tig behandling af transaktionsprocesser. Systemstatus bør løbende holdes øje med, ved enten ma-

nuel kontrol, med logs eller med automatiske programmer som ’alarmerer’ ved uhensigtsmæssig-

heder. Det er vigtigt, at der bliver foretaget rettidige korrigerende handlinger, når der identificeres 

systemproblemer. Desuden bør væsentlige finansielle data og programmer regelmæssigt sikker-

hedskopieres (backup), og der bør være procedurer for, hvordan man kan genskabe (restore) tabt 

data. Proceduren for genskabning af data bør løbende testes, således at det hele tiden sikres, at 

det fungerer som planlagt.  

 

Ledelsen i regnskabsafdelingen kan administrere adgange og sikkerheder ved at oprette politikker, 

der definerer de relevante og passende adgangsrettigheder i overensstemmelse med jobfunktio-

ner, herunder funktionsadskillelse for væsentlige finansielle applikationer og processer. Nye ad-

gange eller ændringer til eksisterende adgange bør gennemgås og afstemmes til de vedtagene 

politikker herfor. Det er her et godt værktøj at anvende såkaldte logs, som registrerer alle ad-

gangsforsøg, som der efterfølgende kan følges op på.  

 

Princip 12: Organisationen efterlever politikker og processer, der dels klarlægger, hvad der for-

ventes, og dels omsætter politikker til handling 

Ledelsen i Matas bør formulere og dokumentere politikker og procedurer for alle de kontrolaktivi-

teter, der er væsentlige for den interne og dermed eksterne rapportering. Procedurer kan doku-

menteres, som vi så under princip 10 og 11, i et kontrolkatalog eller i flowcharts. Følgende giver et 

eksempel på et par procedurer, der fx kan implementeres i Matas under betalingsprocessen: 

 

 Alle betalinger skal 1. og 2. godkendes før de bliver betalt i banken 

o Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af A-

fuldmagt eller sammen med indehavere af øvrige fuldmagtstype 

                                                             
81 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 
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o Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en A-

fuldmagt eller C-fuldmagt, men ikke sammen med andre indehavere af en B-

fuldmagt 

o Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en A- eller 

B-fuldmagt, men ikke sammen med andre indehavere af en C-fuldmagt 

 

 Autorisation til at påtage sig forpligtelser på virksomhedens vegne er begrænsede, såfremt 

de falder uden for følgende begrænsninger: 

o Bestyrelsen: 500 t.kr. eller mere 

o Direktionen: Op til 500 t.kr. 

o Managers: Op til 50 t.kr. osv. 

 

Regelmæssigt eller når der sker ændringer vedrørende væsentlige finansielle processer og/eller 

systemer, skal de ansvarlige for de forskellige kontrolaktiviteter i samarbejde med regnskabskyn-

dige personer, gennemgå kontrolaktiviteterne (dokumenteret i katalog og/eller flowcharts) for 

deres fortsatte relevans. Der skal foretages ændringer af de eksisterende kontrolaktiviteter, så-

fremt der identificeres ineffektive eller irrelevante/overflødedige kontroller.  

 

4.2.4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION 

Information og kommunikation udgør som tidligere beskrevet den fjerde komponent i COSO be-

grebsrammen. Information er nødvendigt for, at virksomheden kan udføre interne kontroller og 

for at støtte opfyldelsen af mål. Ledelsen modtager og anvender relevant og vigtig information fra 

både interne og eksterne kilder til at understøtte driften af andre dele af den interne kontrol. 

Kommunikation er den kontinuerlige, iterative proces for at give, dele og opnå nødvendig informa-

tion. Nedenstående kommer med eksempler på tiltag som ledelsen i Matas kan foretage under 

denne komponent. 
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Tabel 4.J: Eksempler på tiltag 

