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Executive summary

Recent years have resulted in a range of different fraud cases, with IT Factory and Gate Gourmet

considered as the most exciting scandals in the media. These cases leave behind a number of important

questions regarding who is to blame. The purpose of this thesis is therefore to determine what

responsibility the auditors face in connection with fraud. Furthermore the thesis aims to describe the

differences between stakeholders’ expectations, and the auditor’s responsibility concerning fraud, the

so called expectation gap.

The thesis contains a chapter where the relevant legislation is described. Afterwards we have chosen to

review actual fraud cases, in both The Danish Accountancy Board and The Danish Audit Opinion

Committee. The review of these cases serves the purpose of revealing the auditor’s responsibility

regarding fraud, and to identify how the complaints illustrate the expectations of stakeholders. In order

to confirm our results, we chose to perform an interview with a member of The Danish Accountancy

Board. Those three chapters would together be the foundation, for our conclusion on the auditor’s

responsibility on fraud.

Our process for covering the expectation gap, involved an interview with the curator, Boris

Frederiksen. As a curator, he represents a wide range of stakeholders, and is therefore a great asset, in

our efforts to describe stakeholders’ expectation.

We found that it is not auditor`s responsibility to detect fraud. The main obligation lies with the

management of the company. The auditor’s duty is to comply with generally accepted auditing

practice, make assessments regarding fraud, discuss the subject with management of the company and

share information with the audit team. An auditor will not be held responsible for the fraud, if the

generally accepted auditing practice is followed, and professional scepticism is exercised.

The expectation of the stakeholders is that the auditor performs their audit work to a good standard.The

stakeholders have little insight in the rules and regulations that the auditor is required to follow, but

expects that the financial statement are correct, and the auditor complies with the applicable rules.

In relation to the expectation gap the stakeholder expectations overall match the actual responsibility of

the auditors. However there are individual areas where expectations exceed the auditor’s responsibility.
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1. Indledning
Revisionsbranchen er fyldt med skrækhistorier om besvigelser. Historier som Gate Gourmet, Nordisk

fjer og IT Factory. Sager, hvor den udførte besvigelse har medført konkurs og store tab for

virksomheder såvel som for personer. Sager, som grundet disse omfattende konsekvenser har ført til

kæmpe medieovervågning. Den store medieopmærksomhed og de store skandaler giver anledning til

spørgsmål omkring ansvarsfordelingen på området. Er det revisors ansvar at opdage besvigelsen?

Ledelsen aflægger regnskabet, er det ikke deres ansvar?

Besvigelser dækker endvidere over en bred vifte af muligheder. Alt fra en ansats simple tyveri fra

kassen til ledelsens regnskabsmanipulation falder ind under denne kategori.  Men hvordan kan det være

muligt at foretage besvigelser, uden at revisor finder ud af det? Alt dette afhænger naturligvis af den

enkelte sag og væsentlighed. Tager vi udgangspunkt i tyveri fra virksomhedens kasse, vil mindre

afvigelser på kasseafstemningen slås hen som værende en fejl, hvorimod større afvigelser undersøges

nærmere. Et andet aspekt ved besvigelser er kompleksiteten, hvorved de er blevet udført. Foretager

ledelsen regnskabsmanipulation, kan dette være svært at identificere, endvidere at bevise. Der kan være

en tynd grænse mellem decideret regnskabsmanipulation og almindelige fejlskøn.

Vores verden er skruet således sammen, at lider man et tab, vil man forsøge at placere spørgsmålet om

skyld hos nogen. Lider en kreditor et tab grundet en virksomheds konkurs, placerer man

indledningsvist skylden hos virksomheden. Derfor er det oplagt at se på, om ledelsen har gjort sit

arbejde tilstrækkeligt. Såfremt dette ikke er sket, kan de ifalde ansvar. Ledelsen vil måske forsøge at

give skylden videre til revisor. I tilfælde af at revisor ikke lever op til god revisionsskik, kan revisor

også stilles ansvarlig herfor.

Det er netop denne problemstilling vedr. ansvarsfordeling, som vi finder interessant, blot med emnet

besvigelser som katalysator. I hvilke tilfælde er det revisors ansvar at identificere besvigelser, og hvilke

forventninger har interessenterne til, at revisor rent faktisk opdager besvigelsen? Denne problemstilling

vil være omdrejningspunktet for hele afhandlingen. Ovenstående problemstilling leder os på sporet af

følgende problemformulering.
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1.1 Problemformulering

Målet med vores afhandling er at finde revisors ansvar for at opdage besvigelser under revisionen. Vi

vil også afdække de forskelle der er i forhold til interessenternes forventninger.  Dette leder os frem til

følgende problemformulering:

Hvilket ansvar har revisor for at opdage besvigelser i forbindelse med en revision, og hvilke forskelle

er der i forhold til de forventninger virksomhedens interessenter har i relation hertil?

For at afdække ovenstående problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i følgende

undersøgelsesspørgsmål:

- Hvilket ansvar og hvilke krav skal revisor efterleve i forbindelse med besvigelser ved revision

af regnskabet?

- Hvordan er dette ansvar afspejlet i besvigelsessager, som er behandlet i Revisornævnet og

Responsumudvalget?

- Hvad er Revisornævnets syn på revisors ansvar i forhold til opdagelse af besvigelser i

virksomheden?

- Hvordan har sager i Revisornævnet vist forskelle mellem revisors ansvar og interessenternes

forventninger?

- Hvilke forventninger har interessenterne til revisors arbejde i forbindelse med besvigelser, og

hvilke forskelle er der i forhold til revisors ansvar.

1.2 Afgrænsning

Vores opgave tager udgangspunkt i, at bestemme revisors ansvar for at opdage besvigelser, samt finde

forskelle mellem interessenters opfattelse af revisors arbejde og de krav, der rent faktisk er til revisor

vedrørende besvigelser. Forventningskløften som begreb relaterer sig udelukkende til besvigelser. Vi

afgrænser os dermed fra andre former for forventningskløft.

Vi vil i afhandlingen foretage en gennemgang af revisors forpligtelser, herunder gennemgang af ISA

240. Afhandlingen vil fokusere på revisors ansvar ved besvigelser, og sammenhængen herfra over til

ISA 315 og ISA 330. Vi vil ikke gennemgå ISA 315 og 330 i afhandlingen yderligere, men kun

redegøre for sammenhængen mellem risikoidentifikation og revision med besvigelsesrisici. Vi vil
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beskrive, i hvilket omfang revisor er forpligtet til at opdage besvigelser, set i forhold til risiko og

væsentlighed.

I forhold til forventningskløften er det væsentligt at definere begrebet interessenterne, da udtrykket vil

blive benyttet flittigt igennem afhandlingen. Ledelsen, medarbejdere, aktionærer, kreditorer, kunder,

kreditinstitutter, investorer og staten kan alle identificeres som værende interessenter. Vores definition

kan derfor gøres op således, at den omfatter alle parter, som har en interesse i regnskabet.

Interessenterne har alle en interesse i, at regnskabet er uden væsentlige fejlinformation, uagtet om dette

skyldes fejl eller besvigelser. Disse parter står ofte til at tabe penge, såfremt virksomheden bliver udsat

for besvigelser. Derfor er forventningsafstemning et vigtigt element, når der skal placeres et ansvar for

at opdage besvigelser.

Forventningskløftens udbredelse er et aspekt, som vi ikke vurderer, at vi kan afdække igennem vores

afhandling. Mange besvigelsessager kommer aldrig frem i Revisornævnet eller Responsumudvalget,

hvorfor det ikke er muligt at få et indblik i antallet af besvigelsessager. Vi kan derfor kun basere os på

de tendenser, vi støder på i vores udvalgte sager. Vi kan således ikke udtale os om, hvor udbredt

forventningskløften er på tværs af samfundet.

Under vores udvælgelse af besvigelsessager i Revisornævnet fravalgte vi tre sager. Disse tre sager

havde et særdeles stort omfang. Sagerne var en del af et væsentligt mere omfattende sags kompleks. Vi

vurderede derfor at størrelsen af disse sager, ikke passede med omfanget af vores afhandling.

Vores afhandling afgrænser sig endvidere til, udelukkende at fokusere på danske virksomheder og

besvigelser i danske virksomheder. Således dækker forventningskløften også alene over forventninger

til revisors arbejde i forbindelse med danske virksomheder.

1.3 Metodeafsnit

Vores tilgang til afhandlingen bærer præg af en induktiv tilgang. Vores problemformulering lægger op

til, at vi igennem teori, kendsgerninger og observationer skal finde frem til revisors ansvar, samt hvilke

forskelle der er i forhold til interessenternes forventninger. Vi ender derfor med at komme frem til en

teori om revisors ansvar og en teori om forventningskløften, gennem behandlingen af vores
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undersøgelsesspørgsmål. Vores konklusion bliver således udarbejdet på baggrund af empiriske

påstande, og derefter drager vi en generalisation. Dette er kernen i den induktive videnskabsteori.

Den valgte struktur til afhandlingen kan illustreres jf. nedenstående diagram:

Indledningsafsnittet indeholder en indledning, problemformulering, afgrænsning og metodevalg. Dette

afsnit har til formål at introducere læseren til afhandlingens indhold, forklare hvorfor vi har valgt at

skrive afhandlingen, angive evt. til- og fravalg samt vores metodiske tilgang til afhandlingen.

Afhandlingens teoriafsnit vil indeholde en gennemgang af definition på besvigelser og dennes

kendetegn. Derudover vil der blive bidraget med generel besvigelsesteori samt en detaljeret

gennemgang af ISA 240. Teoriafsnittet har derfor to formål, dels at give læser en forståelse for

begrebet besvigelser, og dels at finde frem til revisors ansvar ifølge ISA 240.

Teori afsnit, gennemgang af ISA 240

Gennemgang af sager fra revisornævnet

Interview med revisornævnet

Sammenfatning af teori, sager og interview

Interview med kurator

Sammenfatning af ansvar og forventninger

Indledning

Konklusion

Perspektivering
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Afhandlingen vil også indeholde en gennemgang af adskillige afgørelser i Revisornævnet og

Responsumudvalget. Vi vil både gennemgå afgørelser der har gjort revisor ansvarlig, og afgørelser der

har frikendt revisor. Formålet med denne gennemgang er der to hensigter med. Først og fremmest skal

det give et indblik i fastlæggelsen af revisors ansvar. Hvornår vurderes det, at revisor har gjort sit

arbejde tilstrækkeligt, og hvornår ifalder revisor ansvar? Derudover fungerer sagerne som et udtryk for

at interessenterne ikke har været tilfredse med revisors arbejde. Altså at interessenterne har haft andre

forventninger til revisor end det, som er blevet leveret.

Vores udvælgelse af sager er foretaget ud fra en skønsmæssig vurdering. Vi har været inde på

Revisornævnets database,1 og søgt efter sager der involverede besvigelser. Søgeresultatet viste en

population på 77 sager, som vi kunne tage udgangspunkt i. Vi har derefter valgt at skimme alle 77

sager igennem. Dette gøres for at få et overordnet overblik over sagernes natur, omfang og relevans.

Blot fordi søgningen med ordet ”besvigelse” gav 77 søgeresultater, er det ikke nødvendigvis

ensbetydende med, at de alle er relevante for vores opgave. Efter at have været sagerne igennem fandt

vi frem til, at 12 sager var relevante besvigelsessager. Med henvisning til vores afgrænsning, valgte vi

at tage udgangspunkt i ni af disse sager.

Vi har ligeledes udvalgt sager, som er behandlet i Responsumudvalget. Her udvalgte vi de 35 seneste

sager til gennemgang, hvilket var alle sager, som var behandlet siden 2010. Vi gennemgik ligeledes

disse sager og konstaterede, at der var 4 sager, som omhandlede besvigelser. Vi vil derfor foretage en

samlet gennemgang af disse sager og give et samlet billede af, hvordan Responsumudvalget reagerer på

besvigelsessager.

Efter at vi har gennemgået en række sager fra Revisornævnet, har vi valgt at foretage et interview med

en talsperson fra Revisornævnet. Meningen med dette afsnit er at tage vores opnåede viden fra teorien

og sagerne, og gennemgå dette med Revisornævnet. Vores resultater fra de to første afsnit vil være

præget af vores egne tolkninger. Vi vurderer derfor, at det vil være formålstjenesteligt at inddrage

Revisornævnets holdning for derved at klargøre eventuelle tvivlspørgsmål og fejltolkninger fra vores

side.

1 http://www.xn--revisornvnet-edb.dk/sw59684.asp?sw_searchstring=besvigelser
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Vi vil i afhandlingens første delkonklusion forsøge at opsummere vores opnåede viden på det første

punkt i problemformuleringen, revisors ansvar. Vi vurderer, at vi med vores tre undersøgelser, teori,

sager og interview med Revisornævnet kan konkludere på revisors ansvar.

Vores andet punkt i problemformuleringen lægger op til at finde forskelle på revisors ansvar og

interessenternes forventninger. Til brug for dette formål har vi valgt at foretage et interview med en

kurator. En kurator repræsenterer en bred vifte af interessenter grundet sit erhverv som kurator og har

derfor indsigt i deres forventninger.

Afhandlingens anden delkonklusion vil sammenfatte interessenternes forventninger, som de kommer til

udtryk gennem interviewet med kurator, og de forventninger vi har identificeret under vores

gennemgang af sager i Revisornævnet og Responsumudvalget. Vi vurderer at vi ved en sammenkobling

af disse to undersøgelser, kan konkludere på, hvilke områder der eksisterer en forventningskløft i.

Afhandlingens anden delkonklusion fungerer endvidere som en bro over til vores konklusion samt

efterfølgende perspektivering.

1.4 Empiri

I vores opgave fokuserer vi på at anvende kvalitative data. De kvalitative data er både primære og

sekundære. Det anvendte kvalitative datamateriale består af sager og interviews. De sekundære data

stammer fra vores gennemgang af sager. Revisornævnet og Responsumudvalget har udarbejdet

kendelserne, og de ligger offentligt tilgængeligt. Vores primære data har vi dog selv udarbejdet ved

hjælp af interviews.

Vi har valgt at udføre vores interviews som semistrukturerede interviews2. Vi udarbejder således en

interviewguide med fastlagte emner og spørgsmål. Under selve interviewet giver denne interviewform

mulighed for at undvige fra den fastlagte interviewguide. Dette er særdeles fordelagtigt, såfremt

interviewpersonen bidrager med nye synsvinkler og emner, som vi ikke havde set. Interviewformen

vurderes brugbar ved undersøgelser, der søger en eksplorativ tilgang, hvorved ny viden ønskes

identificeret samt hægter sig op på de forhåndsdefinerede emner og spørgsmål.

2 Kvalitative metoder, Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, side 55
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Vi vurderer, at det semistrukturerede interview kan hjælpe os med at opfylde de mål, vi har med vores

interviews. Interviewformen afspejler lidt de bedste aspekter fra det ustrukturerede og det strukturerede

interview. Vi er derfor ikke for fastlåste i vores interviewsituation, og kan afvige fra vores plan en

stund, for senere at vende tilbage til de planlagte spørgsmål.

Som dokumentation for vores udførte interviews har vi valgt at foretage en optagelse af interviewet,

samt efterfølgende transskription. Dermed sikrer vi fuldt fokus fra interviewerne under selve

interviewet. Endvidere undgår vi at gå glip af vigtige detaljer grundet noteringsfejltagelser.



Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Side 14

2. Teori
Den økonomiske krise de senere år har resulteret i et øget antal besvigelsessager. Dette har betydet at

antallet af erstatningssager mod revisor ligeledes er steget. Der er derfor øget fokus på

revisionsfirmaernes risikostyring3. Historisk set har revisors rolle i forbindelse med besvigelser ændret

sig. I starten af 1900-tallet var formålet med revision at opdage besvigelser. Mellem 1930 og 1950

havde man ikke taget stilling til spørgsmålet, og herefter blev det besluttet, at det ikke var revisors

formål at opdage besvigelser, men hvis der var mistænkelige forhold, skulle det undersøges nærmere. I

midten af 90’erne overgik man til den holdning, man bruger i dag, hvor revisor skal finde besvigelser

såfremt de er væsentlige for regnskabet4.

På samme måde har selve revisionen ændret sig fra i starten at være en fuldstændig revision, hvor alle

bilag blev gennemgået, henover en stikprøvevis revision, en risikobaseret revision, til at være den

procesrevision som vi bruger i dag5. Holdingen til hvorvidt revisor skal opdage besvigelser afspejler

ændringerne i den revisionsmetode, der benyttes.

2.1 Generelt om besvigelser

Besvigelser kan som udgangspunkt inddeles i tre forskellige typer: Korruption, misbrug af aktiver og

regnskabsmanipulation. Misbrug af aktiver er den klart mest udbredte af de tre, og 85% af alle

besvigelsessager indeholder et element af misbrug af aktiver. Dette skal ses i forhold til, at lige godt en

tredjedel af sagerne indeholder et element af korruption, og knap 1 ud af 10 indeholder

regnskabsmanipulation6.

Dette betyder dog ikke at man kan skal nedprioritere risikoen for regnskabsmanipulation. Det viser sig

at sager vedrørende regnskabsmanipulation typisk giver et tab, der er 5-6 gange større end de øvrige

typer sager7.

3 Planche ”Revisors rolle og ansvar ifm besvigelser, introduktion”, side 3
4 Planche ”Revisorer og besvigelser, introduktion” af Kim Klarskov, side 4
5 Planche ”Revisorer og besvigelser, introduktion” af Kim Klarskov, side 4
6 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 12, figur 4
(http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf)
7 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 12, figur 5
(http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf)
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2.1.1 Opdagelsen af besvigelser

Opdagelsen af en besvigelse sker oftest via et tip. 42 % af besvigelser bliver opdaget på denne måde.

Dette er en trend, der har været tydelig i over 10 år8, hvilket kan være grunden til, at virksomheder i

øget grad opretter whisteblower-hotlines, da dette simpelthen er den nemmeste måde at opdage

besvigelser på. Det viser sig også, at virksomheder der har oprettet en whistleblower-hotline opdager

markant flere besvigelser via tip. Godt halvdelen af besvigelserne i virksomheder med whistleblower-

hotlines bliver opdaget via et tip, hvorimod det kun er en tredjedel for virksomheder uden

whistleblower-hotline9.

Derudover opdager den interne revision ca. 15 % af besvigelserne og ledelsens gennemgang opdager

ligeledes 15 %. Det er værd at bemærke, af den eksterne revisor kun opdager 3,0 % af besvigelserne,

og den nuværende trend er, at dette tal er faldende. Inden for de seneste fire år er andelen af

besvigelser, som er opdaget af ekstern revisor, faktisk faldet med 35 % 10.

Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på, hvor svære betingelser revisor har for at

opdage besvigelser, og ikke overlader ansvaret for at fange besvigelser til den eksterne revisor. Såfremt

virksomheden selv foretager tilstrækkelig kontrol, kan de ofte stoppe besvigelserne lang tid før revisor

kan, og dermed minimere deres tab.

En undersøgelse viser, at besvigelser der bliver opdaget af virksomhedens interne kontroller, som gør

en aktiv indsats for at opdage besvigelser, typisk har stået på i kortere tid og med et mindre tab for

virksomheden til følge. Såfremt besvigelserne bliver opdaget ved tilfældigheder, af eksterne parter,

eller på anden måde, som ikke er udtryk for en indsats fra virksomheden, vil besvigelsen typisk have

stået på i lang tid, med store tab til følge11.

8 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 19 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
9 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 22, figure 14
(http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf)
10 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 19 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
11 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 20 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
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Det er derfor vigtigt at man får stoppet besvigelser så tidligt som muligt. Det er en selvfølgelighed, at jo

længere tid besvigelser får lov at fortsætte, desto større er tabet for virksomheden. Rent faktisk viser det

sig, at virksomhedens tab stiger i højere grad end besvigelsens varighed forøges12. Det kan måske

skyldes, at den person, der begår besvigelsen, bliver mere grådig og vant til pengene, og begynder

derfor at øge beløbene, eftersom personen ikke forventer at blive opdaget. Ser man på medianen af

varigheden af besvigelser udgør den samlet 18 måneder13.

2.1.2 Andre faktorer

Risikoen for besvigelse i de enkelte virksomheder er påvirket af flere forskellige ydre faktorer.

Virksomhedens størrelse og geografiske placering kan eksempelvis påvirke risikoen for besvigelser.

Små virksomheder er hårdest ramt på antallet af besvigelser. Overraskende nok viser det sig, at små

virksomheders mediantab på besvigelser, beløbsmæssigt er på niveau med store virksomheder på trods

af størrelsesforskellen14.

Den pågældende industri, som virksomheden opererer i, har også stor indflydelse på risikoen for

besvigelser. Det viser sig, at finansielle virksomheder står for den største andel af besvigelser, ca. 18 %,

fulgt af offentlige administrationer, ca. 10 %. I disse typer af virksomheder skal man derfor være

opmærksom på den øgede risiko15.

2.1.3 Virksomhedens foranstaltninger mod besvigelser

Ikke overraskende er ekstern revision den mest almindelige foranstaltning mod besvigelser, da dette

ofte er et lovkrav. Som tidligere nævnt står den eksterne revisor dog kun for opdagelsen af 3 % af alle

besvigelser. Virksomheder bør derfor ikke stole blindt på, at den eksterne revisor opdager

besvigelserne. Selvom over 40 % af besvigelser bliver opdaget ved hjælp af et tip, er det kun 54 % af

12 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 16, figur 9
(http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf)
13 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 17 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
14 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 25 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
15 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 27 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
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de forespurgte virksomheder, der har oprettet en hotline. Dette er et oplagt punkt, hvor virksomhederne

kan forbedre sig16.

Det viser sig også med tydelighed, at de virksomheder der har implementeret en hotline, reducerer både

varigheden og omkostningen ved besvigelser væsentligt. Mediantabet er 40 % lavere når en

virksomhed har en hotline, og besvigelsens varighed er halveret17.

2.1.4 Korruption

En af de tre besvigelsesformer er korruption, som vi gennemgår her. De øvrige to besvigelsesformer vil

vi gennemgå i forbindelse med gennemgangen af ISA 240.

Der er tale om korruption, når en virksomhed benytter sig af bestikkelse, afpresning og lignende.

Bestikkelse kan eksempelvis være, hvis man giver en offentlig repræsentant et beløb for at

virksomheden modtager en opgave i en budrunde, eller hvis en medarbejder modtager et beløb for at

vælge en bestemt leverandør. Korruption kan også være ulovlige gaver eller interessekonflikter mellem

parter, som bør være uafhængige.

Ifølge Transparency Internationals Corruption Perception Index 2013 er Danmark blandt de lande hvor

korruption i offentlige myndigheder opfattes som mindst udbredt18. I andre lande er situationen en

anden, og virksomheder kan føle, at det kan være nødvendigt med bestikkelse for at kunne begå sig i de

pågældende markeder.

Ifølge EYs 2014 Global Fraud Survey er 21% af CEOs rundt omkring verden blevet bedt om at betale

bestikkelse i en forretningssituation19. Udviklingen af mængden af korruption og bestikkelse virker til

at være stillestående på trods af, at der har været øget fokus herpå20.

16 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 31 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-
report-to-nations.pdf)
17 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 38
  (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf)
18 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013  (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/)
19 EYs Global Fraud Survey 2014, side 12, figur 9 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-13th-Global-Fraud-
Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf)
20 EYs Global Fraud Survey 2014, side 12, figur 8 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-13th-Global-Fraud-
Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf),
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2.1.5 Besvigelsers kendetegn21

Fejlinformation i et regnskab kan fremkomme i to former, besvigelser eller fejl. Afgrænsningen

imellem de to former relaterer sig til den konkrete handling. Der lægges vægt på, om handlingen har

været udført bevidst eller ubevidst. Besvigelsers kendetegn er hermed klargjort, hvorfor det giver

mening at gå videre til selve definitionen for besvigelser.

2.2 Indledning til ISA 240

Vi vil her gennemgå de indledende punkter i ISA 240, før vi går i gang med at kigge på hvilke krav der

er til revisor.

2.2.1 Definition på besvigelse22

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

medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel.”

Ovenstående definition indeholder en række forskellige udtryk, som vi vurderer, det giver mening at

uddybe. Udtrykkene går igen igennem ISA 240 og er således også signifikante for vores afhandling.

Den første del af definitionen på en besvigelse indeholder aspektet en bevidst handling. For at der skal

kunne skelnes mellem fejl og besvigelser, er det essentielt at finde ud af, om der ligger en bevidst

handling bag. Den bevidste handling udføres med overlæg og fuldt kendskab til handlingens udfald.

Besvigeren er således klar over naturen af sin handling og formentlig også de afledte konsekvenser af

sin handling. Konsekvenserne vil typisk medføre en fyring og politianmeldelse.

Besvigelser udføres typisk enten af en enkelt medarbejder eller flere medarbejdere i form af en

sammensværgelse. Hvorvidt en enkelt person har mulighed for at udøve besvigelser, afhænger af

besvigelsens art samt af virksomhedens interne kontrolmiljø. Er virksomhedens kontrolmiljø opsat

tilstrækkeligt, vanskeliggører det muligheden for at arbejde alene om besvigelsen. Medarbejderen har

således brug for en medsammensvoren til at tilsidesætte virksomhedens kontroller. En sådan

sammensværgelse kan ske både med andre medarbejdere i virksomheden, eller ved hjælp af en ekstern

21 ISA 240, side 1 – afsnit 2
22 ISA 240, side 3 - afsnit 11a
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tredjepart. En sammensværgelse gør det sværere for revisor at opdage besvigelsen. Dette skyldes, at der

dermed kan ske omgåelse af virksomhedens interne kontroller.

ISA 240 omtaler ofte den daglige- og den øverste ledelse. Med den daglige ledelse menes de personer,

som har ansvar for den daglige drift i virksomheden, direktionen. Den øverste ledelse derimod vil

omhandle medlemmer af bestyrelsen, som ikke nødvendigvis har deres daglige gang på arbejdspladsen.

Definitionen indeholder også et begreb som vildledning. Dette vil typisk ske ved, at besvigeren

manipulerer med regnskabet, hvilket medfører, at regnskabslæseren bliver vildledt, da regnskabet

skildrer virksomhedens præstation på en misvisende måde. Virksomheden opnår derved en uberettiget

og ulovlig fordel.

For at der kan opstå besvigelser i virksomheden, er der tre grundlæggende elementer, som skal være til

stede: Incitament eller pres, muligheden for at foretage besvigelsen, samt en retfærdiggørelse fra

besvigerens side til at foretage handlingen. Førnævnte elementer indgår i det man kalder

besvigelsestrekanten, som udspringer af ISA 240, og som vil blive gennemgået nedenfor:

2.2.2 Incitament og pres23

Der kan være et incitament eller pres, som får medarbejderen til at foretage besvigelser. Medarbejderen

kan være presset økonomisk af private årsager. Den daglige ledelse kan være under pres fra ejerne, om

overholdelse af et forventet resultat. Lykkedes det ikke for den daglige ledelse at opnå de forventede

resultater, kan det have væsentlige konsekvenser. Fyring eller en bonus, der glipper, kan være oplagte

virkninger.

2.2.3 Mulighed24

En medarbejder, som er underlagt et tilstrækkeligt incitament eller pres, har dog brug for muligheden,

såfremt besvigelsen skal kunne fuldføres. Det skal således være muligt at tilsidesætte virksomhedens

23 ISA 240, side 10 - afsnit A1
24 ISA 240, side 10 - afsnit A1
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interne kontroller. Enten har medarbejderen en stilling, hvor overvågning og kontroller ikke er

tilstrækkelige, eller også har medarbejderen konkret viden om mangler i de interne kontroller.

2.2.4 Retfærdiggørelse25

Såfremt medarbejderen har incitamentet eller presset på plads, samt at muligheden foreligger, da skal

vedkommende kunne retfærdiggøre sin handling over for sig selv. Personers holdning, karakter og

værdier er forskellige. For nogen er det ikke et problem at foretage en bevidst bedragerisk handling.

Selvom der er tale om en erfaren medarbejder, kan vedkommende også begå besvigelser, såfremt

vedkommende bliver presset tilstrækkeligt langt nok ud.

Besvigelser kan forekomme i mange afstøbninger, som både kan være væsentlige og uvæsentlige.

Revisorer fokuserer, jf. formålene i ISA`erne, kun på besvigelser som medfører en væsentlig

fejlinformation i regnskabet. Revisor koncentrerer sig om to tilsigtede fejlinformationer ved

besvigelser. Fejlinformation, der opstår som følge af regnskabsmanipulation og fejlinformation

forårsaget ved misbrug af aktiver.

2.2.5 Fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation26

Regnskabsmanipulation bærer præg af at være en bevidst handling, qua definitionen for besvigelser.

Derudover er formålet at udelade/indeholde beløb og oplysninger i regnskabet, som ikke burde være

der. Altså en form for vildledning af regnskabslæser. Den daglige ledelse kan gøre dette ved at styre

resultatet i en retning, og derved påvirke regnskabslæsers indtryk af virksomhedens præstation.

Regnskabsmanipulation kan starte i det små og uvæsentlige, men senere kan omfanget ekspandere til et

væsentligt niveau. Dette sker for eksempel, når den daglige ledelse bevidst foretager vurderinger, som

fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet, på grund af et pres eller et incitament. Presset kan være

relateret til markedets eller ejernes forventninger til virksomhedens præstation. Incitamentet kan

henføres til et begær om at opnå en præstationsbaseret bonus.

25 ISA 240, side 10 - afsnit A1
26 ISA 240, side 10 - afsnit A2
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Regnskabsmanipulation kan foretages på mange forskellige måder: 27

- Manipulation

- Forfalskning

- Ændring af bogføring

- Ændring af underliggende dokumentation

- Forkert præsentation af begivenheder, transaktioner eller anden betydelig information i

regnskabet

- Bevidst udeladelse af begivenheder, transaktioner eller anden betydelig information i

regnskabet

- Bevidst misbrug af regnskabspraksis vedrørende beløb, klassifikation, præsentation eller

oplysning

Regnskabsmanipulation er endvidere karakteriseret ved ofte at blive udført af den daglige ledelse og

dennes tilsidesættelse af kontroller qua deres position og mulighed herfor. Regnskabsmanipulation kan

udføres ved brug af følgende metoder: 28

- Bogføring af fiktive posteringer. Hermed opnås den ønskede resultatpåvirkning, dette gør sig

primært gældende ved årsafslutningen.

- Regulering af vurderinger ved opgørelse af regnskabsmæssige skøn, som er udført på upassende

vis.

- For tidlig/sen indregning og undladelse af begivenheder og transaktioner, som er hændt i

regnskabsperioden.

- Tilbageholdelse af oplysninger, som ville påvirke regnskabstallene.

- Udførelse af komplekse transaktioner, som foretages med det formål at vildlede

regnskabsbruger ved påvirkning af virksomhedens præstation.

- Fordrejning af oplysninger og betingelser relateret til væsentlige og usædvanlige transaktioner

27 ISA 240, side 11 - afsnit A3

28 ISA 240, side 11 – afsnit A4
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2.2.6 Fejlinformation som følge af misbrug af aktiver29

Misbrug af aktiver relaterer sig typisk til tyveri af virksomhedens aktiver. Misbrug af aktiver kan

udføres af både almindelige ansatte og den daglige ledelse. Typisk er det kendetegnet ved at involvere

mindre og uvæsentlige beløb, men det afhænger dog naturligvis af virksomhedens type af aktiver.

Aktivtyper, der kan kategoriseres som værende let omsættelige, øger risikoen for besvigelse i form af

misbrug af aktiver. Misbrug af aktiver kan ske på følgende måder:

- Underslæb

- Tyveri af materielle eller immaterielle rettigheder

- Fiktive betalinger

- Returkommision

- Udbetaling til fiktive medarbejdere

- Privat benyttelse af virksomhedens aktiver

Underslæb kan foretages ved overførsel af likvider til egne konti. Underslæb skjules typisk ved

ompostering af indbetalinger fra debitorer.

Tyveri af aktiver sker typisk fra virksomhedens varelager. Varene kan benyttes både til privat forbrug

og med videresalg for øje. Tyveri af immaterielle rettigheder kan ske i form af software og anden

teknologi, som kan sælges til en konkurrent.

Fiktive betalinger kan forekomme, når en ansat får virksomheden til at betale for omkostninger, hvor

der ikke har været nogen modydelse. Dette vil sædvanligvis ske til en konto, som den ansatte har

rådighed over.

Returkommission kan modtages af den ansatte, som modydelse for at have indgået aftale med en

leverandør, hvor der involveres forhøjede priser på bekostning af virksomheden.

29 ISA 240, side 11 – afsnit A5
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Udbetaling til fiktive medarbejdere foretages af en ansat med adgang til lønmodulet, hvilket typisk er

lønbogholderen. Lønbogholderen undlader at slette de medarbejdere, som er stoppet, men ændrer blot

dennes udbetalingskonto i lønmodulet til sin egen.

Privatbenyttelse af virksomhedens aktiver kan være lån af bil til privat brug, eller at aktiver bliver

stillet i sikkerhed for et privat lån.

Nu da vi har defineret begrebet besvigelser, vil det være nærliggende at kigge på, hvordan ISA 240

beskriver ansvarsfordelingen på området.

2.2.7 Ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser30

ISA 240 kommer i indledningen ind på to forskellige ansvarsområder, ansvar for forebyggelse og

opdagelse af besvigelser samt revisors ansvar.

Det grundlæggende ansvar for at forebygge og identificere besvigelser ligger hos virksomhedens

øverste og daglige ledelse. Den daglige ledelse bør lægge stor vægt på at forebygge besvigelser. Dette

kan være med til at minimere muligheden for besvigelser. Derudover kan de forebyggende tiltag have

en præventiv effekt på medarbejderne. For at dette kan være succesfuldt, indebærer det, at den daglige

ledelse får skabt en ordentlig arbejdskultur i virksomheden. En kultur, som lægger vægt på ærlighed og

korrekt etisk adfærd. Den øverste ledelse bør involvere sig heri, og holde et aktivt tilsyn med både den

daglige ledelse samt de implementerede tiltag. Den øverste ledelse bør fokusere på muligheden for

tilsidesættelse af kontroller samt regnskabsafslutningsprocessen. Fokus skal her være på den daglige

ledelse og dennes muligheder for regnskabsmanipulation.

2.2.8 Revisors ansvar31

Såfremt revisor udfører revisionen efter ISA`erne, er det revisors ansvar at aflægge regnskabet med høj

grad af sikkerhed, for at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det gør sig gældende for både

fejlinformation relateret til besvigelser og fejl. Der vil altid være en risiko for at væsentlig

30 ISA 240 Side 1 – afsnit 4
31 ISA 240 Side 1-2 – afsnit 5-8
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fejlinformation i regnskabet ikke opfanges af revisor, endda selv om revisor har planlagt og udført sin

revision efter ISA`erne.

ISA 20032 beskriver de effekter, som begrænsningerne relateret til udførelsen af en revision indeholder.

Det er disse indvirkninger, som afleder risiciene for, at revisor ikke opdager væsentlig fejlinformation.

Risikoen herved er endvidere større, når der er tale om besvigelser, hvilket skyldes den kompleksitet,

som besvigelser kan være underlagt for at holde dem skjult.

Besvigelser, der indeholder en sammensværgelse, gør revisors arbejde endnu sværere. I tilfælde af

sammensværgelser er der to eller flere parter, som samarbejder, hvorved nogle interne kontroller kan

tilsidesættes.  Det bliver derfor svært for revisor at opdage besvigelsen. Faktorer som endvidere spiller

ind, for at revisor skal opdage besvigelser, er: Kompetencerne hos besvigeren, hvor ofte den foretages

samt udstrækningen af den foretagne manipulation, sammensværgelsens størrelse, væsentligheden af

enkeltbeløb som indgår i manipulationen, og de involverede medarbejderes erfaring og anciennitet.

Afhængig af graden af en mistænkelig begivenhed kan det være svært at skelne mellem, om der er tale

om besvigelse eller blot en fejl. Dette gør sig især gældende ved poster, som er præget af en stor

mængde skønsmæssige vurderinger.

Derudover er der også en større risiko for, at revisor ikke opfanger besvigelser udført af den daglige

ledelse. Den daglige ledelse vil typisk være dybt involveret i regnskabsafslutningsprocessen, og vil

herigennem have mulighed for at foretage manipulation af regnskabet. Grundet deres position i

virksomheden vil det formentlig være muligt at tilsidesætte kontroller og derigennem lykkedes med en

besvigelse.

Revisor skal udvise professionel skepsis under revisionen. Dette er vigtigt, såfremt revisor skal være i

stand til at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisor bør granske mulighederne for, at den daglige ledelse kan foretage besvigelser, samt holde for

øje, at de sædvanlige revisionshandlinger, som vurderes effektive i forhold til at identificere

uregelmæssigheder og fejl, måske ikke er tilstrækkelige, såfremt der skal opfanges besvigelser.

32 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale
standarder om revision, afsnit A51



Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Side 25

ISA 240`s krav fungerer som et hjælpeværktøj til brug for identifikation af og vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation, der er opstået grundet besvigelser. Derudover kommer ISA 240 med

konkrete forslag til revisionshandlinger, der kan hjælpe til at opdage besvigelser.

Efter at have identificeret, hvordan ISA 240 opgør ansvarsfordelingen, kan det være interessant at

kigge på selve målene for ISA 240.

2.2.9 Mål33

Revisors mål:

- ”At identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af

besvigelser”

- ”At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om de vurderede risici for væsentlig

fejlinformation som følge af besvigelser ved at udforme og gennemføre passende reaktioner og”

- ”På passende vis reagere på besvigelser eller mistanke herom, som er konstateret under

revisionen”

Ovenstående er målene for ISA 240. Såfremt revisor skal være succesfuld med at opfylde målene, er

professionel skepsis et vigtigt værktøj. Det vil vi kigge nærmere på i følgende afsnit.

2.3 Kravene i ISA 240

Vi har nu gennemgået de indledende afsnit i ISA 240, og vil i dette afsnit redegøre for de krav der er til

revisor i ISA 240.

2.3.1 Professionel skepsis

Det er et krav, at revisor skal udøve professionel skepsis gennem revisionen. Dette indebærer, at revisor

løbende skal forholde sig kritisk til den information, som modtages i revisionen med henblik på at

vurdere, om der er en væsentlig fejl i regnskabet, og om dette skyldes en besvigelse. Det forventes, at

revisor har en kritisk holdning til, hvor pålidelig den modtagne revisionsdokumentation er, hvilket også

medfører, at revisor skal vurdere, hvorvidt kontrollerne, der relaterer sig til den pågældende

33 ISA 240, Side 2-3 - Afsnit 10A-10C
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dokumentation, er pålidelig. Herudover skal revisor være særlig kritisk ved vurdering af risici for fejl,

som relaterer sig til besvigelser.

Selvom revisor drager nytte af erfaringer med ledelsen fra tidligere år, skal revisor være opmærksom

på, at omstændigheder kan have ændret sig fra år til år. Det faktum at ledelsen tidligere har udvist høj

integritet, er ikke ensbetydende med, at ledelsen fremadrettet vil gøre det. Det er derfor vigtigt, at

revisor foretager en ny risikovurdering hvert år, uagtet at risikovurderingen tidligere år ikke har vist en

høj risiko. Revisor skal også være opmærksom på, om informationer modtaget fra den daglige ledelse

og informationer fra den øverste ledelse stemmer overens og undersøge nærmere, såfremt der ikke er

sammenhæng.

Når revisor modtager et dokument som revisionsbevis, er der ikke en forventning om, at revisor

foretager en vurdering af, hvorvidt dokumentet er ægte. Dette vurderes at ligge uden for revisors

ekspertise34. Såfremt revisor får mistanke om, at dokumentet kan være forfalsket helt eller delvist, skal

revisor dog foretage yderligere handlinger for at sikre dokumentets ægthed. Revisor kan forevise

dokumentet til en ekspert for at bekræfte ægtheden, eller tage kontakt til den pågældende tredjepart og

få dokumentet bekræftet.

2.3.2 Drøftelse i opgaveteamet

I forbindelse med en revision er det et krav, at opgaveteamet drøfter risikoen for, at regnskabet

indeholder væsentlige fejl som følge af besvigelser35. På dette møde kan de erfarne medlemmer af

teamet forklare, hvilke regnskabsposter som de vurderer, kan indeholde en høj risiko for fejl som følge

af besvigelser. Der kan her drøftes, hvilke revisionshandlinger der skal udføres for at afdække de

forskellige risici, hvem på teamet der skal udføre dem, og hvordan de skal reagere på resultatet af disse

revisionshandlinger, såfremt der er indikationer på, at der er foregået besvigelser.

I forbindelse med mødet kan de enkelte medlemmer i revisionsteamet komme med input til, hvilke

områder indeholder en risiko for regnskabsmanipulation. Dette er særligt relevant, hvis der er forhold,

som giver anledning til at tro, at ledelsen sigter efter et bestemt resultat. Teamet kan ligeledes drøfte de

34 ISA 200, afsnit A47
35 ISA 315, afsnit 10
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kontroller, som ledelsen har iværksat for at forhindre misbrug af aktiver, og ledelsens mulighed for at

tilsidesætte disse kontroller.

Hvis et teammedlem er blevet gjort opmærksom på en mistanke om en besvigelse i virksomheden eller

har mistanke om, at en medarbejder eller ledelsesmedlem i virksomheden begår besvigelser på

baggrund af usædvanlig adfærd eller livsstil, er det relevant at drøfte dette på mødet.

Teamet kan ydermere diskutere effektiviteten af de revisionshandlinger, der udføres for at afdække

besvigelsesrisici, og overveje hvordan der kan indføres et element af uforudsigelighed i

revisionshandlingerne, således at effektiviteten af revisionshandlingen bliver øget.

Besvigelsestrekanten kan også gennemgås på mødet, således at alle teammedlemmer er opmærksomme

på, om der er et incitament eller pres til at begå besvigelser, en kultur i virksomheden der

retfærdiggører besvigelser, og hvilke muligheder der er for at begå besvigelser.

2.3.3 Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter

Der er krav til revisor om at udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse af

virksomheden og dens interne kontroller36. Disse handlinger omfatter forespørgsler til den daglige

ledelse og den øverste ledelse samt en vurdering af relationer og besvigelsesrisikofaktorer, som

indikerer en risiko for væsentlig fejlinformation. Disse handlinger vil blive gennemgået herunder.

Forespørgsler til den daglige ledelse

Revisor skal indhente den daglige ledelses vurdering af besvigelsesrisikoen. Den daglige ledelse har

ansvaret for virksomhedens kontrolmiljø, og revisor skal med forespørgslen indhente informationer

herom, såsom arten og omfanget af kontrollerne og eventuel kommunikation, der har været med

medarbejderne angående de etiske holdninger. Denne information er relevant, således at revisor har

forståelse for virksomhedens kontrolmiljø.

Revisor skal spørge den daglige ledelse om deres proces for risikoidentifikation vedrørende

besvigelsesrisici. Revisor skal indhente oplysninger om samtlige besvigelsesrisici, som den daglige

36 ISA 315, afsnit 5-24
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ledelse har identificeret, og deres reaktion herpå. Såfremt der har været kommunikation med den

øverste ledelse i forbindelse hermed, skal revisor ligeledes indhente denne information.

Ydermere skal revisor forespørge både den daglige ledelse og virksomhedens medarbejdere, om de har

informationer eller mistanke om aktuelle besvigelser i virksomheden. Når revisor forespørger

medarbejderne, skyldes det, at forespørgsler til den daglige ledelse kun vil vise de aktuelle besvigelser,

som bliver begået af medarbejdere, men selvfølgelig ikke dem som ledelsen selv har begået.  Når

revisor forespørger virksomhedens medarbejdere, kan dette give informationer, som kan afsløre

besvigelser, som er begået af ledelsen. Dette kan omfatte spørgsmål til eksempelvis medarbejdere, som

er involveret i godkendelsen eller registrering af særlige transaktioner, virksomhedens juridiske

eksperter, eller andre medarbejdere, som ikke er direkte involveret i processen for aflæggelse af

regnskabet.

Såfremt virksomheden har en intern revisionsafdeling, er det nærliggende at indhente information om

aktuelle besvigelser, formodninger og risikovurdering herfra. Revisor skal spørge intern revision,

hvilke arbejdshandlinger som de har udført for at afsløre besvigelser, og den daglige ledelses reaktion

på resultatet af disse handlinger.

Forespørgsler til den øverste ledelse37

Såfremt den øverste ledelse indeholder medlemmer, som ikke er en del af den daglige ledelse, skal

revisor forespørge den øverste ledelse, hvorledes de sikrer, at den daglige ledelses risikoidentifikation

og reaktion på risici er tilstrækkelig. Revisor skal ydermere forespørge, hvorvidt den øverste ledelse er

bekendt med aktuelle besvigelser eller har mistanke herom. Resultatet heraf sammenholdes med de

informationer, som er modtaget fra den daglige ledelse.

Øvrige risikofaktorer

I forbindelse med at revisor foretager analytiske handlinger, skal revisor være opmærksom på, om der

er usædvanlige relationer, særligt vedrørende indtægtskonti, som giver mistanke om besvigelser.

37 ISA 260, afsnit 13
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Herudover skal revisor vurdere, om øvrige erfaringer med virksomheden, eksempelvis i forbindelse

med kundeaccept, eller øvrige opgaver udført for virksomheden giver indikationer på besvigelsesrisici.

Revisor vil sjældent direkte kunne opdage en besvigelse alene ved ovenstående handlinger. Revisor

skal benytte ovenstående handlinger til at vurdere, hvor stor risikoen er for besvigelser, og derefter

tilpasse og målrette sine arbejdshandlinger herefter. Forhold som kan indikere en øget risiko for

besvigelser kan eksempelvis være bonusaflønning af medarbejdere eller krav fra banken. Der kan også

være krav fra tredjeparter, som giver et incitament eller pres for at begå besvigelser. Hvis

kontrolmiljøet i virksomheden samtidig er svagt, er dette yderligere en indikation for en øget risiko for

besvigelser.

Revisor skal foretage en faglig vurdering af de forskellige indikationer for at vurdere, om de udmunder

i en konkret besvigelsesrisiko. Revisor skal konkret vurdere de enkelte situationer i forhold til den

pågældende virksomhed og fastslå, hvorvidt indikationerne for besvigelser er relevante og væsentlige i

virksomheden. Revisor skal holde for øje, at hvis de indikationer for besvigelser, som er vurderet

relevante, samlet opfylder de tre betingelser for besvigelser, som nævnt i besvigelsestrekanten, er der

en risiko for besvigelser i virksomheden. Det skal dog bemærkes, at det kan være svært for revisor at

konstatere hvorvidt betingelsen vedrørende retfærdiggørelse og holdning er til stede, da dette typisk

holdes skjult.

Revisor skal være opmærksom på, at virksomhedens størrelse og kompleksitet, når der foretages en

vurdering af besvigelsesrisici. I den større virksomhed skal revisor være opmærksom på, hvorvidt den

øverste ledelse udøver tilstrækkelig kontrol med den daglige ledelse og virksomhedens

risikovurderingsprocesser. Revisor skal også vurdere, hvorvidt den interne revisionsafdeling i

virksomheden er effektiv, samt at virksomheden har et skriftligt regelsæt for medarbejdernes og

ledelsens adfærd i relation til besvigelser.

I den mindre virksomhed er de ovenstående områder ikke relevante, da den mindre virksomhed typisk

ikke opfylder ovenstående punkter. Dette er i sig selv ikke en svaghed, hvis det vurderes passende for

virksomhedens størrelse. Såfremt virksomhedens ledelse består af en enkelt person, typisk ejeren, er det

vigtig at se, om lederen udviser integritet og går forrest i forhold til at udvise etisk korrekt adfærd,

således at der skabes en sund kultur hos medarbejderne i virksomheden. Revisor skal også være
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opmærksom på, om lederen har tilstrækkelig fokus på den interne kontrol i virksomheden, og om

lederen selv foretager kontroller, der reducerer risikoen for besvigelser hos medarbejderne. Revisor

skal dog være opmærksom på den risiko, der er forbundet med, at ledelsen i virksomheden kun består

af en enkelt person.

2.3.4 Identifikation og vurdering af risici

Det er et krav at revisor foretager identifikation og vurdering af væsentlige risici for besvigelser for

hvert enkelt revisionsmål, fordelt på væsentlige transaktionsgrupper, balanceposter og oplysninger i

regnskabet38.

Angående indregning af indtægter er det et krav, at revisor som udgangspunkt vurderer, om der er en

væsentlig besvigelsesrisiko relateret hertil. Revisor skal vurdere, hvilke indtægtskilder der er omfattet

af denne risiko. Revisor kan dog vurdere, at en væsentlig besvigelsesrisiko for indregning af indtægter

ikke er relevant, eksempelvis i de tilfælde, hvor indtægtskilden består af få simple transaktioner.

Grunden til at virksomheder som udgangspunkt har denne besvigelsesrisiko er, at

regnskabsmanipulation typisk foregår ved indregning af indtægterne. Der kan være tale om forkert

periodisering af indtægter, således at man skaber et bedre eller dårlige resultat, eller der kan være tale

om, at der er indregnet fiktive indtægter så resultatet forbedres.

Revisor skal være opmærksom på, at besvigelsesrisikoen kan øges, afhængig af hvilke type virksomhed

der er tale om. Virksomheder, der håndterer mange kontanter i forbindelse med salg, kan eksempelvis

have øget risiko for besvigelse relateret hertil. Derudover er risikoen også påvirket af, hvilket pres der

ligger på virksomhedens ledelse til at vise gode resultater.

En væsentlig risiko for besvigelser skal behandles på samme måde som en betydelig risiko, og revisor

skal derfor få en forståelse af, hvilke af virksomhedens kontroller der relaterer sig til de pågældende

risici. Den daglige ledelse kan vælge, hvilke kontroller de vil implementere til at afdække de

pågældende besvigelsesrisici39. Den daglige ledelse kan i nogle situationer vælge ikke at implementere

38 ISA 315, afsnit 25
39 ISA 315, afsnit A48
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tilstrækkelige kontroller til at afdække besvigelsesrisici, såfremt de vurderer, at den økonomiske

omkostning ved en kontrol ikke står mål med den risiko, som afdækkes.

Ovenstående information fra ledelsen er vigtig for revisor, således at der kan foretages en korrekt

vurdering af omfanget af risici, og så revisor kan udarbejde de arbejdshandlinger, der er nødvendige for

at afdække disse risici.

2.3.5 Reaktion på de vurderede risici

Efter revisor har identificeret og vurderet de relevante væsentlige besvigelsesrisici, skal der udarbejdes

en reaktion til at afdække disse risici. Revisors reaktioner afhænger af, hvilken type af risici der er tale

om.

Reaktioner på risici på regnskabsniveau

Såfremt revisor har konstateret væsentlige besvigelsesrisici på regnskabsniveau, er det et krav, at

revisor fastlægger generelle reaktioner til at afdække disse risici40. Disse generelle reaktioner kan være,

at revisor gennem revisionen er mere kritisk over for den daglige ledelses forklaringer, og kræver dem

underbygget med anden dokumentation, eller revisor kan være nødsaget til at være mere omhyggelig

ved udvælgelse af stikprøver.

Det er vigtigt, at de generelle handlinger udføres af personer med tilstrækkelig erfaring til at kunne

håndtere opgaven set i forhold til, hvor stor risiko opgaven er forbundet med.

Revisor skal gennemgå den anvendte regnskabspraksis, med særligt fokus på regnskabspraksis

vedrørende skøn og komplicerede poster, for at konstatere, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis er

et udtryk for, at den daglige ledelse har ønsket at manipulere regnskabet i en bestemt retning.

Revisor skal også generelt indarbejde en uforudsigelighed i de fastlagte revisionshandlinger, således at

ledelsen eller medarbejderne ikke på forhånd kan gennemskue, hvilke handlinger revisor vil udføre, og

hvilket tidspunkt de udføres på. Denne uforudsigelighed kan opnås ved eksempelvis at udføre

40 ISA 330, afsnit 25



Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Side 32

substanshandlinger på poster, som normalt regnes for uvæsentlige, eller udføre nogle

revisionshandlinger uanmeldt, eller på uventede tidspunkt.

Reaktioner på risici på revisionsmålsniveau

Identificerer revisor væsentlige besvigelsesrisici på revisionsmålsniveau, skal revisor udarbejde

revisionshandlinger, som er tilrettelagt, således at de afdækker de pågældende risici41.

Disse revisionshandlinger kan eksempelvis være, at revisor foretage fysisk kontrol af aktiver, eller

revisor kan foretage avancerede analyser af væsentlige transaktioner ved hjælp af IT. I tilfælde, hvor

revisor vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at der er foretaget regnskabsmanipulation vedrørende

omsætningen, hvis virksomheden har faktureret forud for leveringen, kan revisor i forbindelse med

indhentningen af de eksterne bekræftelse ligeledes bede om at få bekræftet betingelserne for levering i

samhandelsaftalen, så det sikres, at periodiseringen er korrekt.