COSO PRINCIPPER EKSEMPLER PÅ TILTAG 

13. Organisationen anvender relevant infor-

mation for at understøtte effektiviteten af 

intern kontrol  

 

a. Udarbejde en oversigt over informationskrav 

b. Indhente information fra eksterne kilder 

c. Indhente information fra ikke-finansielle med-

arbejdere 

d. Identificere, beskytte, og gemme finansielle 

data og information 

14. Organisationen kommunikerer intern 

information, herunder målsætninger og an-

svar vedrørende intern kontrol, der er nød-

vendig for at understøtte effektiviteten af 

intern kontrol 

 

a. Videregive information vedrørende eksterne 

finansielle rapporteringsmål og intern kontrol 

b. Videregive information vedrørende ansvar i 

forbindelse med intern kontrol 

c. Udvikle guidelines for kommunikation til be-

styrelsen 

d. Kommunikere en whistle-blower ordning til 

virksomhedspersonale 

15. Organisationen kommunikerer med eks-

terne parter vedrørende mangler i den inter-

ne kontrol 

 

a. Kommunikere information der er relevant for 

eksterne parter 

b. Indhente information fra eksterne kilder 

c. Kommunikere whistle-blower ordning til eks-

terne parter 

 

Kilde: Principper fra COSO Executive Summary, maj 2013. Eksempler på tiltag: Egen tilvirkning med inspiration fra CO-

SO kompendium ”Internal Control over External Reporting: A Compendium of Approaches and Examples”, september 

2012. 

 

Princip 13: Organisationen anvender relevant information for at understøtte effektiviteten af 

intern kontrol 

I alle virksomheder findes der et n stor mængde information, som ledelsen har adgang til, og in-

formationen kommer måske fra mange forskellige personer, afdelinger, funktioner o. lign. For at 

informationen kan siges at være relevant for ledelsen, skal informationen stå på linje med ledel-

sens behov, således at de kan udføre deres tilsynsansvar med rapportering og overvågning af kon-
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trolsystemet. Matas kan ved at udarbejde en oversigt over informationskvalitetskrav sætte ledel-

sen i stand til direkte at fokusere på den information, som dækker dets behov. Ledelsen fra øko-

nomiafdelingen må da definere de kategorier og typer af information, der er relevant for de inter-

ne rapporteringsmål og relaterede risici.  

 

Når ledelsen i Matas skal indhente al relevant information, bør den ligeledes anvende eksternt 

tilgængeligt information. Det kan være information indhentet fra fx brancheanalyser, trendanaly-

ser, kursusdeltagelse, medlemskaber, leverandører, kunder etc. Ledelsen bør evaluere og indar-

bejde væsentlige begivenheder, trends og ændringer/forandringer i deres daglige arbejde med 

intern rapportering.  

 

Ledelsen i Matas bør ligeledes indhente information internt i organisationen fra alle de driftsaktivi-

teter, der udgør en del af forretningen, da alle driftsaktiviteter, dvs. ikke kun finansielle driftsakti-

viteter, kan påvirke de interne rapporteringsmål. Dette kan de gøre i praksis ved at afholde må-

nedlige møder, hvor lederne fra de respektive driftsaktiviteter samles og diskuterer begivenheder 

og andre ændringer, der kan påvirke intern kontrol. 

 

Information kan være nødvendigt at finde frem igen, og det er derfor en god idé at ledelsen i Ma-

tas sørger for, at IT afdelingen etablerer politikker, der definerer, hvordan information skal hånd-

teres fysisk, arkiveringsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og adgangsmæssigt. På denne måde kan det 

sikres, at fx følsom intern information ikke lander i de forkerte hænder, at det bliver beskyttet og 

er tilgængeligt. 

 

Der vil typisk være et sæt af regler for, hvorledes kommunikation med bestyrelsen skal foregå. 

Bestyrelsen i Matas kan udarbejde en oversigt, der definerer hvilken information, der skal deles 

med bestyrelsen, ansvar vedrørende informationsdeling og kanalerne for kommunikationen. Do-

kumentet kan fx specificere frekvensen og antallet af bestyrelsesmøder og formålet med bestyrel-

sesmøder mv. 
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Matas kan, for at sikre at vigtig og relevant information vedrørende fx besvigelser bliver kommuni-

keret til ledelsen, etablere en whistle-blower ordning som beskrevet under kontrolmiljøkompo-

nenten, jf. afsnit 4.2.1. En whistle-blower ordning er en hotline, hvor medarbejdere kan ringe og 

informere om begivenheder, de mener, kan påvirke intern kontrol. For at fremhæve over for med-

arbejderne, at man i Matas har en whistle-blower ordning, kan de kommunikere dette via fx plaka-

ter på vægge på gange med mange forbipasserende eller fx via meddelelser direkte fra HR. Det er 

også vigtigt at fremhæve over for medarbejderne, at de ved henvendelse til hotlinen er anonyme, 

og at al kommunikation er fortrolig.  