Revisor kan også vurdere, at det er mere hensigtsmæssigt at flytte udvalgte substanshandlinger, så de

udføres tættere på statusdagen for at modvirke risikoen for besvigelser. Revisor skal sikre, at omfanget

af de enkelte revisionshandlinger modsvarer den identificerede risiko. I nogle tilfælde kan det derfor

være nødvendigt at udvide stikprøvestørrelser eller foretage mere detaljerede analyser end normalt.

Hvis det er vurderet, at der er en væsentlig besvigelsesrisiko knyttet til varelageret, kan revisor vælge at

foretage en gennemgang af posteringerne på varelageret for at finde mistænkelige varegrupper eller

enkeltvarer, som kræver særlig fokus i forbindelse med den fysiske lageroptælling.

Har revisor konstateret, at der er væsentlige besvigelsesrisici forbundet med skønsmæssige poster, skal

revisor benytte den information, som er benyttet ved planlægning af revisionen og vurderer, hvorvidt

der er sammenhæng til de skøn, som den daglige ledelse har foretaget på de pågældende poster.

Revisor kan også gennemgå de skøn, som den daglige ledelse har foretaget tidligere år for at se,

hvorvidt de har været rimelige, hvilket kan understøtte de nuværende skøn, såfremt de stadig bygger på

de samme vurderinger og forudsætninger.

41 ISA 330, afsnit 6
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Reaktioner på risikoen for at ledelsen tilsidesætter kontroller

Der er altid en risiko for, at ledelsen tilsidesætter kontroller for at begå besvigelser. Omfanget af denne

risiko afhænger af, hvilke type virksomhed der er tale om, og vil være forskellig fra virksomhed til

virksomhed. Denne risiko beror derfor på en konkret vurdering af den pågældende virksomhed. I og

med at man ikke kan forudse, på hvilken måde en sådan besvigelse kan ske, vil der altid være tale om

en væsentlig besvigelsesrisiko, og det er derfor en betydelig risiko.

Revisor skal altid udføre nogle konkrete handlinger, uanset revisors vurdering af risikoen for, at

ledelsen tilsidesætter kontroller. Revisor skal kontrollere, hvorvidt de efterposteringer og andre

justeringer, som virksomheden har foretaget i forbindelse med regnskabsafslutningen, er passende.

Dette indebærer en forespørgsel til de involverede personer, om de har været vidne til usædvanlig

aktivitet samt en test af de posteringer, der har været i løbet af regnskabsperioden, dog primært dem

omkring regnskabsafslutningen.

Regnskabsmanipulation fra den daglige ledelses side sker ofte ved, at ledelsen foretager falske

posteringer i bogføringen, oftest ved regnskabsafslutningen, eller efterposteringer til tallene i

forbindelse med, at regnskabet konsolideres eller opstilles.

Når revisor skal foretage en test af posteringerne, skal revisor først foretage en risikovurdering, hvor

det fastlægges, hvilke transaktionsklasser og posteringer den største risiko er tilknyttet. Her er det også

relevant for revisor at kigge på virksomhedens proces for regnskabsaflæggelsen, og om de har

implementeret nogle kontroller vedrørende efterposteringer og andre justeringer, som revisor kan teste.

Revisor skal være opmærksom på, at regnskabsmanipulation ofte er posteret af personer der ikke

normalt foretager posteringer, på usædvanlige konti, og typisk foretaget i forbindelse med

regnskabsafslutningen. Revisor skal dog også være opmærksom på konti som er omgivet af væsentlige

skøn eller på anden måde er komplekse, da det er oplagt at skjule svigagtige posteringer på disse konti.

Regnskabsmanipulationen kan også ofte foregå i forbindelse med de regnskabsmæssige skøn, som

virksomheden har anlagt. Revisor skal derfor gennemgå disse skøn og foretage en samlet betragtning af

disse på trods af, at hvert skøn særskilt er vurderet rimeligt. Revisor skal se på, om de anlagte skøn

indeholder et bias, eksempelvis ved at være undervurderede, og dermed trækker resultatet i en bestemt
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retning. Revisor kan i disse tilfælde gennemgå disse skøn fra tidligere periode for at fastslå, hvorvidt

der er tale om manglende neutralitet i den daglige ledelses regnskabsmæssige skøn.

I forbindelse med revision af regnskabsmæssige skøn er det et krav at gennemgå tidligere perioder42, og

derfor er det oplagt, at revisor gennemfører ovenstående vurdering i forbindelse hermed.

Endelig kan der være foretaget transaktioner, som ikke er en del af den normale drift i virksomheden,

og som kan indikere, at de er udført for at skjule misbrug af aktiver, eller som en manipulation af

regnskabet. Revisor skal være opmærksom på transaktioner, som mangler fyldestgørende

dokumentation, transaktioner der er lavet mere komplekse end nødvendigt, eller transaktioner til

nærtstående parter, som ikke tidligere har været identificeret. Revisor skal også være opmærksom på,

om ledelsen er mere interesseret i, hvordan posteringerne bliver behandlet i regnskabet, fremfor den

faktiske betydning for virksomheden.

Revisor skal vurdere, hvorvidt der er risici for ledelsens tilsidesættelse af kontroller, som ikke er

afdækket ved hjælp af arbejdshandlingerne i dette afsnit. Såfremt dette er tilfældet, skal revisor

udarbejde yderligere arbejdshandlinger, som kan afdække disse risici.

2.3.6 Vurdering af revisionsbevis43

Gennem analytiske handlinger skal revisor tage stilling til, om der er nye risici for væsentlig

fejlinformation forårsaget af besvigelser. Disse analytiske handlinger bør endvidere foretages sent i

revisionsprocessen, da man har behov for at sammenligne med forståelsen af virksomheden, som

revisor foretager en faglig vurdering af i begyndelsen af revisionsprocessen. Dette gøres for at få

overblik over forskelle i forventninger kontra realiserede begivenheder. Hermed kan usædvanlige

trends identificeres. Det er særligt større udsving i indregning af indtægter ved årets slutning, som er et

vigtigt fokuspunkt. Stiger omsætningen voldsomt, og dette ikke kan forklares med normale

sæsonudsving, kan det indikere en besvigelse.

42 ISA 540, afsnit 9
43 ISA 240, Side 7, afsnit 34-37 + Side 23-24, afsnit A49-A53
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Bemærker revisor fejlinformation, skal der tages stilling til, om der kan være tale om en besvigelse. Er

der tilstrækkelig med indikation for svindel, bør revisor vurdere den afledte effekt på andre områder af

revisionen. Dette kan resultere i en manglende troværdighed til ledelsen, da det ikke er sikkert, at der er

tale om en enkeltstående begivenhed. Revisor bør undersøge omfanget af begivenhederne, da en enkelt

uvæsentlig begivenhed kan udvikle sig væsentligt, såfremt hændelsen er foregået flere gange.

Bliver revisor bekendt med en fejlinformation, som formentlig er forårsaget af en besvigelse, og det

vurderes, at den daglige ledelse er indblandet, skal revisor genevaluere sin vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation relateret til besvigelser. Bliver der sået tvivl om revisors opnåede

revisionsbevis grundet besvigelser, bør det overvejes, om der er en sammensværgelse involveret. En

sammensværgelse kan underminere et ellers godkendt revisionsbevis. Revisionsbeviset kan således

være kompromitteret fordi muligheden for, at en ekstern tredjepart er indblandet, er til stede.

Har revisor identificeret en besvigelse, som medfører væsentlig fejlinformation i regnskabet, eller er

forholdene tilpas komplekse, således at revisor ikke vurderer det muligt at udtrykke en konklusion, bør

revisor overveje konsekvenserne for påtegningen. Til hjælp herfor har revisor ISA 45044 og ISA 70045.

ISA 450 angiver krav og vejledning ved vurdering af identificeret fejlinformation samt håndteringen

heraf. Revisor skal derimod anvende ISA 700 i forbindelse med at udtrykke sin konklusion i revisors

erklæring.

44 ISA 450, Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen
45 ISA 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab
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2.3.7 Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven46

Identificerer revisor en fejl, som involverer en besvigelse eller mistanke om at en sådan begivenhed har

fundet sted, og såfremt denne begivenhed stiller tvivl om, at revisor er i stand til at fortsætte sit arbejde,

skal revisor foretage følgende:

- Revisor skal opgøre ansvaret for begivenheden, både fagligt og juridisk. Revisor skal undersøge

de gældende krav i forhold til kommunikation til det relevante ledelsesorgan. Det kan også

blive aktuelt at informere visse myndigheder om begivenheden.

- Revisor skal overveje at fratræde, såfremt dette er muligt jf. den gældende lovgivning på

området.

- Skulle revisor vælge at fratræde, er det nødvendigt for revisor at underrette de relevante

personer i den daglige og øverste ledelse herom og gennemgå årsagerne til revisors fratræden.

- Revisor skal endvidere sikre sig, hvorvidt der påhviler revisor et faglig eller juridisk ansvar for

at underrette vedkommende, som valgte revisor, samt om myndighederne skal informeres

herom.

Eksempler på omstændigheder, der kan forårsage en revisors fratræden:47

- Virksomhedens ledelse lever ikke op til deres ansvar om at implementere præventive

foranstaltninger til brug for mindskelse af risikoen for besvigelser.

- Revisor kommer frem til den konklusion, at risici for væsentlig fejlinformation forårsaget af

besvigelser, samt de udførte test på området, giver anledning til en betydelig risiko for

væsentlige besvigelser. Er risici forbundet hermed for voldsomme, kan revisor vurdere, at

opgaven ikke er risikoen værd.

- Revisor vurderer, at kompetenceniveauet og integriteten hos virksomhedens ledelse ikke er

tilfredsstillende.

Det kan være svært at vurdere, hvornår det er en korrekt beslutning fra revisor at fratræde. Dette vil til

enhver tid være en subjektiv vurdering fra revisors side. Forhold, som kan påvirke revisor i denne

46 ISA 240, Side 8, afsnit 38
47 ISA 240, Side 24, afsnit A54-A55
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vurdering involverer de eftervirkninger, som er forbundet med, at et medlem af den daglige eller den

øverste ledelse står bag begivenheden. Dette vil medføre, at revisor finder ledelsens udtalelser

upålidelige, og gør et fremtidig samarbejde vanskeligt. Derudover må revisor vurdere, om en

tilknytning til den respektive virksomhed vil være gavnlig for revisor. Sandsynligheden for sagsanlæg

og dårlig omtale vil alt andet lige øge risikoen for, at revisor vælger at droppe forbindelsen til

virksomheden.

2.3.8 Skriftlige udtalelser48

Den daglige og eller øverste ledelse skal udarbejde en udtalelse på skrift til revisor om følgende:

At ledelsen vedstår deres ansvar for at udforme interne kontroller, som har et præventivt og opdagende

formål, samt at det er deres ansvar at implementere og overvåge disse kontroller. Derudover skal

ledelsen anerkende, at de har informeret revisor om deres vurdering af risikoen for, at regnskabet kan

indeholde væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser, og endvidere at revisor er blevet meddelt

om ledelsens kendskab til faktiske besvigelser eller mistanke herom. Ledelsen skal videregive deres

information om alle begivenheder, som kan menes at have haft en effekt. Dette begrænser sig ikke kun

til viden opnået fra nuværende medarbejdere, men også tidligere medarbejdere og myndigheder.

Til brug for hjælp i forbindelse med skriftlige udtalelser kan revisor med fordel benytte sig af ISA

58049. ISA 580 fungerer som et hjælpeværktøj for revisor med krav og vejledning. Det primære formål

med indhentningen af udtalelser fra ledelsen er at fastslå, at ledelsen vedkender deres ansvar for

udarbejdelse af årsregnskabet. Det er dog også vigtigt, at ledelsen gør dette for så vidt angår interne

kontroller og besvigelser.  Dette gøres grundet de svære betingelser revisor har for at opdaget

besvigelser. De skriftlige udtalelser vil dermed være en hjælp for revisor, såfremt revisor må blive

indblandet i en retssag, fordi besvigelsen ikke blev opdaget.

48 ISA 240, Side 8, afsnit 39 + side 25, afsnit A58-A59
49 ISA 580, Skriftlige udtalelser
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2.3.9 Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse50

Er revisor kommet i besiddelse af information, der antyder, at der er begået en besvigelse, eller har

revisor fundet ud af, at den er sket, da skal revisor meddele dette til et passende niveau i den daglige

ledelse. Det er nemlig den daglige ledelses ansvar at sørge for præventive og opdagende kontroller i

virksomheden. Endvidere skal den øverste ledelse informeres om revisors opnåede information,

såfremt besvigelsen omhandler følgende: den daglige ledelse, medarbejdere forbundet med vigtige

roller i forhold til virksomhedens interne kontroller, og andre medarbejdere, hvor besvigelsen kan have

en væsentlig karakter. Det skal dog påpeges, at der er en undtagelse til dette, såfremt alle medlemmer

af den øverste ledelse også deltager aktivt i virksomhedens daglige drift, og forholdet kan relateres til

de tre førnævnte punkter.

Mistænker revisor den daglige ledelse for at være involveret i en besvigelse, skal kun den øverste

ledelse informeres herom. I samarbejde med den øverste ledelse skal den videre revision planlægges,

således at revisor kan få afsluttet sin revision.

Valget af passende ledelsesorgan som revisor skal kommunikere deres viden til, vil bygge på en faglig

vurdering fra revisors side. Det er vigtigt at bibeholde den professionelle skepsis, og overveje omfanget

af en evt. sammensværgelse på ledelsesniveau. Som hovedregel må revisor kommunikere med

ledelsesorganet, som minimum er et niveau højere end de mistænktes.

Kommunikationen med den øverste ledelse kan være både skriftlig og mundtlig. Ved kommunikation

til den øverste ledelse kan ISA 26051 være en hjælp. ISA 260 hjælper revisor med sine overvejelser

omkring, hvilken kommunikationsform der skal benyttes. Besvigelser er et ømt punkt at bringe til den

øverste ledelse, hvorfor kommunikationen må ske uden tøven, såfremt det er væsentligt.

Er der tale om uvæsentlige besvigelser, som drejer sig om medarbejdere, der ikke deltager i den daglige

ledelse, kan det stadig være en god ide at kommunikere sin viden til den øverste ledelse. Typisk vil den

øverste ledelse gerne informeres om disse særlige begivenheder. Her må det igen være op til den

enkelte revisor at vurdere behovet for sin kommunikation ud fra dens kendskab til kunden.

50 ISA 240, Side 8-9, afsnit 40-42 + side 25-26, afsnit A60-A64
51 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse
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Udover bekræftede tilfælde af besvigelser og mistanke herom, er der andre punkter vedrørende

besvigelser, revisor kan pointere for den øverste ledelse. Disse punkter kan omfatte den daglige

ledelses proces for at vurdere kontroller og risici forbundet hermed. Dette kan være forhold som

vurderes, at den daglige ledelse ikke har tilstrækkelig fokus på. Revisor kan komme med sin vurdering

af kontrolmiljøet samt den daglige ledelses kompetencer og integritet. Det kan også drøftes om der er

handlinger udført af den daglige ledelse relateret til regnskabsafslutningsprocessen, som kunne minde

om regnskabsmanipulation. Derudover kan revisors bekymringer om usædvanlige transaktioner luftes

for den øverste ledelse.

2.3.10 Kommunikation med lovgivende og kontrollerende myndigheder52

Revisor er underlagt en tavshedspligt over for kunden. Denne tavshedspligt kan dog i visse juridiske

tilfælde brydes, når der er tale om besvigelser. Reglerne på dette punkt er dog forskelligt alt afhængig

af, hvor i verden man befinder sig. I nogle lande har revisor pligt til at kommunikere med

myndighederne. Derudover skal fejlinformation, hvor ledelsen ikke reagerer og retter forholdet, i visse

lande rapporteres til myndighederne.

2.3.11 Dokumentation53

Revisor skal jf. ISA 23054 dokumentere nedenstående forhold omkring forståelsen af virksomheden og

dens omgivelser. Endvidere skal forhold omkring vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

dokumenteres jf. ISA 31555:

- ”de betydelige beslutninger nået gennem drøftelser i opgaveteamet om, hvor udsat

virksomhedens regnskab er over for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, og”

- ”de identificerede og vurderede risici for væsentligt fejlinformation som følge af besvigelser på

regnskabs- og revisionsmålsniveau.”

52 ISA 240, Side 9, afsnit 43 + side 26-27, afsnit A65-A66
53 ISA 240, Side 9, afsnit 44-45
54 ISA 230, Revisionsdokumentationen
55 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens
omgivelser
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Endvidere skal revisor dokumentere overvejelser vedrørende sin tilgangsvinkel relateret til de

vurderede risici for væsentlig fejlinformation, jf. ISA 33056:

- ”de generelle reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af

besvigelser på regnskabsniveau samt arten, omfanget og den tidsmæssige placering af

revisionshandlinger og disse handlingers forbindelse med de vurderede risici for væsentlig

fejlinformation som følge af besvigelser på revisionsmålsniveauet, og”

- ”resultater af revisionshandlingerne, herunder resultaterne af de handlinger, der er udformet for

at håndtere risikoen for, at den daglige ledelse tilsidesætter kontroller”

Derudover skal revisor dokumentere kommunikationen med den daglige ledelse, øverste ledelse og

myndigheder, for så vidt angår besvigelser.

Som tidligere beskrevet er der i ISA 240 en fast besvigelsesrisiko relateret til indregning af indtægter.

Vurderer revisor at denne antagelse ikke er relevant for virksomheden, da skal revisor dokumentere

sine begrundelser for fravalget af denne besvigelsesrisiko.

2.4 Opsummering af ISA 240

Målene i ISA 240 går på, at revisor skal identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i

regnskabet, som kan forårsages af besvigelser. Revisor skal opnå et tilfredsstillende revisionsbevis til

afdækning af de identificerede risici for væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser, samt

reagere på mistanke eller konstaterede besvigelser, som er identificeret under revisionen.

I ISA 240 fremgår det, at det er virksomhedens ledelse, der bærer ansvaret for at forebygge og

identificere besvigelser. Det er ledelsens ansvar at implementere et tilstrækkeligt kontrolmiljø, og skabe

en arbejdskultur baseret på etik og ærlighed igennem hele virksomheden.

Revisor har til ansvar at sikre, at regnskabet med høj grad af sikkerhed ikke indeholder væsentlig

fejlinformation, som konsekvens af fejl eller besvigelser. Revisor skal sørge for, som et led i

planlægningen, at have drøftet overvejelser omkring besvigelser med hele revisionsteamet. Endvidere

56 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici
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skal revisors planlægning omfatte en forståelse af virksomheden, og dennes styrker og svagheder i de

interne kontroller. Revisor skal som en del af disse risikovurderingshandlinger foretage forespørgsler til

ledelsen. Forespørgslerne til ledelsen skal omfatte, hvorvidt ledelsen er bekendt med udførte

besvigelser samt ledelsens vurdering af risici for besvigelser, og hvordan ledelsen vil afdække de

identificerede risici for besvigelser. Som følge af revisors risikovurderingshandlinger skal revisor

sammensætte sine revisionshandlinger. Handlingerne skal specificeres, således at de passer til

besvigelsesrisikoen. Revisor skal også foretage handlinger for at imødegå risici for, at ledelsen

tilsidesætter kontroller.

Professionel skepsis er et vigtigt karaktertræk hos en revisor, og en egenskab, som revisor bør

opretholde igennem hele sin revision. Den professionelle skepsis skal sørge for, at revisor forholder sig

til revisionsmaterialet, og om revisionsbeviset lever op til det ønskede niveau. Det forventes ikke at

revisor foretager kontrol af dokumenters ægthed, da revisor ikke har til ansvar at opdage forfalskninger.

Revisor har dog ansvar for at iværksætte yderligere undersøgelser, hvis revisor får anledning til at tro,

at dokumentet er falskt.
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3. Gennemgang af besvigelsessager

3.1 Indledning

Når der sker en besvigelse i en virksomhed, og interessenterne lider et tab, vil der ofte køres en

erstatningssag, hvor det kan være relevant at forsøge at placere et ansvar hos revisor. Interessenterne vil

derfor indgive en klage til Revisornævnet, som vil vurdere, hvorvidt revisor har overholdt god

revisionsskik. Vi vil i dette afsnit gennemgå de forskellige former for ansvar, der kan placeres hos

revisor, og vi vil redegøre for Revisornævnet og de øvrige offentlige organer, som er relevante i forhold

hertil. Vi vil herefter gennemgå en række kendelser, som Revisornævnet har afsagt.

3.1.1 Revisors ansvar57

Når man taler om revisors ansvar, er der tale om forskellige typer ansvar som revisor kan blive pålagt.

Som udgangspunk taler man om tre forskellige former for ansvarspålæggelse.

Strafansvar bliver pålagt, hvis der er tale om en overtrædelse af et gerningsindhold, som er beskrevet i

en lov, og at overtrædelsen er sket med fornødent fortsæt. Strafansvar bliver pålagt af domstolene efter

de regler, der findes i retsplejeloven vedrørende straffesager. Det er det offentlige ved politiet og

anklagemyndigheden, som rejser tiltalen mod gerningsmanden, da det er i samfundets interesse at

gerningsmanden dømmes.

Erstatningsansvar bliver pålagt, hvis man har foretaget en culpøs handling, hvorefter der er nogle, der

har lidt et tab.  Vurderingen, om der skal pålægges et erstatningsansvar, er frigjort fra lovregler. Det er

en skønsmæssig vurdering, der afgør, om der er tale om en culpøs handling. Erstatningsansvar bliver

også pålagt af domstolene, men efter reglerne vedrørende civile sager. Det er offeret, der rejser sager

om erstatningsansvar, da erstatningsansvarets formål er at genoprette et økonomisk tab, som offeret har

lidt. Ønsker offeret ikke at anlægge sag, bliver sagen droppet, da det ikke har betydning for samfundet,

hvem der bærer det økonomiske tab.

Disciplinæransvaret forudsætter, at der findes en særlig lovhjemmel, men reelt er der tale om en

sanktion, der er baseret på et skøn. Disciplinæransvaret bliver ikke pålagt af domstolene, men i stedet

57 Karnov Group: Revisoransvar, side 235-236
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af et særligt nævn. For revisorer er det Revisornævnet, der pålægger disciplinæransvaret. Det kan her

både være offentlige organer, som Revisortilsynet og SKAT, men også enkelte personer eller

virksomheder, der rejser sager i Revisornævnet.

3.1.2 Revisornævnet58

Revisornævnet er fastsat i henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, også

benævnt Revisorloven. Revisornævnet har til opgave at behandle eventuelle klager over, at en revisor

har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Det slås dog fast, at klager der vedrører revisors

honorar og kollegiale sager, ikke skal behandles i Revisornævnet, her henvises i stedet til

Responsumudvalget i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Revisornævnet skal bestå af en formand, og skal have mindst en landsdommer som næstformand.

Derudover skal Revisornævnet bestå af mindst 12 medlemmer, fordelt med 6 repræsentanter for

regnskabsbrugere, 3 statsautoriserede revisorer og 3 registrerede revisorer.

Formanden står for at tilrettelægge Revisornævnets arbejde, og afgør fra sag til sag, hvor mange

medlemmer der skal deltage i sagsbehandlingen. Det er dog vigtigt, at antallet af revisorer svarer til

antallet af regnskabsbrugere. Formanden kan dog vælge at afvise en klage, eksempelvis hvis klager

ikke har tilstrækkelig retlig interesse, eller hvis klagen er åbenbart grundløs.

Klagen skal indgives skriftligt til Revisornævnet, som sender en kopi til den indklagede, med en

tidsfrist for, hvornår indklagede skal svare på klagen. Indklagedes svar forelægges for klager, og

formanden kan vurdere det nødvendigt, at begge parter har endnu en mulighed for at komme med

oplysninger i sagen. Vælger indklagede ikke at svare, bliver klagen udelukkende bedømt på klagers

oplysninger.

Revisornævnet foretager afgørelsen ved almindelig stemmeflerhed. Revisornævnet giver sin

begrundelse for afgørelsen, der også indeholder mindretallets indstilling. Kendelsen bliver herefter

offentliggjort på Revisornævnets hjemmeside.

58 Bekendtgørelse om Revisornævnet (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161678)
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3.1.3 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Responsumudvalget59

FSR er en brancheorganisation for registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer, som varetager

revisors faglige og politiske interesser. FSR har oprettet Responsumudvalget, som har den rolle at være

med til at fastsætte, hvad der i konkrete sager er god revisionsskik. Responsumudvalget bliver typisk

benyttet ved klager over revisors honorar.

Responsumudvalget kigger her på, hvad der er en forsvarlig indsats fra revisors side. Selvom en stor

del af revisors arbejde er fastsat i de mange standarder, er der dog stadig spørgsmål, hvor standarderne

ikke giver et entydigt svar. Her er det Responsumudvalget der går ind og vejleder, om hvilke krav der

kan stilles til revisor, og hvilken kvalitet der kan forventes af revisor.

3.1.4 Revisortilsynet60

Revisortilsynets opgave er at kontrollere registrerede og statsautoriserede revisorer og

revisionsvirksomheder. Revisortilsynet består af 8 medlemmer, udover en formand, som fordeles med

2 registrerede og 2 statsautoriserede revisorer samt 4 repræsentanter for regnskabsbrugere.

Revisortilsynet foretager kvalitetskontrol hos samtlige godkendte revisionsvirksomheder, mindst hvert

6. år. Såfremt revisionsvirksomheden udfører revision af virksomheder med særlig offentlig interesse,

kontrolleres disse mindst hvert 3. år.

Revisortilsynets kontrol omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem, og

om virksomhederne lever op til Revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet. Revisortilsynet skal

godkende de kvalitetskontrollanter, der udfører kontrollen. Kontrollen kan resultere i en påtale, og i

nogle tilfælde kan Revisortilsynet vælge at indbringe sagen for Revisornævnet.

De typiske fejl, som Revisortilsynet har konstateret, er mangelfuld dokumentation i revision af

væsentlige områder, mangelfuld planlægning af revisionen og identifikation af de væsentlige og

risikofyldte områder. Revisortilsynet har også konstateret alvorlige fejl i de afgivne erklæringer,

herunder manglende oplysning om ulovligt aktionærlån, manglende going concern forbehold, og

59 FSR udvalgsberetning 2013, side 22-24 (http://viewer.zmags.com/publication/f161913d#/f161913d/1)
60 Information om Revisortilsynet (http://revisortilsynet.dk/revisortilsynet)
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manglende modifikation af konklusionen i forbindelse med et forbehold. Revisortilsynet har fået

medhold i ca. 90 % af de sager, som de har indbragt for Revisornævnet.

3.1.5 Erhvervsstyrelsen og Revisorkommisionen.

Revisortilsynet bliver styret af Erhvervsstyrelsen, som udpeger den formand og de medlemmer, der

skal være i Revisortilsynet.61 På denne måde et det Erhvervsstyrelsen, der har det grundlæggende

ansvar for tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.62

Erhvervsstyrelsen nedsætter en revisorkommision, som hjælper Erhvervsstyrelsen med at administrere

lovgivningen, revisoreksamen og reglerne for efteruddannelse. Revisorkommisionen består af en

formand og 10 medlemmer, fordelt med 5 revisorer og 5 som er kyndige inden for forretning, skatteret,

skifteret og nationaløkonomi.63

Erhvervstyrelsen kan af egen drift iværksætte en undersøgelse, såfremt de vurderer, at en revisor eller

revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde lovgivningen.64 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at

revisor opgiver oplysninger til brug herfor, herunder arbejdspapirer, protokollater og korrespondance.65

3.2 Gennemgang af konkrete sager

Vi gennemgår her de udvalgte sager, som alle indeholder et element af besvigelser. For hver sag har vi

valgt at starte med at gennemgå selve klagen, og herefter de involverede parters bemærkninger til

klagen. Endelig ser vi på Revisornævnets kendelse og hvilken begrundelse de har for kendelsen. Dette

danner så grundlag for vores analyse.

I forbindelse med, at vi har gennemgået disse sager, har vi udarbejdet en detaljeret beskrivelse af

hændelsesforløbene og sagens parter, som kan benyttes til at få et overblik over, hvad der er sket i de

enkelte sager. Dette er vedlagt i ”Bilag 1”. Man kan derfor med fordel skele til dette bilag, når man

læser de enkelte gennemgange af sagerne.

61 Revisorloven §34
62 Revisorloven §32
63 Revisorloven §33
64 Revisorloven §37
65 Revisorloven §38
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Vi har også foretaget en gennemgang af de fire sager, som har været i Responsumudvalget, som

indeholder et element af besvigelse. Disse sager er opbygget som spørgsmål, hvortil udvalget typisk

besvarer bekræftende eller afkræftende. Vi vil gennemgå disse sager i et samlet afsnit i forlængelse af

de øvrige sager. Vi vil på samme måde også foretage en analyse af disse sager i det efterfølgende

afsnit.

3.2.1 Sag 23/2010 (underslæb begået af direktør og medaktionær)66

Sagen omhandler en virksomhed, hvor den daværende direktør og en medaktionær har begået groft

underslæb. Virksomhedens hovedaktivitet er at levere tekniske løsninger til den offentlige transport.

Klagen:

Klager vurderer, at revisor har svækket selskabets muligheder for at forfølge den udførte økonomiske

kriminalitet, og medvirket til at forsinke selskabets mulighed for at indlede politimæssig efterforskning

af dette i mindst 6 måneder. Klager vurderer ikke, at revisor har opfyldt sine forpligtelser som revisor,

da besvigelsen kunne udvikle sig fra juni 2009 til november 2009, på trods af at revisor har haft

betydelig indblik i selskabets forhold qua sin egenskab af revisor og bogholder.

Der er følgende relevante klagepunkter (som er citeret fra sagen):

- ”Manglende agtpågivenhed i forbindelse med revision af årsrapporten 2008 vedrørende

afdækning af besvigelsesrisiko.

- Manglende agtpågivenhed i forbindelse med assistance med bogføring for en delperiode af

2009, herunder udlevering af bogføringsmateriale

- Passivitet i relation til efterforskning vedrørende besvarelse af rejste spørgsmål.”

66Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.xn--revisornvnet-
edb.dk/graphics/disciplinaernaevnet/Kendelser/Kendelser%202011/23-2010.pdf)
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Parternes bemærkninger

Klager:

Klager oplyser, at K ApS i løbet af 2009 og muligvis tilbage fra 2008 er blevet udsat for underslæb af

selskabet daværende direktør og en medaktionær. Disse har endvidere slettet det meste af selskabets

arkiver. Samlet set risikerer selskabet, aktionærer, bank og kreditorer at lide et tab som foreløbigt er

opgjort til ca. 3 mio. kr. Besvigelsen opdages i oktober/november 2009.

Ad klagepunktet: Erklæring afgivet på årsrapporten for 2008 vedrørende K ApS, manglende

agtpågivenhed vedrørende afdækning af besvigelse.

Klager mener, at de indklagede har et forhøjet ansvar, når der er konstateret besvigelser i et

årsregnskab, som er påtegnet af indklagede. De konstaterede besvigelser har revisor ikke evnet at finde,

hverken i deres rolle af revisor eller som bogholder i 2009. Grundet meget store honorarudbetalinger til

den mistænkte direktør, manglende lageropgørelser, ekstremt store udokumenterede vareindkøb, fejl i

momsangivelser, ukomplet nummerrækkefølge, og manglende bilag vedrørende selskabets debitorer og

kreditorer, vurderer klager, at revisor burde have opdaget besvigelsen.

De indklagede:

De indklagede vurderer, at klagen fremkommer uklar og upræcis, herunder hvilke svigagtige

handlinger der er udført og den tidsmæssige placering heraf. Indklagede vurderer, at punkterne 2 og 3

ikke vedrører erklæringsarbejde, hvorfor disse bør afvises.

Ad klagepunktet: Erklæring afgivet på årsrapporten for 2008 vedrørende K ApS, manglende

agtpågivenhed vedrørende afdækning af besvigelse.

De indklagede vurderer, at de har udført en revision, som er i overensstemmelse med gældende

lovgivning. De har under planlægningen af deres revision haft overvejelser om indikationer for

besvigelser og usædvanlige transaktioner. Disse overvejelser gav ikke anledning til bemærkninger.

Selskabet havde i 2008 en positiv indtjening, og bogføringen blev udført af klagers far med bistand af

klager. Derudover blev ledelsen i forbindelse med ledelseserklæring og revisionsprotokollat spurgt til,

om de havde kendskab til besvigelser i virksomheden. Ledelsen havde ikke kendskab hertil. Indklagede
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påpeger endvidere, at klager via sit virke som bestyrelsesformand og sin tætte kontakt til bogholderiet,

ikke selv har givet udtryk for en høj besvigelsesrisiko. Under den udførte revision blev der ikke

identificeret indikationer på besvigelser, hvorfor revisionen kunne afsluttes 12. juni 2009, i

overensstemmelse med god revisionsskik.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Revisornævnet indleder med at påpege, at deres arbejde begrænser sig til at omfatte revisors afgivelse

af påtegning og anden erklæringsarbejde efter revisorloven. Nævnet tager derfor ikke stilling til

erstatningskrav, honorarspørgsmål, rådgivning eller adfærdsklager. Nævnet indleder dermed at afvise

alle klager mod den øvrige revisor, da denne ikke har skrevet under på regnskabet grundet sin

deponering af sin bestalling.

Ang. klagepunkt 1 vurderer Revisornævnet, at indklagede under sit arbejde i planlægningsfasen søgte

at afdække besvigelsesrisikoen. Endvidere var de informationer, som de indklagede modtog fra

ledelsen af afvisende karakter. Dette understøttes af det faktum, at klager først bliver mistænksom i

oktober/november 2009. Revisornævnet lægger også vægt på, at klager ikke har bevist, at andre

begivenheder, udover oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, i tilstrækkelig grad burde have gjort

at indklagede opdagede besvigelsen. Indklagedes udførte handlinger omkring besvigelser ved

planlægningen af revisionen, anbefales i revisionsstandarderne. Derudover er der uundgåeligt

begrænsninger ved revision, som medfører en risiko for væsentlige fejl eller besvigelser ikke opdages.

Dette gør sig gældende, selvom revisionen er planlagt og udført efter revisionsstandarderne. Derfor er

det ikke ensbetydende med, at selvom der efterfølgende findes besvigelser, at revisionen ikke er udført

efter god revisionsskik. Revisornævnet vælger således at frifinde indklagede.

Ang. klagepunkt 2, vil revisornævnet ikke udtale sig, da der ikke har været hensigt om påtegning,

hvorfor dette punkt afvises. Dette skyldes, at indklagede ikke har afgivet erklæring på 2009 regnskabet,

men kun udført assistance.

Ang. klagepunkt 3 vurderer Revisornævnet at dette må betegnes som en adfærdsklage, og ikke en klage

som har med erklæringsarbejde at gøre, hvorfor dette punkt også afvises.
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3.2.2 Sag 57/2011 (misbrug af aktiver ved uberettigede betalinger af annoncer)67

Sagen omhandler en virksomhed, hvor en ansat har foretaget besvigelser, og klager mener ikke, at

revisor har oplyst dette til klager.

Klagen

Det relevante klagepunkt i sagen omhandler manglende information om foretagne besvigelser

Parternes bemærkninger

Klager

For så vidt angår klagen, gør klager gældende, at han har drevet tandlægevirksomheden D ApS, hvor

en ansat i perioden 14. november 2007 til 9. marts 2009 har foretaget besvigelser. Besvigelsen er

foretaget ved, at der på uberettiget vis er sket betaling af annoncer for 478 t.kr. Klager fortæller

endvidere, at indklagede over for klager har givet udtryk for, at indklagede var vidende om

besvigelsesforholdet i april 2008, men på trods heraf valgte indklagede ikke at oplyse klager om

begivenhederne. I stedet er en ansat måske blevet informeret. Klager vurderer, at den manglende

videregivelse af informationer til rette sted må medføre, at indklagede ikke har overholdt sine pligter

som revisor jf. revisorlovens § 1, stk.3.

Klager oplyser endvidere, at efter et indbrud på tandlægeklinikken den 30. august 2007, formåede

revisor ikke at udarbejde en opgørelse over klagers mistede indtægt til forsikringsselskabet. Klager

vurderer at denne opgørelse, ville have medført opdagelsen af besvigelsen.

Indklagede

Indklagede gør gældende, at forudsætningen for at informere klager, er at indklagede kender til

informationen. Indklagede mener, at de aldrig er blevet gjort opmærksom på de foretagne besvigelser i

67Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.xn--revisornvnet-
edb.dk/graphics/disciplinaernaevnet/Kendelser/Kendelser%202013/57-2011%20%2813.%20maj%202013%29.pdf)
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form af falske annoncer. Vedrørende indklagedes mulighed for at opdage besvigelsen, lægger

indklagede til grund, at besvigelsen er sket i perioden 19. februar 2008 til den 26. august 2008. I denne

periode har indklagede ikke udført arbejde for klager. Indklagede har således ikke siden afgivelsen af

sin påtegning d. 10. december 2007, frem til den 10. september 2008, hvor materialet vedrørende

2007/2008 regnskabet blev modtaget, udført arbejde for klager. Først ved generalforsamlingen den 30.

september 2008 blev indklagede informeret om besvigelsen, og at der var sat en stopper for

betalingerne. Indklagede ved ikke, hvorfra at klager har sine oplysninger om, at indklagede var klar

over de svigagtige handlinger, og at den udtalelse må stå for klagers egen regning. Indklagede vurderer

derimod, at klager, grundet sin position og daglige gang på klinikken, selv burde have opdaget

besvigelsen.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Nævnets afgørelse er grundet dens korte og præcise form citeret her:

”Mod indklagedes benægtelse og således, som sagen foreligger oplyst for Nævnet, finder Nævnet ikke,

at klager har godtgjort, at den indklagede har undladt at give oplysning om besvigelser, som han havde

kendskab til – eller som han burde have haft kendskab til – i forbindelse med sin erklæringsafgivelse.

Derfor frifindes indklagede.”

3.2.3 Sag 47/2004-R (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske bankdokumenter)68

Sagen vedrører en kasserer for de kirkelige kasser, som har foretaget besvigelser for 2.934.409 kr.

Klagen omhandler overholdelse af god revisorskik.

Klagen

Klagepunkterne fremgår af uforklarlige årsager ikke af sagen, som det har været tilfældet med tidligere

sager. Det fremgår dog at klager i september 2004 over for Foreningen Danske Revisorers

Responsumudvalg har rejst spørgsmål vedrørende indklagedes mulige overtrædelse af god

revisionsskik.

68Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.xn--revisornvnet-edb.dk/sw17002.asp)
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Klager har i forbindelse med klagen hos Revisornævnet vedlagt responsum nr. 961 af 29. maj 1990 i en

sag, hvor en kasserer havde fortaget besvigelser for 350.000 kr. af foreningens midler. Klager vurderer,

at denne sag bør danne præcedens. Klager baserer derfor sin klage på denne sag, dog uden at formulere

en konkret klage.

Klager er utilfreds med indklagedes arbejde i forbindelse med beholdningseftersyn og afstemning af

likvide konti. Indklagede havde foretaget sin revision uden at tage kontakt til klagers pengeinstitut.

Parternes bemærkninger

Klager

Af sagen fremgår det, at klager ikke har yderligere kommentarer end sin henvisning til responsumsagen

fra 1990, hvor revisor blev dømt skyldig i overtrædelse af god revisionsskik.

Indklagede

Indklagede oplyser, at han har forsøgt at foretage beholdningseftersyn, hvilket dog har været

besværliggjort af, at kasseren har flyttet adresse tre gange. Indklagede har således besøgt kasseren to

gange på den 1. adresse og tre gange på den 2. adresse samt en enkelt gang på den sidste adresse. Alle

forsøg har dog været forgæves. I oktober 2001 blev der aftalt et møde med kasseren, som dog blev

aflyst og flyttet. Dette skete flere gange igennem november og december.

Indklagede fortæller, at han igennem sine år som revisor på sagen har set kontoudtog fra banken, og at

disse ikke har ledt tankerne hen på forfalskninger.  Derudover oplyser indklagede, at klager ved sin

ansættelse af kasseren havde modtaget en advarsel af den tidligere kasserer i banken, som mente, at

klager skulle passe på, såfremt man valgte at ansætte den nye kasserer. Denne information havde

revisor aldrig modtaget, og såfremt man var blevet oplyst herom, ville have tilrettet sin revision og

endvidere anmodet om at udføre en udvidet kritisk revision.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Revisornævnet tilkendegiver, at det er ubestridt, at revisor har varetaget revisionen på sagen i årene

1993 til 2001. Endvidere er det ubestridt, at kasseren i perioden 1997 til 2001 har udført besvigelser for

2.934.409 kr., og at R ikke har opdaget disse besvigelser.
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Klagen modtages i Revisornævnet den 3. november 2004. Forhold der ligger mere end fem år før denne

dato, er omfattet af nævnets forældelsesregler. Årsregnskabet for 1998 og tidligere år afvises dermed i

forbindelse med denne sag.

Revisornævnet vurderer, at kasserens udtalelser i sin straffesag vedr. revisors manglende årlige

uanmeldte beholdningseftersyn, ikke kan lægges til grund med revisor.

Revisornævnet lægger dog til grund, at indklagede som kendte til den svage forretningsgang, hvor

kasseren både forestod bogføringen og havde adgang til kassen, foretog sin revision af de likvide

midler, uden at tage kontakt til det relevante pengeinstitut.  Med henvisning til den vedlagte

responsumsag af 1990, finder Revisornævnet at indklagede har handlet i strid med god revisionsskik.

For denne overtrædelse pålægges indklagede en bøde på 75.000 kr. Fastsættelsen af bøden er påvirket

af den skærpende omstændighed, at revisor har udvist en mangel på grundlæggende forståelse for

revisors opgave. Dette skyldes f.eks., at revisor under beholdningseftersynet den 21. november 2001

foretaget afstemning over til balancen pr. 30. september, vel at mærke uden at medtage transaktioner

foretaget frem til dagen for beholdningseftersynet.

3.2.4 Sag 46/2009 (misbrug af aktiver ved tyveri af modtagne kontante betalinger)69

Sagen omhandler en virksomhed, hvor en ansat har foretaget besvigelser for 468.000 kr.

Klagen

Klagen gøres op som følger (som er citeret fra sagen):

”I forhold til den aktuelle sag er min klage, at A har tilsidesat de pligter, der efter min opfattelse følger

med bogføring og revision i forhold til hhv. afstemning og revision af bogføringen (som de selv

udførte)”

69Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.xn--revisornvnet-edb.dk/graphics/disciplinaernaevnet/46-2009.pdf)
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Parternes bemærkninger

Klager

Klager vurderer at indklagedes udførte arbejde er under al kritik. Klager bliver selv opmærksom på

besvigelsen ved gennemgang af indbetalingsbilag. Medarbejderen erkender sine handlinger. Klager

vurderer, at indklagede burde have opdaget besvigelsen, da bankkontoen ikke har stemt. Klager lægger

endvidere til grund, at indklagede forestod både revision og ydede bogføringsassistance. Derudover

mener klager, at det skal lægges til grund, at klager har spurgt ind til differencerne mellem

omsætningen og faktureringssystemet. Indklagedes forklaring hertil var at der blot var tale om

periodiseringer. Indklagede har derudover ikke foretaget afstemning af kasserapporter, og

omsætningstallene har ikke været korrekte. Klager vurderer endvidere, at hvis indklagede havde

foretaget afstemning af faktureringssystem og indbetalinger i banken, så ville differencerne være

identificeret og derved havde indklagede opdaget besvigelsen.

Indklager har efterfølgende oplyst, at de ikke foretog afstemning af om indbetalingerne i banken fra

systemet, stemte overens med de faktiske indbetalinger. Klager fortæller, at patientindbetalinger sker

automatisk i finans, dog med en manuel angivelse af, om bogføringen skal ske på kasse eller bank.

Klager kan ikke forstå, at der ikke er foretaget afstemning af banken, hvorfor klager vurderer, at

indklager derved har handlet i strid med god revisorskik.

Indklagede

Indklagede vurderer, at virksomhedens tilrettelæggelse af bogføringen var en udfordring. Bogføringen

af kassebevægelserne skete på baggrund af virksomhedens registreringer. Bevægelser på banken blev

foretaget ud fra bankens kontoudskrifter, hvorefter der blev foretaget afstemning af

bankmellemværender. Afstemning af kassebeholdningen kunne ikke udføres af indklagede, da kassen

fysisk var hos klager. Virksomhedens bogføring ledte til, at omsætningen blev opgjort på baggrund af

modtagne indbetalinger fra patienterne. Ved årsafslutningen blev der foretaget en opgørelse over

patienttilgodehavender primo/ultimo, forskydningen i denne opgørelse blev anvendt til at indregne

omsætningen. Indklagede gør gældende, at denne metode stemte overens med kravene til

regnskabsaflæggelsen efter mindstekravsbekendtgørelsens § 8 og § 10.
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Virksomhedens faktureringssystem, som blev anvendt, var ikke integreret med finansbogføringen.

Indklagede vurderer derfor, at der dermed var fejlmuligheder og risici behæftet hertil. En risiko var

blandt andet, at en medarbejder kunne lægge den kontante indbetaling i egne lommer, uden at registrere

det i banken. Registreringen af indbetalingen blev dog foretaget i faktureringssystemet. Indklagede

vurderer, at det er klagers ansvar at sikre tilstrækkeligt stærke forretningsgange.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Revisornævnet lægger til grund, at der igennem mailkorrespondancen fremstår et klart billede af, at

klager forventede, at aftalen indebar bank- og kasseafstemninger fra indklagede. Forventninger indebar

også en afklaring af de opgjorte afstemningsdifferencer. I mailkorrespondancen fremgår det ikke, at

indklagede er uenig i klagers betragtninger.

Derudover fremkommer det af indklagedes bemærkninger, at indklagede ikke har afstemt

virksomhedens finans og/eller faktureringssystem og indbetalingerne i banken, samt at indklager

vurderer at dette er klagers ansvar.

Revisornævnet lægger vægt på, at indklagede, som var klar over svaghederne i virksomhedens

forretningsgange og ikke gjorde klart over for klager, at de forventede afstemninger ikke ville blive

udført, har tilsidesat god revisorskik. Endvidere har indklagede medvirket til, at omsætningen ikke har

været afstemt til faktureringssystemet, og som konsekvens heraf udviser årsrapporterne ikke et

retvisende billede.

På baggrund af ovenstående anser Revisornævnet, at indklagede må ikendes en bøde på 50.000 kr.

3.2.5 Sag 73/2006 (ansat har udstedt falske fakturaer til virksomheden)70

Sagen omhandler en virksomhed, hvor en ansat hos virksomhedens administrator har foretaget

besvigelser for 1.000.000 kr.

70Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.xn--revisornvnet-edb.dk/sw35552.asp)
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Klagen

Klagen gøres op i følgende relevante klagepunkt (som er citeret fra sagen):

”Ved for årene 2001 og 2005 ikke at have understøttet klagerens bestyrelse i dennes

bestræbelser på at afdække særegne forhold hos klagerens administrator, herunder ved ikke at

have afdækket underslæbsforhold begået af en af administratorens ansatte

Parternes bemærkninger

Klager

Klager oplyser, at indklagedes bemærkninger i revisionsprotokollatet i 2005 er sket efter klagers

anmodning herom. Klager vurderer, at grundet indklagedes position, som revisor for både klager og

dennes administrationsselskab, er indklagede omfattet af en skærpet tilsynspligt under revisionen.

Klager vurderer, at indklagede ved en bedre planlagt revision burde have opdaget besvigelsen.

Indklagede

Indklagede vedkender, at der er sket besvigelser, og at dette først bliver identificeret i foråret 2006.

Efterfølgende er det kommet frem, at besvigelserne er foretaget gennem en særdeles veludført

dokumentfalsk fra den ansattes side. De fiktive fakturaer var alle på et lavt niveau i forhold til

virksomhedens samlede omkostningsniveau. Bogføringen af disse fakturaer er sket på normal vis. Der

var ikke indikationer for usædvanlige transaktioner eller svagheder i administrationens

forretningsgange. Administrators kontrolmiljø er endvidere også bedømt til at være i orden. Revisionen

af omkostningerne var anlagt ud fra en stikprøvestrategi. Indklagede vurderer, at selv hvis de fiktive

fakturaer var blevet valgt ud til revision, ville revisor ikke have været i stand til at opdage besvigelsen.

Alle bilag godkendes af administrator og et bestyrelsesmedlem, jf. administrators kontrolprocedurer.

Disse procedurer er ikke fundet overtrådt, hvorfor indklagede vurderer, at det på baggrund heraf ikke

kan lægges revisor til grund, at besvigelsen ikke blev opdaget.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Revisornævnet henviser til § 20 i erklæringsbekendtgørelsen, hvor revisor i sin planlægning af

revisionen skal være opmærksom på forhold, der kan indikere væsentlige besvigelsesforhold.
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Revisornævnet er enige i indklagedes informationer om måden og komplikationen af besvigelsens

udførelse. Således vurderer Revisornævnet, at der ikke er tilstrækkelig med bevismateriale for at

indklagedes revision ikke har levet op til de krav, der stilles hertil. Indklagede frifindes derfor.

3.2.6 Sag 88/2010 (momssvig ved forkerte momsangivelser, og falske fakturaer)71

Klagen:

SKAT har formuleret 5 klagerpunkter i forhold til årsrapporterne, hvorpå revisor har afgivet en blank

påtegning og ikke anført væsentlige efterfølgende hændelser:

1. Årsrapporten for Holdingselskabet for 2005 indeholder salget af Datterselskab E til 21 mio. kr.,

med fortjeneste på 12 mio. kr., på trods af, at dokumentationen viser, at hændelsen er sket efter

regnskabsårets udløb, og at salget i øvrigt er fiktivt.

2. Årsrapporten for Holdingselskabet for 2006 indeholder en provisionsindtægt på 15 mio. kr.,

som er faktureret til Datterselskab F. Denne hændelse er bogført efter regnskabsårets udløb, og

den hverken er, eller bliver, realiseret.

3. Ovenstående provisionsindtægt på 15 mio. kr. er indregnet som kapitalandel i Datterselskab F i

Årsrapporten for 2006. Det anføres at der er tale om en option på køb af en kapitalandel, og at

denne i øvrigt er fiktiv, da det er en forfalsket mail fra ledelsen.

4. Denne årsrapport indeholder også en eksportomsætning på 10 mio. kr., denne omsætning er

fiktiv, og i øvrigt bogført efter regnskabsårets udløb.

5. Årsrapporten for Datterselskab E for 2005 indeholder både fiktive varekøb og fiktiv

eksportomsætning. Dokumentationen har vist, at der er foretaget både uberettiget momsfradrag,

og manglende angivelse af salgsmoms, i alt for 21 mio. kr. Den fiktive eksport udgør 54 mio.

kr.

71Kendelse offentliggjort af revisornævnet
(http://www.revisornævnet.dk/graphics/disciplinaernaevnet/Kendelser/kendelser%202012/f/88-
2010%20(14.%20december%202012).pdf)
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Parternes bemærkninger:

Klager:

SKAT har følgende kommentarer til de enkelte klagepunkter:

1. SKAT anfører, at det må konkluderes, at der er tale om et fiktivt salg af Datterselskab E til S

corporation, og at Holdingselskabet aldrig har modtaget penge. SKAT mener, at det er

Datterselskab E’s egne penge, der er blevet brugt i handlen, da tilgodehavendet hos

Holdingselskabet på 14 mio. kr. og tilgodehavendet hos R A/S på 11 mio. kr. er indfriet ved

handlen. I øvrigt er dette først udarbejdet i slutningen af marts 2006, og burde ikke være

indarbejdet i regnskabet for 2005. Det må derfor konkluderes, at revisors arbejde angående

salgets realitet har været begrænset.

2. SKAT mener. at revisor burde have afdækket, at der her er tale om et fiktivt salg til en

koncernforbundet part, som i øvrigt er foretaget efter regnskabsårets udløb.

3. Samme transaktion som i punkt 2, revisor burde have opdaget, at der var tale om en fiktiv

transaktion, og at denne er foretaget efter regnskabsårets udløb. Endvidere burde det ikke

indregnes som en kapitalandel i selskabet

4. SKAT mener, at revisor burde have afdækket den fiktive omsætning som anført i klagen.

5. Revisor burde være blevet opmærksom på de fiktive køb, da der ikke er pengestrømme i

forbindelse hermed.

Indklagede:

Indklagede starter med, at bemærke at ledelsen i koncernen fremstod professionel, og SKAT kun

kommer efter dem på baggrund af efterfølgende viden omkring det bedrageri, der er foretaget. Dette

forstærkes af, at en del af dokumentationen i sagen, blandt andet mailkorrespondancen der omhandler

bedrageriet, ikke har været revisionen bekendt på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.
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Angående de enkelte klagerpunkter har revisor følgende klagepunkter:

1. Revisor mener ikke, at SKAT har anført, hvorfor revisor burde have afdækket disse forhold.

Revisor forklarer i øvrigt, at direktøren oplyste, at der var en mundtlig overdragelsesaftale med

S Corporation allerede 30. november. Korrespondancen efter årsskiftet gik udelukkende ud på

at lave den skriftlige dokumentation på aftalen.