 

Princip 14: Organisationen kommunikerer intern information, herunder målsætninger og ansvar 

vedrørende intern kontrol, der er nødvendig for at understøtte effektiviteten af intern kontrol 

Det er vigtigt, jf. også kontrolmiljøet, at ledelsen i Matas får kommunikeret målsætninger og an-

svar vedrørende intern kontrol via en kommunikationskanal, som passer til organisationen. Det 

blev under kontrolmiljø komponenten eksemplificeret, at etablering af fx etiske regler kan være 

med til at påvirke kulturen blandt medarbejdere og dermed påvirke deres adfærd i en retning, der 

er i overensstemmelse med virksomhedens målsætninger. Disse etiske regler kan fx kommunike-

res igennem et intranet, der er et internt kommunikationsforum, hvor medarbejdere kan logge sig 

ind og læse relevant information vedrørende fx virksomhedens mål, vision og mission, etiske re-

gelsæt etc. Valg af kommunikationskanal afhænger naturligvis af hvilken kategori og type af infor-

mation, der er tale om, hvorfor man også kan anvende andre kanaler som fx e-mail, nyhedsbreve 

o. lign. Det må afhænge af en konkret vurdering fra ledelsens side. 

 

Princip 15: Organisationen kommunikerer med eksterne parter vedrørende mangler i den inter-

ne kontrol 

Ledelsen i Matas bør overveje alle de eksterne interessenter, som kan have en interesse i informa-

tion vedrørende deres interne kontrolsystem i forbindelse med deres finansielle rapportering. Ma-

tas kan nedsætte et kommunikationsudvalg, der definerer og evaluerer hvilken intern information, 

som kan have betydning for dets eksterne interessenter. 
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På samme måde som under princip 14 bør al personale holde sig opdateret vedrørende ekstern 

information, som kan have betydning for den interne kontrol og kommunikere denne internt i 

overensstemmelse med de krav, som blev fastsat for, hvad der er relevant og kvalificeret informa-

tion. Det kan være information indhentet fra kursusdeltagelse, møder med rådgivere, publikatio-

ner, leverandører mv. 

 

Ligeledes bør den omtalte whistle-blower ordningen kommunikeres til eksterne interessenter. 

Matas kan fx oprette en hotline eller en e-mail adresse, hvortil kunder, leverandører og andre in-

teressenter kan skrive, således at Matas her kan få information vedrørende uregelmæssigheder. 

Kontaktinformationen kan fx noteres på hjemmesiden og på fakturaer til kunder. 

 

4.2.5 OVERVÅGNINGSAKTIVITETER 

Overvågningsaktiviteter udgør den femte og sidste komponent i COSO begrebsrammen. Overvåg-

ningsaktiviteter kan være løbende evalueringer, separate evalueringer eller en kombination af de 

to, som bruges til at vurdere, om hver af de 5 komponenter i intern kontrol, herunder kontrol for 

at gennemføre principperne indenfor hver komponent, er til stede og velfungerende. Nedenstå-

ende giver eksempler på tiltag, som Matas kan implementere under de tilknyttede COSO princip-

per for overvågningsaktiviteter: 
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Tabel 4.K: Eksempler på tiltag 

COSO PRINCIPPER EKSEMPLER PÅ TILTAG 

16. Organisationen udvælger, udvikler og 

udfører løbende/eller separate evalueringer 

for at afgøre, om komponenterne i den in-

terne kontrol er til stede og velfungerende. 

a. Periodevis gennemgang af mixet af overvåg-

ningsaktiviteter 

b. Anvende teknologi som led i overvågningen 

c. Anvende en evt. intern revisionsfunktion til at 

udføre separate evalueringer 

Princip 17: Organisationen evaluerer og 

kommunikerer væsentlige interne kontrol-

mangler rettidigt til de parter, der er ansvar-

lige for de korrigerende handlinger, herunder 

ledelsen og bestyrelsen 

a. Vurdere og rapportere fejl og/eller mangler 

b. Overvåge korrigerende handlinger 

c. Udvikle guidelines for rapportering af fejl 

og/eller mangler 

 

Kilde: Principper fra COSO Executive Summary, maj 2013. Eksempler på tiltag: Egen tilvirkning med inspiration fra CO-

SO kompendium ”Internal Control over External Reporting: A Compendium of Approaches and Examples”, september 

2012. 

 

Princip 16: Organisationen udvælger, udvikler, og udfører løbende og/eller særskilte evaluerin-

ger for at afgøre, om komponenterne i den interne kontrol er til stede og velfungerende. 

Ledelsen i Matas kan periodevist mødes og gennemgå allokeringen mellem løbende evalueringer 

og separate evalueringer vedrørende overvågning. Mixet af overvågningsaktiviteter vil bero på 

ledelsen professionelle vurdering af fx, hvor hurtigt den industri, virksomheden opererer i, ændrer 

sig. Vurderingen kan fx også foretages på baggrund af tidligere erfaringer. Der kan være mange 

perspektiver at angribe evalueringen fra.  

 

Ledelsen i Matas kan fx anvende teknologi til at udføre overvågning med de interne kontrolaktivi-

teter igennem automatiske overvågningsapplikationer. Dette kan ledelsen anvende til effektivt og 

løbende at overvåge store datamængder på en omkostningseffektiv måde og samtidig opnå høj 

grad af objektivitet (uafhængighed)82. Et eksempel på en automatisk overvågningskontrol er analy-

se af transaktioner for mønstre og trends, som dermed kan meddele om anomalier. Denne infor-

mation kan ledelsen da anvende i de månedlige møder, der afholdes. 

                                                             
82 (COSO, Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples, 2012) 
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Man kan i Matas eksempelvis også oprette en intern revisionsafdeling og anvende denne til at 

udføre separate evalueringer. Dermed sikres igen en objektiv (uafhængig) vurdering af det interne 

kontrolsystem. De resultater, som den interne revision når frem til, bør kommunikeres til den 

øverste ledelse og bestyrelsen og evt. andre relevante personer.  

 

Princip 17: Organisationen evaluerer og kommunikerer væsentlige interne kontrolmangler retti-

digt til de parter, der er ansvarlige for de korrigerende handlinger, herunder ledelsen og besty-

relsen 

Ledelsen i Matas bør udvikle politikker og procedurer, således at det løbende er muligt at vurdere 

og kommunikere fejl og mangler. Det bør foregå således, at fejl og mangler, uanset væsentlighed, 

bliver kommunikeret til de ansvarlige parter, som er bemyndigede til at vurdere og foretage korri-

gerende handlinger. Ledelsen kan klassificere fejl og mangler inden de kommunikeres til den øver-

ste ledelse eller bestyrelsen, baseret på kriterier som fx fejlens/manglens art og natur, kilden til 

fejlen/manglen, væsentligheden af fejlen/manglen samt sandsynligheden for fejlen/manglen etc. 

Ledelsen bør ligeledes etablere procedurer for gennemgang af status på de udførte korrigerende 

handlinger, der verificerer, at de rapporterede fejl og mangler er rettidigt udbedrede. Bestyrelsen 

bør sammen med den øverste ledelse klarlægge hvilke typer af fejl og kontrolmangler, der bør 

kommunikeres til bestyrelsen, således at der opnås en fælles forventning herom. 

 

4.3 EVALUERING AF DET INTERNE KONTROLSYSTEM 

Det er en religion i sig selv at designe et kontrolsystem, der har til hensigt at fungere effektivt! 

Men i praksis må man altså ligeledes teste kontrollernes operationelle effektivitet for at afgøre, om 

det interne kontrolsystem er effektivt. Man kan designe passende kontroller, men det kræver lige-

ledes, at de, som udfører kontrollerne, forstår dem, og ligeledes har kompetencerne til at udføre 

dem. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at kun designet af de interne kontroller er passende, men 

det er ligeså vigtigt, hvis ikke vigtigere, at effektiviteten af kontrollerne er velfungerende. 

 

Nykredit beskriver i INFO magasinet ”Foreningen for Interne Revisorer” fra september 2014, hvor-

dan de med en såkaldt RACE-rapportering evaluerer effektiviteten af deres interne kontrolsy-
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stem83. En RACE-rapportering kan fx fungere som en supplerende rapportering til revisionsudval-

get, som bl.a. vurderer det interne kontrolsystem. Denne supplerende rapportering kaldes ”RACE” 

og er en forkortelse for ”Report to Audit-committee on the Control Environment”84.  