2. Revisor anfører, at de 15 mio. kr. er en rettelse af en tidligere faktura på 25 mio. kr. som revisor

anfægtede. Revisor mener at den dokumentation man modtog efter regnskabsårets udløb gav

anledning til at indregne et aktiv på 15 mio. kr.

3. Revisor fastslår, at revisionen ikke er tilrettelagt til at opdage kriminelle handlinger, såsom

fiktive mails og forfalskede bilag, og at de på intet tidspunkt var bekendt med direktøren eller

andre i selskaberne udviste kriminel adfærd. Revisor fastslår også, at det ikke var revisionen,

der valgte at medtage de omtalte 15 mio. kr. men i stedet selskabet selv, der valgte at bogføre

det.

4. Revisor anfører, at de ikke var bekendt med nogen fiktive eksportfakturaer, og at der ikke var

nogen resultatpåvirkning heraf i selskabet.

5. Revisor anfører igen, at revisionen ikke er tilrettelagt for at afdække besvigelser, hvorfor de

ikke har været bekendt med fiktive varekøb. Revisor fortæller i relation til momsbedrageriet, at

de ikke har foretaget revision af perioden efter 31. december 2005, og at selskabet på dette

tidpunkt hverken havde varekreditorer eller varedebitorer.

Revisor finder samlet, at revisionen er udført i henhold til god revisionsskik.

Revisornævnets afgørelse:

Revisornævnet starter med at påpege, at der foreligger dokumentation i sagen, som revisor ikke har haft

adgang til ved revisionen, da de er fremkommet i forbindelse med SKATs efterforskning af sagen.
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Angående de enkelte klagepunkter har Revisornævnet følgende kommentarer:

1. Nævnet lægger vægt på den mail, som er sendt til revisor, hvor økonomichefen beder om

assistance til formulering af handelsdokumenterne, og som er dateret 31. marts 2006. Det må

derfor stå revisor klart, at overdragelsesaftalen er tilbagedateret. Det faktum, at direktøren

oplyste, at salget var gennemført ved mundtlig aftale den 30. november 2005 tillægger

Revisornævnet ingen betydning. Nævnet anfører også, at der ikke skete kontantbetaling for

salget, som det fremgik af overdragelsesaftalen. Revisor findes derfor skyldig i dette klagepunkt

2. Revisornævnet giver revisor ret i, at fakturaen på de 15 mio. kr. var en korrektionsfaktura til

den tidligere faktura på 25 mio. kr. Dog fastslår Revisornævnet, at da denne faktura først er

sendt den 20. juni 2007 burde den ikke kunne indregnes i årsrapporten for 2006. Nævnet

påpeger også, at der ikke forelå en underskrevet salgsaftale på dette tidspunkt. Revisor findes

ligeledes skyldig i dette klagepunkt.

3. Her påpeger Revisornævnet, at revisor ikke var klar over, at der var tale om en forfalsket mail.

De 15 mio. kr. i honorar blev ligeledes støttet af to vurderinger fra tredjepart. Revisornævnet

finder dog stadig, at revisor ikke havde tilstrækkelig revisionsbevis til at kunne indregne det

som en kapitalandel. Igen påpeger Revisornævnet, at der ikke forelå en underskrevet

salgsaftale. Revisor findes også skyldig i dette klagepunkt

4. Revisornævnet medgiver, at de fiktive eksportfakturaer ikke havde resultateffekt, og SKAT har

ikke bevist, at revisor burde havde indset at eksportindtægten var baseret på fiktive fakturaer.

Revisor frifindes derfor for dette punkt.

5. Revisornævnet mener ikke, at SKAT har godtgjort, at revisors dokumentation var mangelfuld i

forbindelse med de fiktive varekøb. Nævnet bemærker, at SKAT selv flere gange var på

kontrolbesøg uden at opdage, at der var tale om fiktive varekøb.

For punkterne 1-3 idømmes begge revisorer en bøde på 75.000 kr. Nævnet har understreget, at der er

tale om tre årsrapporter, hvorved der er tilsidesat god revisionsskik.
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3.2.7 Sag 75/2012 (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske fakturaer)72

Sagen omhandler en tandlægepraksis, hvor bogholderen, og dennes mand har begået underslæb ved

tyveri fra kassen, falske fakturaer og manipulation af lønudbetalinger.

Klagen

Revisor har i stor grad overset, at bogholderen og dennes mand har begået underslæb. Revisor har ikke

informeret om, at selskabet var ved at gå konkurs. Revisor har indirekte hjulpet tandlægens eksmand

med at snyde hende, og har ikke været i kontakt med tandlægen fra starten af 2009 til juni 2011, og

generelt givet meget dårlig rådgivning.

Parternes bemærkninger:

Klager:

Tandlægen har anført, at revisor allerede i 2010 burde have opdaget besvigelsen. Revisor blev anmodet

om at foretage en kritisk gennemgang af bankoverførsler i selskabet vedrørende bogholderen og

bogholderens mand. Tandlægen mener, at revisor kun undersøgte overførsler i relation til bogholderens

mand og i øvrigt ikke var særlig kritisk.

I forbindelse med at besvigelsen blev opdaget, burde revisor af egen drift have foretaget yderligere

undersøgelser i stedet for blot at foretage en troværdighedsvurdering af den mistænkte. Den manglende

kassebeholdning burde have givet anledning for revisor til at anbefale en bortvisning af de involverede

medarbejdere.

Tandlægen mener, at revisor har oplyst om, at der ikke var grundlag for at retsforfølge bogholderen,

som blev fritstillet og fik et års løn, hvorved tandlægen mener at have mistet 500 t.kr.

Tandlægen mener, at revisor har rådgivet tandlægens eks-mand uden at oplyse dette til tandlægen,

hvilket har gjort det muligt for eks-manden at svindle for angiveligt 250 t.kr. Herudover har revisor

72Kendelse offentliggjort af revisornævnet
(http://www.revisornævnet.dk/graphics/disciplinaernaevnet/Kendelser/Kendelser%202013/75-
2012%20%2831.%20oktober%202013%29.pdf)
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ikke påpeget, at tandlægen overdragede sin lejlighed til eks-manden for billigt, hvorved tandlægen har

mistet over 500 t.kr.

Revisionshuset påtog sig opgaven omkring lønkørsel for virksomheden, hvorved de burde have været

blevet opmærksom på de usædvanlige lønudbetalinger til bogholderen og dennes mand, som samlet

udgør 168 t.kr.

Revisor burde også have rådgivet om den dårlige økonomiske situation, hvorved tandlægen kræver 400

t.kr. i erstatning.

Indklagede:

Revisor mener, at klagen bør afvises, da der er tale om erstatningsopgørelse under påskud af, at revisor

har begået fejl og manglende rådgivning. Revisor anfører, at der i klagen hverken er en direkte eller

indirekte påstand om, at revisor har tilsidesat sine pligter ved afgivelsen af erklæringerne.

Herudover mener revisor at klagen er udokumenteret og usand og påpeger, at der ikke er

dokumentation for, at bogholderen har foretaget underslæb.

Revisor mener, at hans rådgivning ikke kan kritiseres på nogle af de anførte punkter, og da klagers

påstande er udokumenteret og grundløse bør de afvises af nævnet.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse:

Nævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsafgivelsen, hvor nævnet kun kan påkende

revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringer. Revisors øvrige rådgivning og stillingtagen

til erstatningskrav ligger uden for nævnets kompetence, og derfor afvises de klagepunkter, der vedrører

revisors rådgivning.

Nævnets fastslår, at klagerpunkterne skal være konkrete, og det ikke må være op til nævnet at udforme

de enkelte klagerpunkter, da det dermed vil være nævnet, som står som den ene part i sagen og derfor

ikke kan bevare status som et uafhængigt klagenævn. På denne baggrund vurderes at kun et enkelt

klagepunkt opfylder kravene og dette tages til behandling, nemlig om hvorvidt revisor burde have

opdaget det påståede underslæb, og fejlene ved lønkørslerne.
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Revisornævnet lægger vægt på, at revisor alene har afgivet en reviewerklæring.

På grund af de iboende begrænsninger i en revision og i et review er der en uundgåelig risiko for at

væsentlige fejl ikke opdages på trods af, at revisor har udført sit arbejde i overensstemmelse med

revisionsstandarderne. Dette gælder især, når der er tale om en fejl som følge af en besvigelse.

Revisornævnet finder det ikke godtgjort, at revisor burde være bekendt med hverken besvigelsen eller

fejlene ved lønkørslerne. Det faktum at årets resultat i 2010 er faldet fra 4,8 mio. kr. til 2,6 mio. kr. har

ikke betydning i denne sammenhæng. Det bemærkes at tandlægen selv har underskrevet årsrapporten,

hvor der står, at resultatet er meget tilfredsstillende.

Revisor frifindes.

3.2.8 Sag 16/2004 S (regnskabsmanipulation ved hjælp af fiktive fakturaer)73

Sagen omhandler en virksomhed, hvor regnskabschefen angiveligt i samråd med selskabets direktør har

begået groft bedrageri ved udstedelse af fiktive fakturaer, som blev lagt til sikkerhed for

fakturabelånings-kredit hos banken.

Klagen

Klagen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt revisor har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med

revisionen af årsregnskaberne for 1998/99 og 1999/2000 for begge selskaber ved at afgive blank

påtegning, selvom regnskaberne ikke var retvisende

Klagen omhandler endvidere spørgsmålet om, hvorvidt revisor har tilsidesat god revisionskik ved

afgivelsen af 11 debitorerklæringer til banken i perioden 29. april 1999 til 22. november 2001 ved at

have tilsidesat de pligter, som påhvilede revisor som led i en fakturabelåningsaftale mellem selskaberne

og banken.

73Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.revisornævnet.dk/sw18637.asp)
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Parternes bemærkninger

Klager:

SØK har anført, at revisor har udøvet grov forsømmelse og tilsidesat de pligter, der er anført i

fakturabelåningsaftalen og i loven. Desuden har revisor afgivet påtegning uden forbehold på

årsregnskaberne, selvom de ikke var retvisende.

Revisor har afgivet erklæringer til banken som giver udtryk for, at han har gennemgået

debitorbeholdningen, og konstateret at de administrative og bogholderimæssige rutiner og §§ 15 og 16

er overholdt. Revisor har endvidere erklæret sig om antallet og størrelsen af de fakturaer, som er

tilbageført på grund af 60 dages reglen. Revisor har afgivet erklæring, på trods af at der ikke var

foretaget de nødvendige revisionshandlinger.

Mere konkret har SØK følgende klagepunkter:

Periode 1. kvt. 99 2. kvt. 99 3. kvt. 99 4. kvt. 99 1. kvt. 00 2. kvt. 00 3. kvt. 00

Deb./oms. 20,9 % 20,0 % 21,9 % 23,5 % 26,2 % 29,4 % 31,7 %

· Størrelsen på den belånte debitorbeholdning i forhold til omsætningen i aktieselskabet burde

have givet revisor anledning til nærmere undersøgelse. (se ovenstående skema, der

sammenholder debitormassen fra kvartalserklæringer med omsætningen fra årsregnskaberne)

· Revisor burde have opdaget, at de fiktive fakturaer straks er krediteret på debitorsamlekontoen.

· At revisor ikke har gjort yderligere i forbindelse med den store momsdifference

· At revisor ikke har foretaget kontrol af fordringernes alder og tilstedeværelse ved udsendelse af

saldomeddelelser

Indklagede:

Revisor har nedlagt påstand om frifindelse og har anført, at fakturabelåningsaftalen reelt har haft til

hensigt at beskytte banken i tilfælde af en konkurs mod aktieselskabets øvrige kreditorer, og at revisors

opgave har været at sikre at de administrative og bogholderimæssige rutiner blev overholdt, da dette
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kan være afgørende for en erhververs ret i forbindelse med en konkurs. Revisor anfører at have opfyldt

sine pligter i relation hertil.

Herudover skulle revisor kontrollere at §§ 15 og 16 blev opfyldt, omhandlende hvorvidt

anpartsselskabet havde erhvervet andre aktiver eller påtaget sig andre forpligtelser. Endelig havde

revisor i senere drøftelse med banken påtaget sig kontrollen af, hvorvidt 60-dages reglen blev

overholdt. Revisor mener ikke at have påtaget sig andre kontrolopgaver i relation hertil.

Angående de konkrete punkter, som SØK har anført, mener revisor, at de revisionshandlinger, som han

har udført, har været tilstrækkelige:

· Revisor var klar over, at da selskabets omsætning ikke var jævnt fordelt over året, og selskabet i

øvrigt var bagud med faktureringen, var der ikke anledning til at foretage undersøgelse i

relation til debitormassens størrelse

· Revisor har ikke fundet de omtalte kreditnotaer og mener derfor, at de er ført efter

revisionskontrollen, hvilket stemmer overens med regnskabschefens forklaring.

· Revisor havde begrundet overbevisning om, at den store momsdifference var en hændelig fejl,

og at han endda fik direktionen til at skrive under på, at der ikke havde været besvigelser.

· Revisor mener ikke, at han har haft pligt til at foretage stikprøvevis udsendelse af

saldomeddelelser i forbindelse med belåningsaftalen, set i lyset af at formålet med revisors

medvirken i aftalen var at sikre bankens særstatus i forhold til de øvrige kreditorer.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Angående påtegningerne uden forbehold:

Revisornævnet vurder på baggrund af regnskabschefens forklaring i retten, at de fiktive fakturaer blev

oprettet inden den kvartalsvise revisionskontrol, og tilbageført ved fiktive kreditnotaer efter

revisionskontrollen, hvilket medførte at årsregnskaberne 1998/99 og 1999/2000 ikke var retvisende.

Debitorer udgjorde en væsentlig del af selskabets aktiver (hhv. 8,7 mio. kr./37 % og 11,4 mio. kr. /45

%) og er væsentlige set i forhold til egenkapitalen i selskabet (hhv. 2,4 mio. kr. og 2,6 mio. kr.),

hvorfor en korrekt opgørelse af debitorer har en væsentlig betydning for årsregnskabet rigtighed.
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Revisornævnet lægger vægt på, at revisor ved valg af revisionsmetode skal tage hensyn til det

pågældende aktivs vægt i det samlede regnskab. Det står klart, at revisor kun har anvendt stikprøver til

at kontrollere rigtigheden i årsregnskabet, og at revisors handlinger vedrørende selskabets debitorer har

været meget begrænset, og alene har sigtet på at opfylde forpligtelserne i fakturabelåningsaftalen.

Revisor har kun i meget begrænset omfang fulgt op på efterfølgende betalinger. Endelig har revisor

ikke udsendt saldomeddelelser, hvilket Revisornævnet lægger vægt på i begrundelsen.

Ved revisionen af debitorerne burde revisor ikke have ladet sig nøjes med stikprøvevis gennemgang af

udvalgte oplysninger om debitorerne, og baseret sin vurdering på oplysninger fra regnskabschefen og

selskabets ledelse. En afstemning mellem finanskonto og debitorlisten udgør ikke en fornøden

dokumentation for, at forholdene var i orden. Konstateringen af momsfejlen taler yderligere for at

revisor burde have udsendt saldomeddelelser.

Revisor burde have været opmærksom på, at fakturabelåningsaftalen kunne omgås ved hjælp af

kreditnotaer, og derfor tilrettelagt revisionshandlinger til at imødegå dette.

På baggrund af ovenstående vurderer Revisornævnet, at revisor har tilsidesat god revisionsskik ved at

afgive påtegning uden forbehold for regnskaberne 1998/99 og 1999/2000 for begge selskaber.

Angående debitorerklæringerne som blev afgivet til banken:

Det fremgår af aftalen, at aktieselskabet ikke var berettiget til at udstede kreditnotaer. Det fremgår ikke

klart af aftalen, at revisor skal foretage kontrol af, hvorvidt disse er udstedt, men i stedet kontrollere de

administrative og bogholderimæssige rutiner. Tager man dog højde for at formålet med aftalen er at

sikre, at den fornødne sikkerhed var til stede for banken, må det fortolkes således, at udtrykket

administrative rutiner også omfatter, hvorvidt der blev udstedt kreditnotaer i strid med aftalen, da dette

netop kan reducere bankens sikkerhed, hvilket revisor burde have været opmærksom på.

Det antages, at såfremt revisor havde udsendt saldomeddelelser, havde revisor kunne opdage de fiktive

fakturaer på et tidligere tidspunkt end tilfældet. Endvidere har nævnet lagt vægt på at debitormassens

størrelse og udvikling burde have givet anledning til nærmere undersøgelser, hvor revisor også ville

kunne opdage de fiktive fakturaer.
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På denne baggrund vurderes, at revisor har tilsidesat sine pligter, da erklæringerne har fået et urigtigt

indhold.

Herudover bemærkes det, at revisor i strid med erklæringsbekendtgørelsen ikke har angivet, hvilket

arbejde der er udført i forbindelse med udfærdigelsen af erklæringerne. Revisor burde også have taget

et forbehold i erklæringen i relation til kontrollen af 60 dages reglen, da selskabet jo ikke var i stand til

at udskrive en aldersfordelt debitorliste, og revisor dermed ikke kunne kontrollere, om reglen var

overholdt.

Samlet set idømmes revisor en bøde på kr. 50.000

3.2.9 Sag 59/2007 R (regnskabsmanipulation ved forfalskede bank- og arvedokumenter)74

Sagen omhandler et ejendomsselskab, som er stiftet på et falskt grundlag, da ejeren har forfalsket

bankgarantier og arvedokumenter.

Klagen:

Konkursboet har rejst følgende klagepunkter:

· Den indklagede har handlet i strid med god revisionskik i forbindelse med stiftelsen af

Ejendomsselskabet især ved afgivelsen af vurderingsberetningen

· Den indklagede har handlet i strid med god revisionskik ved kapitalnedsættelsen i selskabet

· Den indklagede har handlet i strid med god revisionskik ved afgivelsen af årsrapporten.

Parternes bemærkninger:

Klager:

Klager starter med at bemærke, at den øvrige revisor, som har medvirket i begivenhedsforløbet

sammen med revisor, burde være omfattet af nævnets kompetence på trods af, at han hverken er

registreret eller autoriseret revisor.

74Kendelse offentliggjort af revisornævnet (http://www.revisornævnet.dk/sw52727.asp)
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Angående klagepunkt 1 har revisor erklæret, at anpartskapitalen på de 5 mio. kr. var til stede på trods

af, at de ejendomsretlige forhold på dette tidspunkt var uklare, og at tinglysning ikke var sket. Hverken

ejendomsselskabet eller restauratøren var på noget tidspunkt ejer af ejendommene. Klager mener ikke,

at bankgarantierne kan udgøre et aktiv, da dette bare var sælgers garanti for betaling. I øvrigt forstår

klager ikke, hvordan mellemregningen med stifteren er opgjort.

Kurator for klager har fået oplyst af restauratøren, at indskudskapitalen aldrig havde været til stede, og

revisor var klar over dette ved stiftelsen.

Klager har yderligere anført, at vurderingsberetningen ikke opfyldte kravene til oplysninger om det

vurderede aktiv, og manglede en angivelse vurderingsmetoden og konklusionen.

Angående klagepunkt 2, mangler der dokumentation og sammenhæng i bogføringen. Endvidere er

kravet om en uvildig vurderingsmands erklæring ikke overholdt. Revisor burde på dette tidspunkt være

klar over, at selskabet ikke var en going-concern.

Angående klagepunkt 3 mener klager, at årsrapporten havde en lang række mangler. Posteringen af

datterselskabet overholder ikke årsregnskabsloven, kapitalnedsættelsen var ikke forklaret, og der

manglede oplysninger om momsmellemværendet og mellemregningen.

Indklagede:

Den indklagede mener indledningsvist, at R2 ikke er undergivet nævnets kompetence, da han hverken

er registreret eller statsautoriseret revisor.

Herudover anfører indklagede, at han var blevet bedraget af restauratøren, ligesom flere andre også var

blevet det, blandt andet bygherren der solgte ejerlejlighederne. Revisor mener ikke at have grund til at

tro, at de foreviste dokumenter var forfalskninger. I øvrigt understreger revisor, at det som

udgangspunkt ikke er revisionens formål at afdække besvigelser.

Angående klagepunkt 1, mener revisor, at da der lå bindende købsaftaler på ejendommene kunne de

godt indgå i selskabet som aktiver. At der ikke var sket tinglysning skyldtes, at ejendommene var under

opførelse, og dette er derfor uden betydning. Revisor mener, at det er forsvarligt at optage ejendomme

til købsprisen, da der er tale om handel mellem uafhængige parter.
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Revisor tager i øvrigt afstand fra den oplysning, at restauratøren skulle have fortalt, at aktiverne i

selskabet ikke var til stede.

Angående klagepunkt 2, mener revisor, at det netop var god revisorskik at nedskrive selskabets kapital,

da revisor havde konstateret, at garantien ikke var kommet til udbetaling.

Klagepunkt 3 mener revisor ikke er relevant set i lyset af svaret på de øvrige punkter.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse

Nævnet indleder med at afvise sagen for den øvrige revisor, da han hverken er registreret eller

statsautoriseret revisor.

Angående klagepunkt 1, mener nævnet, at revisor burde have vist øget skepsis over for oplysningerne

om den båndlagte arv set i lyset af, at restauratøren kort forinden var erklæret konkurs.

Revisornævnet lægger dog også vægt på, at købsaftalerne med sælger var ægte, og der er derfor ikke

grundlag for at sige, at revisor burde have indset, at dokumentet om arven og bankgarantierne var

forfalskninger.

Angående revisors arbejde i forbindelse med stiftelsen vil nævnet kun tage stilling til forsvarligheden af

vurderingsberetningen, da nævnets kompetence er begrænset til erklæringsarbejde.

Nævnet mener, at der i forbindelse med apportindskuddet både er krav om, at værdiansættelsen er

forsvarlig, men også at aktiverne er stede og tilkommer stifteren. Nævnet påpeger, at

vurderingsberetningen ikke indeholder en klar angivelse af, hvilke ejendomme der er tale om, og at de

samme ejendomme tilsyneladende delvist er indskudt i driftsselskabet. Nævnet påpeger også, at

aktiverne ikke var blevet opført på daværende tidspunkt, og sælger muligvis havde ret til at annullere

aftalen.

Endelige fremstod stifteren ikke som eneberettiget i købsaftale, og havde ikke ret til at disponere alene

over det købte aktiv.

Det vurderes derfor, at revisor er skyldig i dette klagepunkt.
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Angående klagepunkt 2 er det ikke dokumenteret, at revisor udførte erklæringsarbejde i forbindelse

med kapitalnedsættelsen og Revisornævnet afviser derfor at behandle dette klagepunkt.

Angående klagepunkt 3 mener Revisornævnet, at årsregnskabet er substantielt urigtigt, fundamentalt

forkert, og på adskillige punkter ikke overholdt kravene til indhold og opstilling i lovgivningen, hvorfor

revisor findes skyldig i at tilsidesætte god revisorskik.

Revisornævnet mener, at revisor samlet set i alvorlig grad har tilsidesat god revisionsskik, og han

idømmes en bøde på kr. 200.000.

3.2.10 Sager som er behandlet i Responsumudvalget75

Vi har fundet 4 sager i Responsumudvalget, som indeholder et element af besvigelse, og dermed er

relevant for opgaven. Vi vil her foretage en gennemgang af de stillede spørgsmål i de enkelte sager:

R-sag 1306

Et selskab under konkurs har anmodet Responsumudvalget om at foretage en vurdering af, hvorvidt

revisor overholder god revisionsskik. Det drejer sig om et selskab, der eksporterer biler, hvor det har

vist sig, at denne eksport i et væsentligt omfang har været fiktiv.

Det første spørgsmål omhandler revisionsstrategien. Spørgsmålet berører, hvorvidt revisor er forpligtet

til at ændre sin revisionsstrategi, når han i sin regnskabsanalytiske revision har konstateret, at

forretningsgrundlaget er ændret som følge af, at virksomheden nu angiveligt driver eksportvirksomhed

i væsentlig omfang. Det skal også bemærkes, at det er alene direktøren, der står for dette eksportsalg.

Udvalget anfører, at revisor altid skal tilpasse sin revisionsstrategi og sine revisionstiltag, så det passer

med de konkrete forhold i virksomheden. Virksomhedens forretningsgrundlag er en del af den omtalte

forhold.

I samme forbindelse spørges der om, hvorvidt revisor er forpligtet til at udarbejde en momsafstemning

eller en momssandsynliggørelse, inden årsrapporten bliver påtegnet, hvis selskabet har fået væsentlige

beløb udbetalt i negativ moms. Udvalget svarer benægtende, og mener således ikke, at revisor er

75 Responsumudvalgets offentliggjorte sager (http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Responsa)
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forpligtet hertil. Udvalget påpeger dog, at revisionshandlingerne vedrørende moms skal tilrettelægges i

forhold til virksomhedens konkrete forhold og interne kontroller, og at momsafstemning og

momssandsynliggørelse kan være relevante arbejdshandlinger i denne forbindelse.

Det andet spørgsmål omhandler, hvorvidt det er god revisionsskik ikke at udtage stikprøver på

samhandelstransaktioner i forbindelse med eksportsalget. Det oplyses, at bruttofortjenesten heraf

udgjorde 8-10 mio. kr. ud af de samlede 12,3 mio. kr. Der skal bemærkes, at der blev foretaget

sædvanlig stikprøvevis kontrol, men at der ikke var nogen stikprøver udvalgt inden for eksport. Revisor

havde året forinden udvalgt fem stikprøver, hvoraf to af disse var inden for eksportsalget. Udvalget vil

her ikke besvare spørgsmålet konkret, men udtaler, at det er god revisionsskik at foretage stikprøvevis

eller anden kontrol af væsentlige forretningsområder. Omfanget af dette afhænger af virksomhedens

konkrete forhold og en vurdering af risiko og erfaringer fra tidligere år.

Tredje spørgsmål omhandler saldomeddelelser. Det forklares, at virksomheden havde et tilgodehavende

på 1,5 mio. kr. hos en leverandør. Revisor udsendte saldomeddelelse og rykkede leverandøren skriftligt

og mundligt, men modtog intet svar. Revisor kontrollerede, at kontoen efterfølgende var blevet

udlignet, og fortalte på et bestyrelsesmøde, at det ikke var acceptabelt at have et tilgodehavende hos

leverandøren. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt det var i orden, at revisor ikke lavede yderligere

handlinger, og om revisor burde have gennemgået debitorkonti med henblik på at identificere

omposteringer imellem særskilte debitorkonti. Det anføres, at der blev foretaget fem af sådanne

omposteringer, der samlet udgjorde 17 mio. kr. Udvalget svarer bekræftende og mener således, at

revisors arbejde på dette område var tilstrækkeligt.