 

Formålet med en RACE-rapportering er som nævnt at give en samlet vurdering af det interne kon-

trolsystems effektivitet. Følgende beskrivelse af processen omkring tilrettelæggelsen af RACE-

rapporteringen baserer sig på Nykredits metode og udgør dermed kun et eksempel på måde at 

gribe en sådan evaluering an på. 

 

Den samlede vurdering af kontrolsystemets effektivitet kan ske ved at inddele organisationen i 

hovedområder, der er grupperet efter deres opdeling af hovedaktiviteter. Rapporteringen kan fx 

bedømme de interne kontroller ud fra flere forskellige kriterier. Eksempler på kriterier kan være85: 

 Observationer i revisionsrapporter i perioden, 

 Status på afhjælpning af observationer, 

 Effekt af tiltag, 

 Rapportering fra andre afdelinger, 

 Intern revisions professionelle vurdering (subjektiv vurdering), 

 Benchmarking fra ekstern revision (subjektiv vurdering). 

 

Ved bedømmelsen af de interne kontroller kan der anvendes en karakterskala fra fx 1-4 med 1 

som det dårligste og 4 som det bedste. I dette interval må man således fastsætte et niveau for, 

hvad der er tilfredsstillende.  

 

Alt efter temperament og virksomhedstype mv. skal det vurderes, hvorledes den løbende proces 

med RACE-rapporteringen skal foregå. Hvor ofte skal den opdateres, og hvor ofte skal den tilgå 

henholdsvis revisionsudvalget og henholdsvis bestyrelsen? 

 

                                                             
83

 (Geisler, 2014) 
84 (ibid.)  
85 (ibid.)  
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Efter bedømmelsen af de interne kontroller ud fra de valgte kriterier, kan der udarbejdes et oplæg 

til karakterer for hver enkelt kontrol. Karaktergivningerne kan fx udarbejdes og dokumenteres i et 

regneark, hvor alle relevante kriterier kommenteres for hver enkelt kontrol. For at sikre objektive 

karaktergivninger kan man fx udarbejde en vejledning i, hvad de forskellige karakterniveauer er 

udtryk for. Eksempel86: 

 

Tabel 4.L: Eksempel på en karakterskala 

Karakter Beskrivelse 

1 
- Afhjælpning er ikke foretaget som aftalt 

- Afhjælpning har ikke haft den ønskede effekt 

2 
- Afhjælpning er foretaget, men ikke fulgt op på effekten heraf 

- Afhjælpning har ikke haft den ønskede effekt 

3 
- Afhjælpning er foretaget 

- Afhjælpning har den ønskede effekt 

4 
- Afhjælpning har den ønskede effekt 
- Afhjælpning har udbredt løsning til andre enheder 

 

De, som bedømmer kontrollerne og afgiver karakterer, kan fx begrunde de afgivne karaktererne fx 

i en logbog, således det bliver muligt at teste og genskabe årsagen til karakteren samt danne 

grundlag for argumentationen.  

 

Når karaktergivningerne er afsluttede, vil de tilgå revisionsledelsen, som foretager en overordnet 

kalibrering på tværs af de definerede hovedområder. Her vil det blive identificeret, hvis nogle om-

råder har været hårdere i karaktergivning end andre, ligesom forskelle i gennemsnit mellem om-

råder drøftes ud fra et analytisk perspektiv. Afslutningsvist samles områdernes bedømmelser i en 

oversigt over periodens og forrige periodes karakterer pr. område, samt oversigt over antal obser-

vationer og status på åbenstående observationer, der indarbejdes i periodens RACE-rapportering.  

 

Efter kalibrering i revisionsledelsen vurderes områder for område, om der er behov for at præsen-

tere afgivne karakterer for de enkelte områders ledelse. Såfremt et område fx får en betydeligt 

dårligere karakter end den foregående måling, sikres det, at der er opnået accept fra områdets 

ledelse, inden rapporteringen forelægges den øverste ledelse. 

                                                             
86 (Geisler, 2014) 
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Ved at anvende en RACE-rapportering, som de gør i Nykredit, vil det blive muligt ikke kun at foku-

sere på kritiske forhold, da man i en sådan rapportering får mere fokus på at drøfte og evaluere 

hele det omkringliggende kontrolmiljø. 