Fjerde spørgsmål omhandler, hvorvidt det er god revisionsskik ikke at foretage yderligere

revisionshandlinger, når revisor bliver opmærksom på, at debitorbetalinger generelt ikke har

sammenhæng til udstedte fakturaer. Udvalget har hertil svaret, at revisor skal foretage yderligere

revisionshandlinger, eksempelvis i form af forespørgsler til ledelsen og medarbejdere, hvis revisor

bliver opmærksom på usædvanlige forhold eller transaktioner i virksomheden. Udvalget fastslår dog, at

de omtalte debitorbetalinger ikke alene anses som et forhold, der giver anledning til yderligere

revisionshandlinger.
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Femte spørgsmål drejer sig om hvilke handlinger, der er omfattet af en stikprøvekontrol af eksportsalg

af biler. Der bliver i spørgsmålet nævnt forskellige handlinger, som kan være omfattet. Udvalget vil

dog ikke give et konkret svar på dette spørgsmål. Udvalget forklarer, at revisor skal vurdere indholdet

af stikprøvekontrollen i forhold til hvilke revisionsmål, der er relevante, og hvilke revisionsmål der

afdækkes af andre handlinger, samt en samlet vurdering af virksomhedens forhold. Derfor kan

indholdet af stikprøvekontrollen i nogle tilfælde været reduceret.

R-sag nr. 1345

Der er her tale om et entrepriseselskab, som har konstateret, at en ansat har udført bedrageri. Selskabet

spørger om, hvorvidt revisor har udført god revisionsskik. Selskabet stiller en række spørgsmål, hvortil

udvalget kommer med en samlet besvarelse.

Selskabet spørger, om det er god revisionsskik, at revisor ikke har foretaget bilagsstikprøver med

henblik på at teste overvurdering, og ikke har foretaget uanmeldt kasseeftersyn samt undladt at nævne

dette i protokollen. Selvom ejeren af virksomheden har påpeget usikkerhed om væsentlige forskelle

mellem for- og efterkalkulationer og dækningsbidrag har revisor ikke udvidet sine arbejdshandlinger,

og ikke foretaget regnskabsanalytisk revision især i forbindelse med sammenligning af forkalkulationer

og dækningsbidrag.

Selskabet spørger endvidere til, om det er god revisionsskik, at revisor ikke har givet rådgivning til

ledelsen omkring selskabets driftsøkonomi, og særligt selskabets resultat set i det lys at driften består af

opførelse af huse for kunder i henhold til indgåede købsaftaler, og aftaler med underentreprenører hvor

man i al væsentlighed kender udgifterne fra tidligere byggesager.  Endvidere har revisor ikke udsendt

saldomeddelelser til selskabets kreditorer.

Udvalget svarer samlet på ovenstående, og indleder med at bemærke, at ledelsen har ansvaret for at

selskabet har en forsvarlig organisation samt at påse, at bogføring og forvaltning af formuen er under

tilfredsstillende kontrol, hvilke har til formål at forebygge besvigelser. Revisor skal tilrettelægge

revisionen for at opnå en overbevisning om at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet, men der er altid

en risiko herfor, selvom revisionen er udført efter god revisionsskik.
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Udvalget fortæller, at revisionen skal planlægges og udføres på baggrund af en vurdering af

væsentlighed og risiko, herunder også risiko for besvigelser. Hvis revisor har vurderet, at der eksisterer

en forøget risiko for besvigelser, som kan resultere i en væsentlig fejl i regnskabet, skal revisionen

udvides med generelle og konkrete revisionshandlinger, der kan afdække denne risiko.

Disse revisionshandlinger kan eksempelvis bestå af undersøgelser af usædvanlige transaktioner,

uanmeldt beholdningseftersyn, regnskabsanalyse ved kritiske områder, indhentelse af eksterne

bekræftelser, udvidet substansrevision, samt stikprøver af enkelttransaktioner og bilag.

Beholdningseftersynet er på denne måde kun en ud af mange handlinger, som revisor kan foretage for

at afdække risici for besvigelser. I den konkrete sag er der derfor behov for en individuel vurdering, og

udvalget henviser til syn og skøn.

Afslutningsvis spørges der også til, hvorvidt revisor kan undlade at udarbejde arbejdspapirer i

forbindelse med revisionen. Udvalget svarer her benægtende og fastslår dermed, at revisor skal

udarbejde arbejdspapirer i revisionen for at overholde god revisionsskik.

R-sag nr. 1351

I denne sag er der tale om et selskab som har haft en factoring aftale, hvor en stor del af de belånte

fakturaer var fiktive.

Selskabet spørger, hvorvidt revisor er forpligtet til at sende saldomeddelelser og foretage kontrol i

forbindelse med revision af debitorer.  Har det betydning, at revisor tidligere ikke har modtaget

brugbart revisionsbevis fra saldomeddelelser, da de fleste af debitorerne var udenlandske og ikke

svarede. Det oplyses også, at debitorbeholdningen udgjorde 25,4 mio. kr. ud af en samlet aktivmasse på

29,1 mio. kr., og at der ikke i tidligere år har været problemer med eksistensen af de belånte fakturaer i

samme størrelsesorden.

På samme måde som sidste sag indleder udvalget med at nævne, at det er selskabets bestyrelse og

direktion, der har ansvaret for at forebygge besvigelser. Revisor skal blot tilrettelægge sin revision for

at reducere risikoen for væsentlige fejl, men skal dog bevare sin professionelle skepsis. Udsendelse af

saldomeddelelser er en af de mest effektive revisionshandlinger, men i tilfælde med meget lave

svarprocenter, skal revisor fastlægge andre revisionshandlinger som erstatning herfor. Disse handlinger
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kan eksempelvis bestå af en kontrol af, hvorvidt der er tale om reelle transaktioner ved stikprøvevis

kontrol af udligninger. Bliver revisor opmærksom på at udligninger i stort omfang består af

kreditnotaer, skal revisor udføre supplerende handlinger.

I dette konkrete tilfælde, hvor debitorer var en overvejende del af selskabets aktiver, skal der lægges

særlig vægt på revisionen af dette område. Revisor skal foretage en vurdering af hvilke handlinger, der

er mest effektive i de enkelte situationer. Det er ikke altid et krav, at der udsendes saldomeddelelser,

men revisor skal udføre andre handlinger, der afdækker risikoen. Revisor kan ikke reducere sine

handlinger med den begrundelse, at der ikke i tidligere år har været problemer med revisionen af dette

område.

Selskabet spørger også til, om det har betydning for revisors arbejdshandlinger, at belåningskreditten

udgjorde 21,0 mio. kr. ud af de samlede passiver på 29,1 mio. kr. Her lægges der også vægt på, at

revisor var bekendt med, at factoringselskabet modtog samtlige fakturaer og kreditnotaer. Hertil svarer

udvalget, at en fakturabelåning vil ofte føre til en forøget besvigelsesrisiko, da udstedelse af fakturaer

fører til øjeblikkelig likviditet. På baggrund af denne risiko bør revisor udføre yderligere

revisionshandlinger, og det faktum, at factoringselskabet modtager samtlige fakturaer og kreditnotaer,

er ikke relevant i forholdet til omfanget af revisionen.

Selskabet spørger yderligere, hvorvidt det er god revisionsskik, at revisor ikke undersøger om de

udstedte kreditnotaer dækker over faktiske leverancer set i lyset af omfanget af kreditnotaer, og ej

heller undersøger om tilbageleverede varer har en værdi der svarer til kreditnotaerne. Revisor har

foretaget gennemgang af krediteringer med bogholderen og tilset, at de returnerede varer befandt sig på

det angivne lager og samtidig konstateret, at omfanget af tilbageleverede varer ikke var urealistisk set i

forhold til både omfanget af kreditnotaer, og virksomhedens lempelige returneringspolitik.

Udvalget svarer her benægtende og mener derfor, at revisor ikke har overholdt god revisionsskik i dette

tilfælde. Udvalget fastslår, at det er uden betydning for besvarelsen, at varelageret i virksomheden

havde en lav værdi.
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R-sag nr. 1359

Denne sag omhandler en grundejerforening, hvor den daværende kasserer havde udført besvigelse, da

denne havde eneprokura til foreningens bankkonto.

I forbindelse med at kasseren har enefuldmagt spørges der til, hvorvidt revisor skal rådgive om eller

anføre i revisionsprotokollen, at der er en øget besvigelsesrisiko. Det fremgår, at bestyrelsen selv har

været opmærksom på risikoen, og tegnet en besvigelsesforsikring, og revisor er bekendt hermed.

Udvalget starter igen med at påpege, at bestyrelsen har ansvaret for at etablere kontroller, der

forebygger og opdager besvigelser. Revisor skal dog anføre i revisionsprotokollen, såfremt der findes

en væsentlig svaghed i kontrolmiljøet, hvilket en enefuldmagt til kassereren må betegnes som.

Der spørges også til, om det er god revisionsskik, at revisor har undladt at foretage uanmeldt

beholdningseftersyn. Revisor har ligeledes undladt at sammenholde bogføringen til kontoudskrift fra

banken, da banksaldoen stemte til bogholderiet, selvom revisor vidste, at kassereren havde eneprokura

til banken. Udvalget svarer, at der i denne konkrete sag er tale om en forøget besvigelsesrisiko som

følge af eneprokuraen. Når revisor vurderer, at der er en forøget besvigelsesrisiko skal der udføres

generelle og specifikke handlinger til at afdække denne risiko, og et beholdningseftersyn kan være en

af disse handlinger.

Der spørges derudover til, hvorvidt revisor skal meddele bestyrelsen, at der ikke er foretaget

beholdningseftersyn i henhold til god revisionsskik. Udvalget svarer benægtende hertil, og mener

således ikke, der er krav om, at revisor skal meddele bestyrelsen herom.

Endelig spørges der til, hvorvidt det har betydning, at revisor havde fået at vide, at kontoudtog fra

banken blev sendt direkte til bestyrelsesformanden, og de blev gennemgået på bestyrelsesmøderne.

Udvalget tillægger ikke dette nogen betydning.

3.3 Analyse af sagerne

Vi har nu gennemgået ni sager i Revisornævnet og fire sager i Responsumudvalget, og vil nu lave en

analyse af de punkter, hvor vi har konstateret at de har lagt særlig vægt. Vi vil også nævne, hvor de har
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deres fokus i forhold til revisors ansvar, og hvor vi ser forskelle i forhold til interessenternes

forventninger.

Analyse af 3.2.1 Sag 23/2010

For det første kan vi se, at klagen ikke fremstår særlig konkret. Klager vurderer blot, at revisor har

udvist manglende agtpågivenhed i forbindelse med revisionen, og at revisor burde have opdaget

besvigelsen.

Vi bemærker at Revisornævnet lægger vægt på, at revisor i planlægningsfasen har diskuteret

besvigelsesrisici med ledelsen, og at dette er i overensstemmelse med revisionsstandarderne.

Derudover kan klager ikke argumentere for, at revisor har brudt god revisionsskik. Klager har en

holdning om, at revisor har et forhøjet ansvar da der er sket en besvigelse. Revisornævnet slår fast, at

blot fordi der er sket en besvigelse, er det ikke ensbetydende med at revisor ikke har overholdt god

revisionsskik.

Analyse af 3.2.2 Sag 57/2010

Revisornævnet lægger til grund, at klager ikke kan bevise, at revisor har været informeret om de

svigagtige handlinger, før klager selv fandt ud af det. Klager har i sin klage udelukkende fokuseret på,

at revisor ikke informerede klager om begivenhederne.

I dette tilfælde foreligger der ikke tilstrækkelige beviser, for at revisor skulle være opmærksom på

besvigelsen, og vi ser derfor at Revisornævnet frifinder revisor. Vi kan dermed udlede, at det er op til

klager at sørge for tilstrækkelig bevisførelse, for at revisor kan ifalde ansvar.

Analyse af 3.2.3 Sag 47/2004-R

Klager vurderer ikke, at revisor har udført deres arbejde tilstrækkelig, da de ikke har opdaget

besvigelserne. Til brug for besvigelserne er der blevet anvendt forfalskede kontoudtog og opgørelser

fra banken. De væsentligste klagepunkter går således på om revisor burde have opdaget

forfalskningerne, og at revisor burde have indhentet materiale direkte fra banken.
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I sagen bliver revisor idømt en bøde. Udfaldet kunne nemt være anderledes, da revisor med meget

enkle midler kunne have opdaget besvigelsen, såfremt revisor havde foretaget en afgørende

revisionshandling. Denne afgørende revisionshandling ville være at have indhentet en

engagementsforespørgsel hos banken. Ekstern dokumentation fungerer som et af de stærkeste

revisionsbeviser, som revisor kan indhente, så der er tale om en grundlæggende handlinger revisor ikke

udfører, og der foretages ingen kompenserende handling. Derudover formår revisoren at udføre sit

beholdningseftersyn på en særdeles uhensigtsmæssig måde. Balancen, som der afstemmes til, er ikke

ajour med dagen for beholdningseftersynet. Dette medfører naturligvis afvigelser på den udførte

afstemning. Denne fejl tillægger Revisornævnet skærpende vægt i forbindelse med udstedelsen af

bøden.

De fundamentale fejl, som revisor har begået i denne sag medfører, at de begår brud på god

revisionsskik. I forhold til øvrige sager, hvor vi ser at mindre fejl fra revisors side ikke fører til bøder,

så ses her en alvorlig fejl som selvsagt medfører en bøde.

Analyse af 3.2.4 Sag 46/2009

I denne sag mener klager, at revisor ikke har udført deres arbejde godt nok, og derved ikke opdaget

besvigelserne. Revisor har under den udførte revision ikke kontrolleret, at indbetalinger i banken rent

faktiske stemte overens med de kontantsalg der var registreret i faktureringssystemet.

Revisornævner lægger til grund, at revisor ikke har haft tilstrækkelig fokus på svagheden i

forretningsgangene. De lægger endvidere vægt på, at revisor ikke har gjort det klart over for klager, at

de forventede afstemninger ikke ville blive udført. Det faktum, at revisor ikke har været tydelig nok

omkring de udførte arbejdshandlinger som revisor, samtidig med at revisor også udførte anden

assistance, må tillægges et større fokus.

Den manglende afstemning mellem selskabets omsætning og patientsystemet, bevirker at selskabets

årsrapporter ikke været retvisende, hvor vi noterer os at revisor bliver holdt ansvarlig herfor.
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Analyse af 3.2.5 Sag 73/2006

Klager mener, det er revisors ansvar at opdage besvigelsen, da denne er revisor for både klager og

administrationsselskabet, hvor besvigelsen er udført. Klager lægger til grund, at fejlen ligger i revisors

planlægning og tilgang til revisionen.

Revisornævnet lægger vægt på, at besvigelsens karakter gør det svært for revisor at identificere den.

Derudover kunne der ikke findes indikationer for mangler i revisors planlægning og tilgang til

revisionen. På denne baggrund frikendes revisor.

Igen ses det, at såfremt det ikke kan bevises, at revisor har væsentlige mangler i sin planlægning eller

det udførte arbejde, så frikendes revisor. Det står dog igen klart, at klager mener at revisor burde have

opdaget besvigelsen.

Analyse af 3.2.6 Sag 88/2010

I denne sag lægger vi mærke til, at revisor findes skyldig i det første punkt. På dette punkt havde

revisor ellers tilstrækkeligt dokumentation for, at aftalen var gennemført i regnskabsåret, men SKAT

havde fremfundet dokumentation for, at revisor burde vide at aftalen var tilbagedateret ved at kigge på

mailkorrespondancen. Denne mailkorrespondance bliver afgørende for, at revisor kendes skyldig.

På samme måde bliver revisor dømt i de to følgende punkter, da revisor er klar over, at fakturaerne er

udarbejdet efter regnskabsårets udløb.

Endvidere lægger vi mærke til, at det faktum, at der er sket svindel med momsangivelsen, ikke er nok

til, at revisor ifalder ansvar. Da SKAT ikke på tilstrækkelig vis kan godtgøre, at revisor burde have

opdaget besvigelsen, og nævnet ikke finder at revisors arbejde på anden måde er utilstrækkelig, bliver

revisor frikendt. Vi ser også at nævnet påpeger at SKAT ikke engang selv fandt besvigelsen da de var

på kontrol i virksomheden.

Analyse af 3.2.7 Sag 75/2012

Ved gennemgangen af denne sag har vi bemærket, at klager virker oprevet i sin formulering af klagen

og klagepunkterne. Store dele af klagen bliver forkastet med det samme af Revisornævnet, da den ikke
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er formuleret konkret. Vi bemærker igen, at der bliver set bort fra klager over revisors arbejde, som

ikke relaterer sig til afgivningen af en påtegning.

Angående den konkrete del af klagen, om hvorvidt revisor burde have opdaget besvigelsen på et

tidligere tidspunkt, noterer vi os, at revisor udelukkende udfører review. Dette betyder, at revisors

arbejde er mere begrænset end ved en egentlig revision, og der gives ikke samme grad af sikkerhed.

Da besvigelsen i 2010 bestod af falske fakturaer og mindre fejl i lønudbetalinger, forventer vi ikke, at

revisor fanger dette med et review. Revisornævnet tager dog ikke direkte stilling hertil, men de påpeger

i stedet, at en forekomst af fejl i sig selv ikke betyder, at revisor kan drages til ansvar. Da der ikke i

sagen er nogle oplysninger om det arbejde, som revisor har udført, vælger de derfor at frifinde revisor.

Analyse af 3.2.8 Sag 16/2004 S

Angående god revisionsskik ved påtegning af årsregnskaberne:

Revisornævnet har lagt til grund at revisors arbejde har været mangelfuldt. Det forhold, at revisor ikke

har udsendt saldomeddelelser er betydeligt, da dette er en normal revisionshandling på debitorer, og

især relevant når debitorerne er så væsentlig en del af regnskabet, som tilfældet er. Det er også

sandsynligt, at besvigelsen kunne være stoppet tidligere, hvis revisor havde udsendt saldomeddelelser.

Revisors forsvar i forbindelse med dette var svagt, og denne sag er endnu et eksempel på, hvor vigtigt

det er for revisor at udsende saldomeddelelser til kunder. Det virker derfor indlysende, at revisor bliver

dømt i denne sag.

Vi noterer os ligeledes vigtigheden af de analytiske handlinger, da debitorer målt i forhold til

omsætning viser en væsentlig stigning, hvilket viser en usædvanlig udvikling. Havde revisor foretaget

denne analyse, kunne revisor have igangsat yderligere undersøgelser, som ville afdække besvigelsen.

På trods af ovenstående grundlæggende mangler i revisors arbejde hæfter vi os også ved, at

Revisornævnet også har omtalt, at revisor har tillagt udsagn fra ledelsen og regnskabschefen for stor

vægt. Det kan være en balancegang for revisor, hvor meget man kan stole på ledelsens udtalelser, og

det er bemærkelsesværdigt, at Revisornævnet vælger at påtale dette forhold. Det er svært at vide hvor

stor en vægt Revisornævnet ville have lagt herpå, såfremt dette var det eneste kritiske forhold.
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Angående revisors opfyldelse af pligterne i relation til debitorerklæringerne:

Her kommer Revisornævnet ind på de samme manglende revisionshandlinger som også gjorde sig

gældende ved påtegningerne i årsregnskabet. Vi bemærker, at Revisornævnet lægger vægt på, hvad

formålet med aftalen og erklæringen er frem for en mere teknisk vurdering af formuleringen, når

revisors pligt skal fastlægges.

Revisor har i sit forsvar valgt at lægge vægt på, at formålet kun var at sikre erhververs ret, og at revisor

har opfyldt dette. Revisor bliver dog fanget her, da revisor netop burde have kontrolleret, hvorvidt

Aktieselskabet udstedte kreditnotaer, der kunne reducere bankens sikkerhed.

Vi noterer os, at revisor skal være opmærksom på formålet med de aftaler, som ligger til grund for de

erklæringer, som afgives, og hvordan de benyttes. Det er ikke nok at udføre det arbejde, der konkret er

beskrevet i aftalen, hvis man burde indse, at aftalen reelt kan omgås på anden måde.

Det bemærkes også, at Revisornævnet af eget initiativ påpeger, at der er forskellige mangler i revisors

erklæring.

Analyse af 3.2.9 Sag 59/2007 R

Vi lægger mærke til, at Revisornævnet ser bort fra den øvrige revisor, da han ikke er registreret eller

autoriseret, selvom han er medejer af revisionsvirksomheden.

Vi noterer os at, revisor ikke skal have skyld for de forfalske dokumenter, men han burde vise større

agtpågivenhed situationen taget i betragtning. Revisor dømmes, da ejendomsselskabet ikke havde

retten til de aktiver, der indgik i vurderingsberetningen, og aktiverne var ikke klart defineret i

vurderingsberetningen.

Vi ser, at Revisornævnet ikke tager stilling til revisors arbejde, så længe det ikke ender med en

erklæringsafgivelse, hvorfor arbejdet med kapitalnedsættelsen er irrelevant.

Angående årsregnskabet bliver vi opmærksomme på, at Revisornævnet godt vil tage stilling hertil på

trods af, at årsrapporten blev afvist af Erhvervsstyrelsen. Dette skyldes, at revisor har afgivet sin

påtegning på regnskabet. Det er tydeligt, at årsregnskabet er behæftet med adskillige fejl, hvorfor

revisor dømmes herfor.
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Analyse af 3.2.10 Sager som er behandlet i Responsumudvalget

Gennemgangen af de fire responsumsager gav os et anderledes indblik i hvilke krav, der stilles til

revisor i forhold til sagerne fra Revisornævnet. Det overordnede indtryk vi fik fra gennemgangen af

sager fra Responsumudvalget var, at de i højere grad var på revisors side. Der skulle meget til, før de

direkte sagde, at god revisionskik ikke var blevet overholdt, og i mange tvivlstilfælde undlod de at

svare konkret på spørgsmålet eller henviste til, at sagen bedst kan behandles ved syn og skøn.

Et afsnit, der gik igen ved flere af sagerne, var omkring fordelingen af ansvar. Responsumudvalget

påpegede, at det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at organisationen og kontrolmiljøet i

selskabet er forsvarligt og tilstrækkeligt til at forebygge besvigelser. Revisor har kun ansvaret for at

opnå en overbevisning om, at der ikke er foretaget besvigelser som resulterer i væsentlige fejl i

regnskabet, og der er således altid en risiko for besvigelser ikke bliver opdaget, selvom revisor har fulgt

god revisionsskik.

Vi fandt dog alligevel nogle svar, hvor de meldte ud, at revisor ikke havde overholdt god revisionsskik:

· Revisor kan ikke undlade at udarbejde arbejdspapirer i forbindelse med revisionen.

· Ved gennemgang af kreditnotaer skal revisor undersøge, om de dækker over faktiske

leverancer.

· Revisor skal anføre i protokollen, såfremt kasseren har enefuldmagt til banken

Responsumudvalget lagde også stor vægt på revisors individuelle vurdering i de pågældende sager. På

denne måde undgik de at tage stilling til manglende revisionshandlinger med den begrundelse, at

revisor kan foretage en anderledes vurdering, af hvilke revisionshandlinger der er relevante. Det er dog

vores opfattelse ved flere af denne type svar, at revisor ikke havde udført tilstrækkelige

arbejdshandlinger.
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I de følgende svar har udvalget ikke direkte sagt, at god revisionsskik ikke er overholdt, men at

arbejdshandlinger havde været relevante at udføre:

· Selskabet har fået væsentlige beløb udbetalt i negativ moms. Revisor har ikke udarbejdet

momsafstemning og momssandsynliggørelse.

· Kasseren i en virksomhed har enefuldmagt til banken.  Revisor har ikke foretaget uanmeldt

beholdningseftersyn.

· Debitorer udgør en væsentlig del af et selskabs aktiver. Revisor har ikke udsendt

saldomeddelelser til debitorerne.

· Selskabets primære forretning var eksport. Revisor har ikke foretaget omsætningsstikprøver på

eksportsalg.

Disse manglende handlinger er altså i sig selv ikke et udtryk for mangel på god revisionsskik, så længe

revisor foretager tilstrækkelige andre handlinger, der afdækker risikoen, men Responsumudvalget

anbefaler at ovenstående handlinger udføres.

3.4 Opsummering af sagerne

Vores gennemgang af sager har givet os et indblik i, hvor Revisornævnet og Responsumudvalget

lægger deres fokus, når de skal vurdere de forskellige sager. Vi har også fundet nogle forskelle mellem

sager i Revisornævnet og sager, der er behandlet i Responsumudvalget.

Revisornævnet kommer med konkrete svar i sagerne, i og med at der skal findes en afgørelse, og

revisor enten skal dømmes eller frifindes. Vi lægger mærke til, at Revisornævnet har en meget konkret

holdning til de klager, de modtager, og såfremt de ikke er formuleret korrekt, bliver de afvist. Grunden

til dette er, at nævnet ellers vil være inhabilt, hvis de selv skal formulere klagen mod revisor.

Hovedbegrebet igennem sagerne er, hvorvidt revisor har overholdt god revisionsskik. Dette begreb

dækker over, hvorvidt revisors arbejde som helhed har overholdt de gældende krav som stilles.

Revisornævnet pålægger revisor ansvar og giver typisk en bøde til revisor, såfremt god revisionsskik

ikke er overholdt.
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Vi ser, at nævnet har fokus på revisors planlægning. Revisor skal sørge for at have tilstrækkelig

dokumentation på de forskellige elementer i planlægningen, og særligt forståelsen af virksomheden og

forretningsgrundlaget er vigtigt.

Et andet emne der går igen gennem sagerne er revisors skepticisme. Revisor må ikke lade sig nøje med

oplysninger fra ledelsen, såfremt de ikke er underbygget med øvrige informationer. Herudover skal

revisor også bevare en generel skepticisme gennem hele revisionen og i forhold til den dokumentation

der modtages.

Det forventes ikke, at revisor kan gennemskue, når der er tale om fiktive fakturaer og forfalskninger,

men nævnet giver alligevel udtryk for, at revisor skal undersøge dokumentationen, såfremt der er

indikationer for forfalskninger. På denne måde skal revisor også bruge sin skepticisme her.

Responsumudvalget har en lidt anderledes tilgang til de sager, som de modtager. Sager i

Responsumudvalget er formuleret som spørgsmål. Responsumudvalget kan derfor kun gå ind og svare

på de enkelte spørgsmål, og de vælger derfor ofte at undlade at svare på de konkrete sager. De kommer

i stedet med nogle generelle betragtninger.