 

5. KONKLUSION 

Denne kandidatafhandling havde til formål at beskrive, hvorledes at handelsvirksomheden Matas i 

henhold til COSO begrebsrammen kan designe og evaluere sit interne kontrolsystem med henblik 

på at sikre relevant og pålidelig intern rapportering. 

 

Afhandlingen er speciel på den måde, at der ikke eksisterer ét overordnet svar på problemformu-

leringen. For at kunne besvare problemformuleringen, har det været nødvendigt metodisk at vur-

dere, hvilke tiltag der vil være passende for en virksomhed som Matas at designe og implementere 

under hver af de fem COSO komponenter i intern kontrol, herunder vurdere hvilke tiltag der ville 

opfylde COSO begrebsrammens 17 forudsætninger for et effektivt kontrolsystem. Der eksisterer 

således ikke én enkelt sandhed, men der er blevet vist en fremgangsmåde til, hvordan begrebs-

rammen kan gribes an. Det er derfor også svært at formulere en kort og præcis konklusion, som 

besvarer problemformuleringen, da der blev beskrevet mange forskellige tiltag. Det følgende op-

summerer kort de tiltag/findings, som blev vurderet relevante for Matas. 

 

Den første COSO komponent – kontrolmiljøkomponenten blev beskrevet mere generelt og over-

ordnet med eksempler på tiltag, som kan fremme et effektivt kontrolmiljø. Det blev beskrevet, 

hvordan etablering af et etisk adfærdskodeks kan være med til at fremme den ønskede kultur ved 

bl.a. at påvirke medarbejderadfærd (princip 1). Det blev ligeledes beskrevet, at det er vigtigt at 

klarlægge rolle- og ansvarsfordeling for at sikre uafhængighed mellem bestyrelse og direktion, 

herunder blev det fremhævet, at evaluering af bestyrelseskandidater og ledelsens anvendelse af 

skøn er vigtigt. Desuden blev whistle-blower ordningen nævnt som eksempel på fremme af et ef-

fektivt kontrolmiljø (princip 2). 
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Det blev yderligere nævnt, at klarlægning af roller og rapporteringslinjer, klarlægning af ansvar på 

flere ledelsesniveauer, udarbejdelse af stillingsbeskrivelser samt definition af intern revisions rolle 

og ansvar, kan være med til at fremme et effektivt kontrolmiljø (princip 3). Under princip 4 blev 

det beskrevet, hvordan Matas kan udvise engagement i forhold til at tiltrække, udvikle og fasthol-

de kompetente medarbejdere ved at tilbyde uddannelse og efteruddannelse til de ansatte. Her-

under blev det beskrevet, hvordan Matas kan evaluere personaleresultater og personaleadfærd 

samt ’sikre sig’, at de ansætter de rigtige kandidater i relevante stillinger (princip 4). Sidst men ikke 

mindst for princip 5 blev det igen fremhævet, hvordan klarlægning af ansvar, er vigtigt for et sundt 

kontrolmiljø, og hvordan sammenhæng mellem resultater og belønninger kan fungere som værk-

tøj til at håndhæve ansvarlighed (princip 5). 

 

Den anden komponent i COSO begrebsrammen er risikovurderingskomponenten. Her blev det 

under princip 6 beskrevet, hvordan Matas kan identificere relevante risici med tilhørende rappor-

teringsmål og fastlægge væsentlighed. Der blev beskrevet 8 rapporteringsmål, som Matas kan an-

vende i sin risikovurdering; forekomst, fuldstændighed, nøjagtighed, periodisering, klassifikation, 

tilstedeværelse, rettigheder og forpligtelser samt værdiansættelse og fordeling som defineres i ISA 

315. I forlængelse heraf blev det vist, hvordan ledelsen i Matas kan fastlægge væsentlighed som 

grundlag for risikovurderingsprocessen. Eksemplet på fastlæggelse af væsentlighed blev beskrevet 

med udgangspunkt i ISA 320. Metoden anvendte benchmarks som grundlag for fastlæggelsen. 

Efter gennemgangen af de to værktøjer blev alle væsentlige regnskabsposter oplistet med ud-

gangspunkt i Matas’ årsrapport for 2013/14. 