Vi fik dog det indtryk, at revisor har stor frihed til selv at tilrettelægge, hvilke handlinger der skal

udføres. Udvalget vil ofte ikke sige, at nogle manglende revisionshandlinger i sig selv er nok til, at

revisor ikke har overholdt god revisionsskik, så længe revisor har udført andre handlinger, der står i

stedet.

Samlet set har vi konstateret, at både Revisornævnet og Responsumudvalget lagde stor vægt på, at

uanset om revisor overholder god revisionsskik, så er det ledelsens ansvar at kontrolmiljøet er effektivt

nok til at forhindre besvigelser.
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4. Interview med Revisornævnet
Vi henvendte os til Revisornævnet i håb om, at de ville stille op til et interview. Revisornævnet sagde,

at vi blot kunne kontakte et af deres medlemmer, og foreslog i den forbindelse Poul Erik Gram Olsen

(efterfølgende benævnt Poul Erik). Poul Erik har i Revisornævnet en tilknytning som godkendt revisor.

Poul Erik er statsautoriseret revisor i EY og har over 20 års erfaring som medlem i Revisornævnet. Vi

vurderer derfor, at Poul Erik fungerer som en kompetent og relevant talsmand for Revisornævnet og

dennes holdninger.

4.1 Interview med Poul Erik Gram Olsen

Interviewet blev foretaget ved, at vi udarbejdede en interviewguide med en række spørgsmål. Disse

spørgsmål blev sendt til Poul Erik et par dage forinden. Dette blev gjort således, at Poul Erik havde

mulighed for, at forberede sig på interviewet ud over vores indledende mailkorrespondance om

formålet med interviewet. Interviewet blev optaget og efterfølgende transskriberet. Transskriptionen af

vores interview er vedlagt som bilag 2.

Formålet med interviewet er at få Revisornævnets syn på revisors ansvar, og sammenholde dette til

vores viden fra afsnittene om ISA240 og gennemgangen af sager.

Interviewet med Poul Erik blev foretaget mandag den 15. september 2014. Vi har valgt at gennemgå

interviewet i opgaven ved, at diskutere de væsentligste temaer, som vi føler at interviewet bidrog med.

4.1.1 Revisornævnets kompetenceområde

Klager til Revisornævnet skal indgives af parter, der har en retlig interesse. Revisornævnet bruger selv

betegnelsen ”en anerkendelsesværdig interesse i at klage” i deres årsberetning for 201276. Primært er

der tale om kunder hos revisoren. Kreditorer kan dog klage, såfremt de har lidt et tab, og aktionærer

kan klage, hvis de blot har en enkelt aktie i virksomheden.

Af førnævnte årsberetning for 2012 fremgår det, at der kan klages over godkendte revisorer, det vil sige

både registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer. Der kan derfor ikke klages over andre

76 http://www.xn--revisornvnet-edb.dk/graphics/disciplinaernaevnet/%C5rsberetning%202012.pdf
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teammedlemmer eller tidligere godkendte revisorer. Dette opdagede vi endvidere i vores gennemgang

af sag 23/2010, hvor der blev klaget over en tidligere statsautoriseret revisor, som var en del af

revisionsteamet. Revisornævnet afviste dog alle klager rettet mod denne revisor, da han havde

deponeret sin beskikkelse og derfor ikke havde afgivet en erklæring.

Revisornævnets kompetence til at træffe afgørelse skal dog som udgangspunkt dreje sig om erklæringer

i henhold til revisorloven. Her henviste Poul Erik til revisorlovens § 1, stk. 2: ”Loven finder anvendelse

ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer

med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.” Der skal derfor være tale

om en erklæring med sikkerhed, før Revisornævnet vil træffe afgørelse. Såfremt klagen omhandler

andet, vil den blive afvist.

Ifølge Poul Erik kan Revisornævnet træffe afgørelse, så længe revisor har udført arbejde med henblik

på, at afgive en erklæring. Dette omfatter således hele processen fra revisors accept af opgaven til selve

påtegningen, og endda efter at revisor er fratrådt, hvilket giver god mening. Revisor kan derfor ikke

forsøge at undslippe sit ansvar ved at fratræde, før erklæringen er afgivet. I sådan et tilfælde kan

Revisornævnet fortsat behandle en klage. Dette fungerer som et forsvarsværn mod, at revisor fraviger

sit ansvar, hvis opgaven bliver ubelejlig. Revisor bør derfor blive på sin post og afgive sin erklæring,

for så at fratræde på den efterfølgende generalforsamling.

Revisor kan endvidere have tilsidesat god revisionsskik både før og efter sin til- og fratrædelse. Dette

kan ifølge Poul Erik ske ved, at revisor glemmer at kontakte tidligere revisor efter sin accept af

opgaven, eller at han bryder sin tavshedspligt, efter han har opsagt sit hverv som revisor for kunden.

Som udgangspunkt falder det uden for nævnets kompetenceområde, at revisor udfører anden assistance.

Dette skyldes, at der ikke afgives en erklæring, som falder indenfor revisorlovens § 1, stk. 2. Dette kan

dog blive aktuelt, såfremt der er tale om selvrevision. Vi drøftede en enkelt af vores sager med Poul

Erik i denne forbindelse, hvor revisor ud over at skrive under på årsrapporten også udførte

bogføringsassistance. Her blev revisor idømt en bøde, fordi regnskabet ikke var retvisende grundet

forkert indregnede indtægter, som revisor havde assisteret med at opgøre.
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4.1.2 Materiale til brug for Revisornævnet

Gennem vores interview fandt vi ud af revisor ikke er forpligtet til at fremvise specifikke dokumenter

fra sin revision. Parterne vælger selv hvilket materiale, de vil bruge til at underbygge deres argumenter

med. Revisornævnet får således ikke nødvendigvis adgang til arbejdspapirer, når klagen skal

behandles. Poul Erik tilkendegiver også, at det typisk ikke er nødvendigt. Mange gange er der tale om

klager, der omhandler fejl i påtegningen eller regnskabspraksis. Revisornævnet har således ikke behov

for at gennemgå arbejdspapirer. Disse sager ender nemlig typisk med en tilståelsesdom, da revisor

indser deres fejl.

Poul Erik forklarer kort om klageprocessen. Den starter med, at klager kommer med sine klagepunkter

og argumenterer for, hvorfor de mener revisor har tilsidesat god revisionsskik. Dernæst er det revisors

tur til at komme med modargumenter eller på anden vis dokumentere sin uskyld. Herefter får klager

mulighed for at kommentere på revisors udsagn, og revisor slutter derefter af med sine endelige

bemærkninger. Revisornævnet træffer således afgørelse på baggrund heraf.

Poul Erik siger, at revisors arbejdspapirer typisk ikke bliver indleveret. Især i besvigelsessager er det

således svært for Revisornævnet at gennemgå revisors dokumentation for drøftelser vedrørende

besvigelser i planlægningsfasen. Dette mener vi, stiller store krav til klagers formulering af klagen og

dennes bevisbyrde.

4.1.3 Klagens detaljeringsgrad og bevisbyrde

Poul Erik siger, at klagen skal være præcis. Her forstår vi, at klager skal komme med konkrete

klagepunkter, da det er svært at argumentere og godtgøre revisors skyld, såfremt der er tale om

overordnede og upræcise klager. Klagens detaljeringsgrad afhænger af klagers viden, som kan være

meget forskellig alt afhængig af, hvem klager er. Af interviewet fremkommer det, at de forskellige

professionelle instanser (Finanstilsynet, Revisortilsynet, FSR m.v.) har en stor detailviden. Har de

fornemmelsen af, at der er sket noget mistænkeligt i en virksomhed, kan de tage ud og hente

arbejdspapirerne hos revisor, og se om alt er i orden. Dette bliver gjort 30-40 gange om året.

Revisortilsynet har som tidligere nævnt i opgaven en høj ratio for vundne sager i nævnet. Dette skyldes,

at såfremt de i forbindelse med kvalitetskontrollen, finder store mangler i revisors arbejde, kan vælge at
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indbringe dem for Revisornævnet. I disse tilfælde, har Revisortilsynet haft fuld adgang til revisors

materiale og arbejdspapirer, og opnået en viden og et indblik i revisors udførte arbejde. Således kan

Revisortilsynet komme med helt konkrete klagepunkter, og argumentere for sin sag.

Det er dog langt fra alle der har samme muligheder, når klagen skal udformes. Afhængig af ens

position i forhold til virksomheden og revisor har man adgang til forskellige former for information.

Virksomhedens økonomiafdeling er den part, som har den største viden om revisors udførte arbejde. De

har ofte samarbejdet med revisor i forbindelse med revisionen af årsrapporten, og har derfor et indblik i

hvilke handlinger revisor har udført, og hvilke handlinger som revisor ikke har udført. Det kræver dog,

at de har et indblik i revisionsarbejde, såfremt de skal være i stand til at vurdere, hvilke handlinger

revisor ikke har udført.

Tabslidende kreditorer og aktionærer i virksomheden der vil klage over revisors arbejde, har et

minimalt kendskab til de faktiske forhold. Som udgangspunkt har de kun adgang til de officielle

årsrapporter. Det kan således være yderst svært at formulere en klage tilpas præcist. Et punkt som Poul

Erik gav os ret i.

4.1.4 Revisornævnets kendelse i erstatningssager

Revisornævnet har tre former for disciplinære aktioner, såfremt en revisor ikke har overholdt god

revisionsskik. De kan give en advarsel, en bøde, eller frakende revisor sin autorisation. En advarsel

gives typisk for småtterier. Bøder gives i de fleste tilfælde, når nævnets afgørelse er at kende revisor

skyldig. Bøden varierer alt afhængig af forsømmelsernes grovhed hos revisor. Hver revisor kan

maksimalt blive tildelt en bøde på 300.000 kr.  En frakendelse af revisors autorisation er kun sket en

gang i nævnets historie fortæller Poul Erik.

Årsagen til at sager bliver fremført i Revisornævnet er ofte for at pålægge skyldsspørgsmålet hos

revisor. Såfremt en virksomhed eller kreditor har lidt et tab, vil de forsøge at placere skylden for dette

tab et sted. Der kan forekomme sager, hvor flere parter bliver ikendt skyld. I sådan en situation bliver

erstatningssummen, fordelt mellem parterne. Har den ene part ikke råd til at betale, eksempelvis hvis

vedkommende er erklæret personlig konkurs, skal de andre skyldige parter dække erstatningssummen.

Dette er gjort for at beskytte den tabslidende part. Situationer som denne kunne man godt forestille sig
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ville være relevante i besvigelsessager. Den part, som har udført de besvigende handlinger, og er kendt

skyldig, har ikke råd til at betale erstatning, men revisor har tilsidesat god revisionsskik, og deres

forsikring ender således med at betale erstatningssummen.

Vi anser, at revisors forsikring har en stor andel i, hvorfor klager vælger at forsøge at placere skylden

hos revisor. På denne måde er man sikret, at der bliver betalt erstatning, da revisors forsikring dækker.

Revisornævnet kommer ind i denne sammenhæng, da de afgør om god revisionsskik er overholdt eller

ej. Har revisor ikke overholdt god revisionsskik, vil de blive mødt med et erstatningskrav i en

efterfølgende erstatningssag. Poul Erik fortæller, at der er mange advokater, som starter med at køre

sagen mod revisor i Revisornævnet. Bliver de kendt skyldige her, tager man sagen med videre i en

erstatningssag. Domstolene behøver således ikke tages stilling til revisors arbejde igen, her baserer man

sig på Revisornævnets kendelse, og der skal derfor udelukkende tages stilling til erstatningens størrelse.

Kommer Revisornævnet frem til, at revisor har overholdt god revisionsskik, dropper advokaterne en

erstatningssag mod revisor.

Det er således tydeligt, at en kendelse i Revisornævnet har stor betydning for revisor. Først og

fremmest er der den disciplinære bøde, man risikerer, såfremt man ikke har overholdt god

revisionsskik. Efterfølgende kan revisor blive stillet over for et større erstatningskrav, hvorved det er

relevant at kigge på, hvorledes Revisornævnet anser revisors ansvar i forbindelse med besvigelser.

4.1.5 Revisors ansvar

Poul Erik siger, at det er revisors ansvar at overholde god revisionskik. Derudover henviser han til ISA

240, og at revisor skal have gjort sig overvejelser om besvigelser, diskuteret disse med resten af

revisionsteamet samt have dokumenteret dette. Dermed har revisor overholdt sine forpligtelser i

forhold til planlægningen af revisionen. Såfremt revisor har udført den øvrige del af revisionen i

overensstemmelse med god revisionskik, vil revisor blive frikendt, uagtet at der er begået besvigelser.

Blot fordi der er sket en besvigelse, betyder det ikke at revisor ikke har overholdt god revisionsskik.

Det er derfor nødvendigt for klager at påvise et område hvor revisor ikke har udført sit arbejde

tilstrækkeligt. Det er ikke nok at klager anfører at en besvigelse er sket, og at revisor burde have
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opdaget dette. En sådan klage er ikke konkret nok til at Revisornævnet kan tage sagen op, fortæller

Poul Erik.

Ovenstående pointe stemmer overens med vores gennemgang af ISA 240, hvilket også afspejler sig i

vores afsnit om sagerne. Vi kan derfor se, at der her er sammenhæng mellem teorien og Poul Eriks

udtalelser på vegne af Revisornævnets praksis.
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5. Delkonklusion vedrørende revisors ansvar
Vi har nu foretaget en teoretisk gennemgang af ISA 240 og beskrevet de ansvarsområder, revisor har i

forbindelse hermed. Vi har også foretaget en gennemgang af ni forskellige sager, som har indeholdt et

element af besvigelse, og som Revisornævnet har behandlet, samt fire sager som er behandlet i

Responsumudvalget. Vi har her beskrevet, hvad de har lagt vægt på i forhold til revisors ansvar.

Endelig har vi foretaget et interview med et medlem af Revisornævnet for at høre, hvordan holdningen

til revisors ansvar er i nævnet. Vi har i den forbindelse afklaret og præciseret nogle af de punkter, som

vi har fundet relevante fra de øvrige afsnit.

Vi vil i dette afsnit på baggrund af ovenstående lave en opsummering, hvor vi samler vores viden fra

vores teoretiske gennemgang, vores gennemgang af sager, og vores interview.

5.1 God revisionsskik

Helt overordnet har revisor ansvaret for at overholde god revisionsskik.  God revisionsskik kan være en

svær størrelse at have med at gøre. Hvis revisor ikke har overholdt god revisionsskik, kan han blive

draget til ansvar i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt for revisor at vide, hvad der skal til, for

at overholde god revisionsskik.

God revisionsskik er ikke en konkret bestemmelse. Revisorloven indeholder formuleringen god

revisorskik i deres § 16. Her skriver de, at revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed som

opgavens beskaffenhed tillader. Endvidere skriver de, at revisor skal udvise integritet, objektivitet,

fortrolighed, professionel adfærd og kompetence, samt fornøden omhu. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte

de nærmere retningslinjer for revisors etik og arbejdsopgaver.

FSR udsteder retningslinjer som revisor skal følge for at overholde god revisionsskik.

Responsumudvalget giver også input til hvad der er god revisionsskik, ligesom Revisornævnet i kraft af

deres kendelser er med til at fastsætte, hvad der er god revisionsskik.

I de sager, som vi har gennemgået, fremgår det, at Revisornævnet foretager en vurdering af, om revisor

har overholdt god revisionsskik. De gennemgår de oplysninger, som de har fået forelagt, og

sammenholder det til de eksisterende retningslinjer og standarder, der ligger til grund for god
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revisionsskik. Den vurdering, som Revisornævnet træffer, giver derfor et fingerpeg om, hvad der er god

revisionsskik.

Det er god revisionsskik, at følge de internationale anerkendte standarder, ISA’erne. Vores

gennemgang af ISA 240 har givet et indblik i hvilke arbejdshandlinger og krav der skal opfyldes for at

god revisionsskik vedrørende besvigelser opfyldes. Vi vil i nærværende afsnit gennemgå de

fortolkninger af god revisionsskik der eksisterer på de særskilte områder, som vi vurderer, er relevante

for vores problemstilling.

5.2 Professionel skepsis

Gennemgangen af ISA 240 viste, at revisor under sin revision skal udvise professionel skepsis. Den

professionelle skepsis er en vigtig egenskab for enhver revisor. Det er den evne, der får revisor til at

stille spørgsmålstegn og forholde sig kritisk til de informationer, han bliver præsenteret for. Revisor

skal forholde sig kritisk over for pålideligheden af det revisionsmateriale, han modtager. ISA 240

lægger også vægt på, at revisor skal bevare sin skepsis over for den øverste ledelse, selv om ledelsen

har udvist ærlighed og høj integritet tidligere år. Revisor skal ikke undlade at anvende sin erfaring med

ledelsen, men det er dog et centralt punkt, at revisor fastholder sin professionelle skepsis over for

ledelsen. Dette skyldes, at forhold omkring ledelsen kan ændre sig. Presset fra aktionærer eller

moderselskabet kan intensiveres og således blive en større faktor for ledelsen.

Ved vores gennemgang af sager i Revisornævnet fandt vi en enkelt sag, hvor professionel skepsis

bliver nævnt (sag 59/2007 R). Dette var sagen omkring de forfalskede arvedokumenter, hvor

Revisornævnet påpeger, at revisor burde have vist øget professionel skepsis vedrørende

informationerne om den fremtidige arv. Revisornævnet afviser dog, at der er grundlag for at revisor

burde have opdaget forfalskningerne.

Vi forstår godt Revisornævnets anmærkning vedrørende et øget professionelt skepsis. Det virker meget

belejligt, at restauratøren pludselig finder ud af, at han har arvet et større million beløb umiddelbart i

forlængelse af sin egen personlige konkurs. Revisor bliver ikke dømt på baggrund af manglende

professionel skepsis. Revisor bliver dog ikendt en bøde i den pågældende sag, da regnskabet helt

grundlæggende ikke var retvisende.
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5.3 Planlægning

Jf. et mål i ISA 240 skal revisor identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet

som følge af besvigelser. Det er i planlægningsfasen, at revisor etablerer sit kendskab til virksomheden.

Virksomhedens mission, vision, branche, konkurrenter, produkter, kontrolmiljø og ejerforhold, er alle

parametre, som revisor skal forsøge at opnå en forståelse for. Revisors viden om virksomheden hjælper

til at anskue virksomhedens udfordringer, og derved planlægge samt koordinere sin revision herefter.

Et vigtigt element af planlægningen er revisors drøftelser omkring besvigelser med resten af

revisionsteamet. Her drøftes de indikationer for besvigelser, som vurderes relevante for virksomheden.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der i ISA 240 er en forudindtaget besvigelsesrisiko på

omsætningen. En risiko, der skal adresseres og en eventuel fravigelse fra denne risiko i revisors

kvalitetsstyringssystem, skal dokumenteres og være velargumenteret.

Et nærliggende emne, som bør gennemgås på revisionsteamets planlægningsmøde er

besvigelsestrekanten. Det er et helt centralt element i ISA 240. Og er fundamentet til at identificere

indikationer på besvigelser. Såfremt de tre aspekter i besvigelsestrekanten er til stede, er der høj risiko

for besvigelser. Hvorfor revisor skal planlægge relevante revisionshandlinger til afdækning af disse

risici.

Vi har identificeret ovenstående forhold vedrørende planlægningen under vores gennemgang af ISA

240. Det har efterfølgende været muligt at drage paralleller fra teori til praksis. Revisortilsynet vurderer

at mangelfuld planlægning af revisionen, er en af de typiske fejl i kvalitetskontrollen. Endvidere viste

vores egen gennemgang af sager i Revisornævnet og Responsumudvalget, planlægningens relevans. I

to helt konkrete sager (sag 23/2010 og 73/2006) bliver der stillet spørgsmålstegn ved revisors

planlægning. I begge sager vurderer Revisornævnet at revisor har planlagt sin revision i

overensstemmelse med revisionsstandarderne, hvorfor revisor frifindes. Vores interview med Poul Erik

viste også en klar holdning på området. Poul Erik gav udtryk for, at så længe revisor har drøftet

overvejelser omkring besvigelser med revisionsteamet og dokumenteret dette, vil revisor blive frikendt,

forudsat at den øvrige revision er udført i overensstemmelse med god revisionsskik.
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5.4 Konkrete handlinger

Både ISA 240 og ISA 330 beskriver, at revisor skal planlægge og udføre revisionshandlinger, som

reaktion på identificerede risici for væsentlige besvigelser. Handlingerne skal på revisionsmålsniveau

afdække risiciene. Revisor skal sørge for, at handlingerne er målrettet mod at opfange besvigelser.

Handlingerne bør udføres med en vis form for uforudsigelighed. Fordelen herved er, at en eventuel

besviger ikke er advaret og derfor ikke har tid til at skjule sine gerninger.

Specielt den daglige ledelses muligheder for tilsidesættelse af kontroller og dermed

regnskabsmanipulation, er et vigtigt område i ISA 240. Her skal der udføres handlinger relateret til

regnskabsafslutningsprocessen. Test af posteringer udført omkring skæringsdatoen er i den forbindelse

et stærkt værktøj. ISA 240 anbefaler endvidere, at revisor foretager analytiske handlinger, for at

identificere usædvanlige transaktioner. Analytiske handlinger afslører ikke besvigelser i sig selv, men

det kan vække revisors mistanke, hvorefter der kan udføres specifikke detailtest på regnskabsposten.

Vores gennemgang af Revisornævnets sager viste også et vist fokus på konkrete revisionshandlinger. I

to specifikke sager (sag 47/2004-R og 16/2004 S) bliver der lagt særligt vægt på omstændighederne

omkring revisors udførte revisionshandlinger. F.eks. undlader revisor i den ene sag, at indhente

engagementsforespørgsel hos banken. Dette er en fundamental revisionshandling, som revisor ikke

udfører. Handlingen afdækker en besvigelsesrisiko på de likvide beholdninger, hvorfor det virker

logisk, at revisor i denne sag bliver idømt en bøde. I samme sag foretager revisor et uanmeldt

kasseeftersyn. Endnu en handling decideret målrettet imod besvigelsesrisici. Her formår revisor dog at

tage udgangspunkt i en balance, som ikke er dateret samme dag som kasseeftersynet. Revisornævnet

vurderer, at denne fejl fra revisors side, er en graverende fejl, og bøden bliver således højere. En anden

dom, hvor der blev lagt vægt på revisors manglende revisionshandlinger, var sag 16/2004 S. Her valgte

revisor ved revision af debitorer kun stikprøvemæssigt, at følge debitorerne til efterfølgende

indbetalinger. Revisor udsendte endvidere ikke saldomeddelelser for at teste tilstedeværelsen af

debitorerne. Udsendelse af saldomeddelelser er en stærk revisionshandling, som kan afsløre fiktive

debitorer. Denne handling er målrettet mod besvigelser og specifikt den forhåndsantaget

besvigelsesrisiko på omsætningen, som findes i ISA 240, hvor ekstern dokumentation medfører et godt

revisionsbevis. I den pågældende sag vurderer Revisornævnet også, at revisor i for høj grad har baseret

sit revisionsbevis på udtalelser fra den daglige ledelse.
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Vores gennemgang af sager viser således, at revisor skal udføre de relevante grundlæggende

revisionshandlinger, såfremt god revisionsskik skal overholdes. Revisor har dog mulighed for selv at

tilrettelægge revisionen med de handlinger, som findes relevante i den konkrete sag. Poul Erik

bekræfter vores synspunkt i interviewet.

5.5 Forespørgsler til ledelsen

Forespørgsler til ledelsen er en af de centrale risikovurderingshandlinger, som revisor udfører for at

forstå virksomheden og virksomhedens besvigelsesrisici.

I vores gennemgang af ISA 240 konstaterer vi, at revisor som udgangspunkt skal foretage forespørgsler

til både den daglige ledelse og den øverste ledelse. Revisor skal forespørge den daglige ledelse om

deres vurdering af besvigelsesrisiko, deres proces for at identificere risiko, samt høre både ledelsen og

medarbejdere om, hvorvidt de har informationer eller mistanke om besvigelser.

I vores gennemgang af sag nr. 23/2010 ser vi en klage over manglende agtpågivenhed vedrørende

afdækning af besvigelse. Her anfører klager, at revisor var i dialog med ledelsen og aktionærer, som

medvirkede til underslæb. Revisor påpeger i denne sag, at ledelsen og bogholderiet ikke har givet

udtryk for nogen besvigelser, eller en særlig risiko herfor. Endvidere fortæller revisor, at han ikke fandt

nogen indikationer på besvigelser i revisionen.

Her vælger Revisornævnet en afgørelse til fordel for revisor. De lægger vægt på, at revisor foretog en

afdækning af, om der var særlig risiko for besvigelser, og de oplysninger de modtog afkræftede denne

risiko. Revisornævnet fastslår, at revisor har udført arbejdet i henhold til revisionsstandarderne.

Vi har derfor fundet ud af, at så længe revisor foretager de omtalte forespørgsler til ledelsen, og

ledelsens informationer ikke giver anledning til en besvigelsesrisiko, giver dette i sig selv ikke

anledning til at placere et ansvar hos revisor, selvom der skulle ske en besvigelse.

5.6 Forfalskninger

En af de mest oplagte måder at foretage regnskabsmanipulation er ved hjælp af forfalskede

dokumenter. Dette kan være fiktive eller falske fakturaer, men også andre forfalskninger såsom

forfalskede handelsdokumenter og bankdokumenter.
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Når revisor benytter et dokument i sin revision, er det som udgangspunkt ikke forventet, at revisor

foretager en ægthedsvurdering af dokumentet. Vores gennemgang af ISA 240 og ISA 200 viser, at

revisor skal benytte professionel skepsis til at vurdere, om dokumentet skal undergå en

ægthedsvurdering. Det skal dog bemærkes, at hvis revisor har en mistanke om, at dokumentet er falsk,

skal der selvfølgelig foretages en undersøgelse heraf.

I vores gennemgang af sag 47/2004-R, finder vi, at en kasserer har fabrikeret et bankdokument, som

revisor har benyttet i sin revisionsdokumentation. Revisor laver ingen ægthedsvurdering af det

forfalskede dokument. I denne sag lægger Revisornævnet dog vægt på, at revisor burde være

opmærksom på risikoen, da kasseren både stod for bogføringen og håndteringen af likviderne.