 

For princip 7 blev det vist, hvordan ledelsen i Matas kan identificere og analysere risici på tværs af 

organisationen. Casen gennemgik, analyserede og viste, hvordan ledelsen kan gøre brug af et så-

kaldt risikokatalog i forbindelse med risikovurderingsprocessen. Risikokataloget tog udgangspunkt 

i de identificerede væsentlige regnskabsposter, jf. princip 6, og vurderede disse regnskabsposters 

væsentlighed ud fra både en kvantitativ og kvalitativ effekt på regnskabet. Ud fra denne samlede 

vurdering, blev regnskabsposterne vurderet som havende enten en lav, moderat eller høj risi-

ko/effekt på regnskabet. Derefter blev der fastlagt en samlet effekt i regnskabet som følge af en 

potentiel fejl eller mangel i regnskabsposterne. Yderligere blev de 8 rapporteringsmål, jf. princip 6, 
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tilknyttet de regnskabsposter, som blev identificeret med størst samlet effekt/risiko. Sammen med 

eksemplet på anvendelse af et risikokatalog blev der foretaget en egentlig risikovurdering af alle 

væsentlige regnskabsposter i Matas’ årsrapport for 2013/14 for at vise, hvordan man kan analy-

se/gribe risikovurderingen an. Der blev i denne forbindelse beskrevet eksempler på risici, som 

kunne være relevante for en virksomhed som Matas. Det blev ligeledes beskrevet, at ledelsen må 

overveje risikoen for besvigelser i forbindelse med risikovurderingsprocessen. 

 

Under princip 9 blev det beskrevet, hvordan ledelsen i Matas bør klarlægge procedurer for, hvor-

ledes ændringer i det eksterne miljø skal håndtereres og vurderes i forhold til ændringernes effekt 

på den finansielle rapportering. 

 

Den tredje komponent i COSO begrebsrammen er kontrolaktivitetskomponenten. Under princip 

10 blev der vist et eksempel på et kontrolkatalog til identifikation af relevante kontrolaktiviteter. 

Dette kontrolkatalog blev opdelt i følgende kolonner: regnskabspost, kontrol ID, mål, risiko, kon-

trolaktivitet, kontrolfrekvens og kontroltype. Det blev på denne måde vist, hvordan Matas på både 

en overskuelig og struktureret måde kan dokumentere og identificere relevante kontrolaktiviteter, 

som fungerer som reaktion på den foretage risikovurdering under risikovurderingskomponenten. 

Kataloget giver da Matas et overblik over de konkrete identificerede risici for hver væsentlig regn-

skabspost og deraf hvilke specifikke kontrolaktiviteter, der er designet og implementeret for at 

mindske risikoen for fejl og/eller mangler i rapporteringen. Kontrolkataloget dokumenterer yderli-

gere frekvensen og den tidsmæssige placering af kontrollerne. 

 

Under princip 11 blev det beskrevet, hvordan anvendelse fx flowcharts kan anvendes til at identifi-

cere afhængighed af teknologi, samt det blev beskrevet, hvordan IT-systemet kan konfigureres 

med henblik på at støtte fuldstændig og nøjagtig behandling af data og funktionsadskillelse samt 

sikkerheder og adgange. 

 

Under princip 12 blev det beskrevet, hvordan ledelsen i Matas bør formulere og dokumentere 

politikker og procedurer i form af fx forretningsgangsbeskriveler og arbejdsgangsbeskrivelser. Det 
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blev ligeledes beskrevet, at det er vigtigt, at der foretages regelmæssig vurdering af kontrolaktivi-

teters fortsatte relevans.  

 

Den fjerde komponent i COSO begrebsrammen er informations- og kommunikationskomponen-

ten. Under princip 13 blev det beskrevet, hvordan ledelsen i Matas kan udarbejde en oversigt over 

informationskrav, indhente information fra eksterne kilder mv. for at sikre, at organisationen an-

vender relevant information for at understøtte effektiviteten af intern kontrol. 

 

Under princip 14 blev det beskrevet, at Matas for at opfylde dette princip kan videregive informa-

tion vedrørende eksterne finansielle rapporteringsmål og intern kontrol til relevante parter i orga-

nisationen, ligesom at rolle- og ansvarsfordeling skal kommunikeres ned gennem organisationen. 

Det blev ligeledes beskrevet, hvordan udarbejdelse af guidelines for kommunikation med bestyrel-

sen kan sikre, at Matas får kommunikeret den nødvendige information rundt i organisationen til 

de relevante parter. Igen her blev whistle-blower ordningen nævnt, som et værktøj til hjælp til 

kommunikation af vigtig information.  

 

Under princip 15 blev det beskrevet, hvordan Matas kan kommunikere information relevant for 

eksterne parter, indhente information fra eksterne kilder, samt hvordan de kan kommunikere 

whistle-blower ordningen til eksterne parter.  

 

Den femte og sidste komponent i COSO begrebsrammen er overvågningskomponenten. Under 

princip 16 blev det beskrevet, hvordan Matas periodevist kan gennemgå mixet af overvågningsak-

tiviteter, hvordan de kan anvende teknologi som led i overvågningen, og hvordan de evt. kan an-

vende intern revisionsfunktion til at udføre separate evalueringer af intern kontrol. 

 

Under princip 17, blev det beskrevet, hvordan Matas kan vurdere og rapportere fejl og mangler, 

hvordan de kan overvåge korrigerende handlinger, og ligeledes hvordan de kan udvikle guidelines 

for rapportering af fejl og mangler.  

 



Side 78 
 

Til sidst blev der vist et eksempel på et værktøj til evaluering af, om det interne kontrolsystem 

fungerer effektivt. Der blev beskrevet en ”RACE-rapportering”, som man i Nykredit har anvendt til 

dette formål. Dette er en meget vigtig del af intern kontrol, da intern kontrol som beskrevet er en 

iterativ proces, hvor ledelsen hele tiden må evaluere og vurdere kontrollers effektivitet og rele-

vans. Et ændret risikolandskab vil naturligt give anledning til en revurdering af risiko og dermed 

vurdering af de allerede implementerede kontrollers relevans og effektivitet. 

 

6. PERSPEKTIVERING 

Den følgende perspektivering baserer sig på mine egne tanker og overvejelser, hvorfor der ikke vil 

være kildehenvisninger. 

Intern kontrol er et begreb, man som både revisor, økonomiassistent, økonomichef m.fl. har hørt 

mange gange og højst sandsynligt også har arbejdet med. Min personlige erfaring med intern kon-

trol er ligeledes bred, og jeg synes at det er et meget interessant emne, men der én ting der nager 

mig ved det. Der er ikke andre end revisorerne og medarbejderne i økonomiafdelinger i virksom-

hederne som reelt ved, hvad intern kontrol er, og ikke mindst hvor vigtigt det er at vedligeholde og 

udvikle. Min erfaring har desværre givet mig dette skræmmebillede af, at folk fra fx marketing 

og/eller salg slet ikke interesserer sig for, hvad intern kontrol er fordi ”det ikke deres bord”. Det er 

netop vores alles bord. Intern kontrol er ikke noget man har i én afdeling, men består netop af en 

række aktiviteter i alle afdelinger/på alle områder i en virksomhed. Jeg tænker, at mange medar-

bejdere udfører kontroller uden overhovedet at se, at det er kontrol de laver. Det er derfor min 

hensigt i denne perspektivering at gøre opmærksom på, at intern kontrol er alles ansvar, det er en 

opgave der skal løftes i flok, vi skal alle deltage i at vurdere risici og passende kontroller som mod-

svar herpå – for hvem kender en afdeling/et område bedre end dem der arbejder der? Det må 

heller ikke glemmes, at risici ændrer sig over tid, og at det derfor er umådeligt vigtigt, at man i 

virksomheden og fra ledelsens side hele tiden sikrer sig og sørger for, at der følges op på intern 

kontrol. Jeg vil klart anbefale et værktøj som den beskrevne RACE-rapportering som netop adres-

serer, hvad jeg forsøger at fortælle her. Vurdér om der er nye eller ændrede risici internt og/eller 

eksternt, om de implementerede kontroller er designet passende til at minimere disse risici og 

efterprøv så effektiviteten af kontrollerne for derved at afgøre, om de er velfungerende. Vi kan 

ikke bare tro at kontrol er noget ”de” laver i økonomiafdelingen – vi har alle et ansvar. 
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