Revisornævnet påpeger, at denne risiko kunne være afdækket ved at indhente en

engagementsbekræftelse fra banken, og de pålægger dermed revisor et ansvar for denne besvigelse. Vi

bider mærke i, at der er tale om en forfalskning, og at revisor ikke har en konkret mistanke, men

alligevel bliver han pålagt ansvaret. Vi må formode, at dette skyldes den forhøjede risiko, der var i

dette tilfælde, men også at indhentelse af engagementsbekræftelse fra banken må betegnes som en

basal revisionshandling.

I vores gennemgang af sag 88/2010 støder vi også på forfalskede dokumenter i form af forfalskede

emails og fakturaer. Revisornævnet lægger ikke vægt på, at der var tale om forfalskede dokumenter i

deres behandling af klagen, men i stedet påpeger de, at revisor burde have vidst, at aftalerne var

tilbagedateret da revisor var blevet orienteret herom på mail. Angående klagepunkterne vedrørende de

forfalskede fakturaer bliver revisor frikendt, da de ikke synes, at SKAT, som er klager, har bevist at

revisor burde opdage de falske fakturaer. Revisornævnet påpeger også, at SKAT ikke selv opdagede

det, da de var på kontrolbesøg.

I vores gennemgang af Sag 59/2007 R finder vi forfalskede arvedokumenter og bankdokumenter.

Revisornævnet bemærker her, at personen, der havde forfalsket dokumenterne for nyligt, var gået

personlig konkurs, og personen pludselig havde et arvedokument og tilhørende bankgarantier hvorpå

der stod han skulle arve 65 mio. kr., uden at dette var oplyst i konkursboet. Dette burde give anledning

til øget skepsis hos revisor.
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Revisornævnet er dog stadig af den opfattelse, at revisor var i god tro, og at der ikke var tilstrækkelig

grundlag for at fastslå, at revisor burde have indset, at der var tale om forfalskninger.

Endelig er der sag 16/2004, hvor revisor har afgivet påtegning på debitorerklæringer til banken. Her

havde økonomichefen bogført forfalskede salgsbilag. Revisor havde kun taget stikprøver i sin revision.

Revisornævnet bemærker, at revisor ikke har udsendt saldomeddelelser, hvilket er en revisionshandling

der sædvanligvis skal udføres i forbindelse med debitorer. Revisornævnet påpeger, at debitorer var en

væsentlig post i regnskabet, og revisor bliver pålagt et ansvar, da revisor burde have udsendt

saldomeddelelser.

Samlet set giver ovenstående os det indtryk, at hvis revisor udfører de basale revisionshandlinger,

såsom indhentelse af engagementsbekræftelser og saldomeddelelser, så vil revisor som udgangspunkt

ikke kunne stilles til ansvar for forfalskninger i forbindelse hermed, da han som regel vil være i god tro.

I vores interview med Poul Erik, drøftede vi kort denne problemstilling, og han gav udtryk for det

samme.

5.7 Revisors fratrædelse

ISA 240 skildrer revisors ansvar ved fratrædelse, når der er sket en besvigelse eller når der er mistanke

herom. Revisors ansvar i den forbindelse er at fastslå ansvarsfordelingen, der relaterer sig til

begivenheden, herunder underretning til ledelsesorgan og myndighederne. Af ISA 240 fremgår det ikke

helt tydeligt, hvornår det er en passende reaktion fra revisor at fratræde. Revisors fratrædelse kommer

ikke i fokus under vores gennemgang af sager i Revisornævnet. Umiddelbart er der kun en enkelt sag,

hvor revisor vælger at fratræde. Der henvises til bilag 1 og sag 23/2010, hvor det fremgår, at

indklagede fratræder som revisor. Dette skyldes uenigheder og manglende tillid mellem revisor og

bestyrelsesformanden (klager). Dog er revisors fratrædelse ikke en del af klagepunkterne, hvorfor

temaet ikke belyses yderligere.
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Årsagen til at vi alligevel vælger at medtage emnet, revisors fratrædelse, skal findes i interview med

Poul Erik. Her fremgår det nemlig, at Revisornævnet har mulighed for at behandle revisors arbejde helt

frem til fratrædelsen, såfremt revisors arbejde har været med henblik på at afgive erklæring. Poul Erik

lagde her vægt på, at man som revisor ikke bare kan fratræde, blot fordi revisor pludselig befinder sig i

en besværlig position. Der bør revisor blive og afgive sin erklæring for derefter at fratræde på den

efterfølgende generalforsamling.
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6. Forventningskløften
I vores afhandlings 2. del vil vi gerne komme nærmere ind på det udtryk, vi kalder forventningskløften.

Forventningskløften er et udtryk vi anvender i opgaven, for den forskel der måtte være mellem

interessenternes forventninger og revisors ansvar i forbindelse med besvigelser. Vi har via vores

gennemgang af sager i Revisornævnet fået et indtryk af, at der eksisterer en forventningskløft.

Vores gennemgang af sager i Revisornævnet gav indikationer på en række forskellige

forventningskløfter, som vi kort vil opridse her:

· Revisor har ikke undersøgt en konstateret momsdifference. Revisor har blot baseret sig på

ledelsens udtalelser om, at der var tale om en hændelig fejl.

· Revisor har ikke opdaget, at en ansat har stjålet fra kassen.

· Revisor hjalp med lønkørsel, alligevel blev der foretaget usædvanlige bonusudbetalinger til

bogholder.

· Revisor havde ikke ydet rådgivning om hvilke sanktioner der burde foretages over for

medarbejderen, som havde udført besvigelser.

· Revisor har ikke opdaget fiktiv omsætning.

· Revisor har ikke opdaget, at virksomheden angav for meget købsmoms i forbindelse med fiktiv

varekøb.

· Revisor har forhøjet ansvar, når der er konstateret en besvigelse.

· Revisor som også forestod bogføringen, har ikke fundet besvigelsen.

· Revisor har ikke afdækket besvigelse, begået af administrationsselskabets ansatte, ved

udstedelse af fiktive fakturaer.

Alle ovennævnte bullets er punkter, hvor interessenter har klaget over revisors arbejde, og revisor er

blevet frikendt. Vi har ikke taget klagepunkter med, hvor revisor blev kendt skyldig, da der i disse

tilfælde ikke er tale om en forventningskløft. Punkterne er skåret helt ind til benet, for at give et indtryk

af, hvilke forventninger interessenterne har. Punkterne dækker over en bred vifte af forhold, som

interessenterne ikke er tilfredse med, hvorved vi gerne vil undersøge forventningskløften. Hvad er det

for mekanismer, der spiller ind når interessenterne ikke er tilfredse med revisors arbejde.

Interessenterne kan have vidt forskellige forventninger til revisors arbejde, der både kan være rimelige
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og urimelige. Forventningerne kan stamme fra interessentens faglige kompetencer, samt viden om

revisors arbejde og forståelsen heraf.

I et forsøg på at kaste mere lys på forventningskløften, og få et indblik i interessenternes forventninger,

valgte vi at foretage et interview med advokat Boris Frederiksen.

6.1 Valg af interviewperson

Vores valg af Boris Frederiksen, (herefter benævnt Boris) som interviewperson var en konsekvens af

en lang række overvejelser. Vi havde tre helt grundlæggende forudsætninger, som skulle opfyldes ved

valg af interview person.

- Faglig kompetence

- Repræsentere interessenter

- Erfaring med besvigelsessager

Den faglige kompetence er et vigtigt parameter for at kunne give relevante indspark til vores

afhandling. Vi har brug for en person, der kan udfordre os på de indtryk, vi har oparbejdet igennem

opgaven. Denne person kan forklare hvilke indtryk som repræsenterer den problemstilling, vi forsøger

at belyse, og hvilke indtryk vi ikke behøver at lægge vægt på. Den faglige kompetence et punkt, som

understøtter vores afhandlings formål.

Vores interviewperson skulle repræsentere interessenter over en bred kam. Såfremt vi havde valgt at

interviewe et bestyrelsesmedlem, ville denne person kun repræsentere sine egne meninger, hvorved

vores interview ville være blevet tyndt. Dette ville kræve, at vi interviewede en større population, for at

dække formålet med opgaven. Ved at interviewe en kurator formår vi at dække mere end blot dennes

personlige holdning. En kurator kan komme med generelle holdninger fra de personer, denne har

repræsenteret gennem sit erhverv.

Erfaring med besvigelsessager vurderede vi til at være essentielt, da besvigelser er temaet igennem

vores afhandling. Havde vi foretaget et interview med en person, som ikke havde det store kendskab til

besvigelser, ville resultatet af interviewet ikke være af den ønskede kvalitet. Erfaringen fra andre

besvigelsessager tilfører vores afhandling en form for reliabilitet. Vi kan derfor i større grad lægge

vægt på, hvad vedkommende udtaler sig om.
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Advokat Boris er qua sit virke som kurator hos Kammeradvokaten formentlig den mest oplagte

kandidat til dette interview. Boris’ CV fra Kammeradvokatens hjemmeside udtrykker følgende:77

”Boris Frederiksen varetager statens interesser i forbindelse med en række erhvervsrelaterede

problemstillinger, herunder varetagelse af kreditorpositioner og deltagelse i refinansiering/

rekonstruktion.

Han har særlig erfaring med varetagelse af statens kreditorinteresser og alle relaterede aspekter så

som afvikling af kontraktsforhold, rekonstruktions-forhandlinger, vurdering af evt. erstatningsansvar/

ledelsesansvar, etablering og håndtering af garantier og garantiordninger.

Endvidere har Boris Frederiksen som kurator forestået/deltaget i behandlingen af et stort antal

konkursboer, hvor staten har haft væsentlige interesser, herunder behandlingen af en række større

konkursboer i den finansielle sektor”

Som kurator repræsenterer Boris interessenter i form af ledelse, ansatte, kreditorer og altså også staten.

Endvidere er Boris blandt andet kurator på IT Factory konkursboet, hvorfor han har erfaring med

besvigelsessager. Boris opfylder således de forudsætninger, vi har stillet for interviewet. Vi vurderer, at

vi kan basere vores afsnit om forventningskløften på vores viden oparbejdet gennem sager i

Revisornævnet samt interviewet med Boris.

6.2 Interview med advokat Boris Frederiksen

Interviewet foregik på den måde at vi udarbejdede en interviewguide med en række spørgsmål.

Spørgsmålene var delt op i to dele, nogle helt generelle spørgsmål samt nogle konkrete spørgsmål

baseret på vores gennemgang af sager i Revisornævnet. Spørgsmålene blev sendt til Boris et par dage

forinden. Således havde Boris mulighed for at forberede sig på det konkrete interview, udover vores

indledende telefonkorrespondance om formålet med interviewet. Interviewet blev optaget og

efterfølgende transskriberet. Transskriptionen af vores interview er vedlagt som bilag 3.

77 http://kammeradvokaten.dk/medarbejdere/?n=boris-frederiksen&alttemplate=Employee&contextId=3307
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Formålet med interviewet er at opnå viden om interessenternes forventninger til revisors ansvar i

forbindelse med besvigelser. Vi er som udgangspunkt ikke interesseret i Boris s egne holdninger. Dette

blev gjort klart for Boris, hvor vi understregede, at vi eftersøgte de generelle holdninger, han støder på

hos de interessenter han repræsenterer.

Interviewet med Boris blev foretaget fredag den 3. oktober 2014. Vi har valgt at gennemgå interviewet

i opgaven ved, at diskutere de væsentligste temaer, som vi fik ud af interviewet.

6.2.1 Professionel skepsis

Interessenternes forventninger afhænger lidt af, hvilke interessenter der er tale om. Boris deler

interessenterne op i to grupper, aktionærer og kreditorer. Kreditorernes forventninger bliver først

aktuelle, såfremt den udførte besvigelse har et sådan omfang, at det medfører en konkurs for

virksomheden, og kreditorerne som resultat heraf bliver påført et tab. Aktionærerne lider tab, såfremt

besvigelsen påvirker egenkapitalen. Generelt vurderer Boris, at interessenternes forventninger er, at

regnskabet er retvisende, samt at der kan stoles på et regnskab, som er underskrevet med en blank

revisionspåtegning. Det er typisk her interessenterne starter med at lægge deres fokus. Finder

interessenterne frem til, at regnskabet ikke er retvisende, så vil det give grund til en yderligere

undersøgelse af årsagen hertil. I den forbindelse kan det meget vel føre til, at man stiller

spørgsmålstegn ved revisors indsats i relation til besvigelserne.

Er der tale om en reelt drevet virksomhed, hvor der tilfældigvis er foregået en besvigelse, så vil der helt

klart være en større forståelse for, at en besvigelse, som måske ikke er væsentligt, kan forekomme uden

at blive opdaget, såfremt der ikke har været identificeret nogen faresignaler.

I tilfælde af en væsentlig besvigelse, hersker der en forventning om, at revisor skal have udvist

tilstrækkelig skepticisme. Dette bliver forklaret ved, at når der nu har været en væsentlig besvigelse, vil

regnskabet ikke længere være retvisende. Derfor forventes det at revisor ikke bare har henholdt sig til

ledelsens udtalelser på kritiske områder, men i stedet stillet yderligere spørgsmål til ledelsen, og

indhentet oplysninger fra tredjepart.

Boris slår dog også fast, at der naturligvis er et spørgsmål om væsentlighed i relation til besvigelser og

interessenternes forventninger. Væsentligheden afhænger af virksomhedens størrelse, art,
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komplekssitet og andre interessepunkter. Boris vurderer at kreditorernes forventninger er, at revisor

udviser almindelig sund fornuft og skepsis. Det er også en forventning, at revisor skal have opnået en

ordentlig forståelse for virksomhedens forretningsmodel. Boris forklarer, at kreditorer også kigger på,

hvorvidt virksomhedens kontrolmiljø har været fornuftigt, eller om der har været svagheder i form af

manglende funktionsadskillelse. Såfremt der er manglende funktionsadskillelse, er der en klar holdning

om, at revisor skal reagere og foretage foranstaltninger til at dække denne risiko.

Kreditorerne er godt klar over, at revisionen som udgangspunkt ikke er rettet mod at fange besvigelser,

men der er samtidig den holdning, at revisor jo skal sørge for, at regnskabet giver et retvisende billede.

Derfor er holdningen, at såfremt der er sket en væsentlig besvigelse, burde revisor have identificeret

besvigelsen, i og med at revisor skal påtegne et retvisende regnskab. Det er ikke tilstrækkeligt for

revisor at anføre, at revisionen ikke er rettet mod at finde besvigelse, for hvis revisor havde udøvet den

tilstrækkelig professionelle skepsis, havde han sørget for at opstille et retvisende regnskab, og

besvigelsen ville dermed være opdaget. Her er man inden for det område hvor kreditorrepræsentant og

kreditorerne vil mene, at revisor har fejlet, og således ikke haft den fornødne skepsis, selvom revisor

ikke decideret har pligt til at søge efter besvigelser.

Kreditorerne har fokus på, hvorvidt virksomheden helt grundlæggende har haft en forretningsmodel,

som har haft et svigagtigt indhold. I disse tilfælde er der helt klart den holdning, at revisor burde have

haft den tilstrækkelige professionelle skepsis, som var nødvendig for at opdage besvigelsen igennem sit

kendskab til virksomheden. Boris nævner IT Factory sagen som et godt eksempel på dette.

6.2.2 Tillid til ledelsen

Angående punktet vedrørende revisors tillid til ledelsen, forklarer Boris, at holdningen normalt

omhandler en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at være skeptisk. Hvis revisor eksempelvis har

forespurgt direktøren omkring et særligt forhold, og direktøren har forklaret sig, så forventes det, at der

bliver efterspurgt yderligere dokumentation. Såfremt direktøren tilvejebringer den yderligere

information, og det bagefter viser sig, at denne information er falsk, og direktøren rent faktisk har

begået en besvigelse, så er holdningen som oftest, at revisor har haft den fornødne skepsis, og man ikke

med rette kan sige, at revisor burde have en formodning om en fejl eller besvigelse i regnskabet.
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Boris fortæller yderligere, at når han har haft større komplicerede sager, bliver der lagt vægt på at

revisor ikke blot forlader sig på ledelsens oplysninger, hvis der er anledning til at undersøge forholdet

nærmere. Vi diskuterede sagen, hvor revisor havde fundet en momsafvigelse i størrelsesordenen 5 % af

omsætningen, hvor revisor havde stolet på ledelsens udsagn om, at det var en hændelig fejl. Boris

nævner, at den generelle holdning vil være, at revisor ikke har udøvet tilstrækkelig professionel

skepsis. Revisor forsvarer sig i denne sag med, at han ikke havde anledning til at tro, at der var sket

besvigelser. Holdningen hertil er, at der ikke er udvist tilstrækkelig skepticisme, da revisor vælger at

stole på en person, som kan være årsagen til besvigelsen. Holdningen er, at hvis man stoler på udsagnet

fra en person, og denne tillid var fejlplaceret, så er der begået en faglig fejl.

6.2.3 Interessenternes professionalisme

Boris kommer i interviewet ind på, at forventningerne også afhænger af interessenternes

professionalisme. Det professionelle segment vil forvente, at regnskabet i alt væsentlighed er

retvisende, som et øjebliksbillede af virksomheden. Skulle dette vise sig ikke at være tilfældet, så er

forventningen, at revisor kan redegøre for sit udførte arbejde. Her vil der typisk være tale om to

situationer for revisor. Situation 1, der har revisor gjort alt hvad han kunne, anvendt den korrekte

metode, udført de relevante handlinger, sikret sig sine foranstaltninger, og udvist den fornødne

skepticisme, der er så blot tale om et professionelt fejlskøn i sidste ende. Så vil interessenterne også

have forståelse for, at det er ikke alt man kan opdage. I situation 2, har revisor ikke overholdt de

korrekte metoder og vejledninger mv., hvilket også har medført et forkert skøn. Det vil være i situation

2, at de professionelle aktører vil vurdere, at der er begået fejl hos revisor, som forsvarer, at

interessenterne vælger at gå efter revisor.

For så vidt angår de mindre professionelle interessenter i form af mindre virksomheder, så ligger deres

fokuspunkt meget mere på den daglige drift. Revision er en afledt effekt af et myndighedskrav eller et

krav fra banken til brug for fremtidig finansiering. Forståelsen for revisors arbejde og samarbejdet med

revisor bærer måske ikke præg af den samme professionalisme. De mindre professionelle interessenter

har formentlig også større tilbøjelighed til at være mere følelsesladet og personbåret. Der er en risiko

for at såfremt der skulle være opstået et problem, så vil disse interessenter mene, at nogen skulle have
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forhindret problemet i at opstå. I den anledning kan der forekomme urealistiske og urimelige

forventninger til revisor.

6.2.4 Fiktive fakturaer og forfalskninger

Angående fiktive fakturaer og forfalskede dokumenter vurderer Boris, at interessenterne har klare

holdninger. Det er ikke forventningen, at revisor skal opdage en hvilken som helst fiktiv faktura. Boris

henviser igen til, at det drejer sig om væsentlighed. Interessenterne er godt klar over, at revisor ikke

udfører en fuldstændig revision og kigger på alle bilag, men de forventer, at der bliver foretaget en

stikprøvevis gennemgang af omkostningsfakturaer, salgsfakturaer mv. Hvis stikprøven ikke fanger de

fiktive fakturaer, og revisor ikke havde nogen konkret anledning til at mistænke fiktive fakturaer, så er

der forståelse for, at revisor ikke kan opdage alt. Hvis stikprøven derimod indeholder elementer, som

revisor bør undre sig over, som eksempelvis at fakturaens beløbsstørrelse afviger væsentligt fra

normalen, eller omkostninger man ikke ville forvente at se i virksomheden, så forventes det, at revisor

anvender sin professionelle skepsis og undersøger forholdet yderligere. Har der ikke været

risikofaktorer, som skulle have gjort revisor skeptisk på området, og der er foretaget forfalskninger,

som er så professionelt udført, at de næsten er umulige at opdage, så er der forståelse for, at revisor

ikke opdager dem.

6.2.5 Revisors ansvar ved assistance

Boris bliver spurgt ind til interessenternes forventninger til revisors ansvar for at opdage besvigelser,

når de udover revisionen leverer andre assisterende ydelser. Som udgangspunkt vil interessenterne

mene, at der må være tale om en skærpende omstændighed. Forventningen forklares med, at revisors

ansvar er et culpa ansvar, altså at revisor burde vide bedre, og at man deraf kan aflede, at når revisor

leverer anden assistance, så må revisors viden om virksomheden alt andet lige blive større, hvorfor det

må formodes, at der er større risiko for, at revisor kan drages ansvarlig. Forventningen om den

skærpende omstændighed, afhænger dog af besvigelsen og den udførte assistance. Forekommer

besvigelsen uden for det område, hvor revisor har udført assistance, så vil der ikke være forventning

om, at revisors ansvar er større. Eksempelvis hvis revisor udfører assistance i form af lønkørsel, bliver

der stjålet af kassen eller lageret, så er der ikke årsagssammenhæng, hvorfor forventningen ikke vil

være anderledes end normalt. Foretages besvigelsen derimod inden for de rammer, som omfattes af
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revisors assistance, vil forventningerne til revisors ansvar være skærpet. Den ekstra viden, der opnås

gennem ens regnskabsmæssige assistance, må man antage bliver benyttet i revisionen.

Vi gennemgik kort en relevant sag fra vores sager i Revisornævnet med Boris. Her var der tale om et

revisionshus, som leverede regnskabsmæssig assistance, men udfordringen var dog, at den person, der

udførte assistancen, var en service medarbejder i revisionsvirksomheden, og derfor ikke med i

revisionsteamet. I dette tilfælde vurderede Boris, at det formentlig ville være svært at afgøre udfaldet af

sagen. Nogle vil mene, at det er to forskellige afdelinger, og de forventer ikke at der sket videndeling i

mellem dem. Andre vil anse det som værende underordnet, og de vil derfor pålægge revisor et større

ansvar. Boris vurderer selv, at han som kreditorrepræsentant ville bakke sine interessenter op som

vurderer, at der i dette tilfælde er tale om en skærpende omstændighed, da der er tale om en og samme

virksomhed, og at det derfor må forudsættes, at der sker en form for synkronisering af viden.

Helt overordnet set vurderer Boris, at der må være en forhøjet risiko, for at en dømmende instans vil

foretage en vis identifikation mellem revisors viden og den oparbejdede viden fra revisors konsulent

assistance. Endvidere betragter Boris det som et problem, at såfremt der er sket en besvigelse, og den

konklusion, der opnås fra revisors regnskabsmæssige assistance, kunne have været benyttet i revisionen

til at opdage besvigelsen.

6.2.6 Revisors manglende samarbejdsvillighed

I forbindelse med vores drøftelse med Boris om interessenternes forventninger og forståelse for

revisors arbejde kommer vi lidt ind på de udfordringer, der er, når man ikke er tilfreds med revisors

arbejde, og hvor svært det kan være at præcisere sin klage. Det er klart, at hvis interessenterne er usikre

på, om revisors arbejde har levet op til den forventede standard, så giver det anledning til at undersøge

og teste, hvorledes det forholder sig.

Boris siger, at det i den sammenhæng kan være svært at vide, hvad revisor reelt har udført af

handlinger, for typisk vil revisor ikke oplyse dette. Udlevering af arbejdspapirer sker bestemt heller

ikke frivilligt, man skal gå rettens vej, for at få indblik heri. Sagerne bliver således afgjort på dagen, når

nævnet afgør om revisor har overholdt god revisionsskik. Boris vurderer, at der er nogle sager, som

ville kunne blive forhindret i at komme i Revisornævnet, hvis interessenterne blot kunne få indsigt i,
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om revisor havde udført sit arbejde tilstrækkeligt, og fået kendskab til, om det grundlag revisor lagde

for sine handlinger var saglige. Fremstår revisors grundlag som værende fornuftigt, så vil der også være

en forståelse for, at revisor ikke har fanget besvigelsen. Yderligere argumenterer Boris for, at såfremt

revisor havde udført sit arbejde efter god revisionskik, burde der vel ikke være noget til hinder for at

vise det frem, men revisor vælger at henholde sig til, at det er klagers ansvar at bevise revisors skyld og

ikke omvendt.

6.2.7 Kommunikation og aftalebrev

Til sidst i interviewet kommer vi kort ind på, hvad der kan ligge til grund for interessenternes

forventningskløft, og hvad der måske kunne afhjælpe til at formindskelse heraf. Boris vurderer, at der

til tider godt kan være tale om et kommunikationsproblem, og lægger i den anledning skylden over på

revisors aftalebreve. Aftalebrevene er typisk en standard formular, udformet på et fagsprog, som

primært henvender sig til ligesindede fagfolk. Det kan være svært for mindre virksomheder at tyde

indholdet af aftalebrevet. Denne manglende forståelse kan give anledning til misforståelser, og

derigennem et misforhold relateret til forventningerne.

Hvis forventningskløften skal formindskes, kunne et mere forståeligt aftalebrev måske være løsningen,

således at aftalebrevet tilpasses den respektive virksomheds størrelse og informationsbehov. En bedre

afgrænsning og forventningsafstemning mellem revisor og kunde ville præcisere forventningerne til

revisor og således formindske forventningskløften. Dette afhjælper dog udelukkende kunden som

interessent, og ikke de resterende interessenter.
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7. Delkonklusion vedrørende forventningskløften
Vores opnåede viden om interessenternes forventninger baserer sig på vores gennemgang af sager og

vores udførte interview med Boris. De erfarede forventninger, vi er stødt på i disse afsnit, skal

sammenholdes med vores delkonklusion på revisors ansvar, for at vi således kan komme med en

holdning til forventningskløften.

Vi har valgt at dele vores delkonklusion op i de væsentlige temaer, som vi vurderer, der går igen

igennem opgaven.

7.1 Godt revisionsarbejde

Vi har tidligere gennemgået begrebet god revisionsskik. Som nævnt er god revisionsskik noget revisor

skal overholde for at undgå at ifalde ansvar, og det er beskrevet overordnet i revisorlovens § 16.

Interessenterne har dog ikke nødvendigvis den store indsigt i revisorloven, og som udgangspunkt er det

interessenternes forventning, at revisor udfører et godt stykke arbejde.

Godt revisionsarbejde er et bredt begreb vi vil benytte, som egentlig dækker over, at interessenterne har

en holdning til, hvornår revisor har udført et godt stykke arbejde. Denne holdning er ikke i alle

henseender forenelig med det, der er beskrevet i revisorloven. På denne måde opstår begrebet

forventningskløften.

Vi har igennem opgaven fået en overordnet forståelse for hvilke forventninger interessenterne helt

generelt har til revisors arbejde. Vi har konstateret, at især mindre virksomheder ofte forventer, at

revisor indtager en rådgiverrolle i forhold virksomheden. Vi har eksempelvis i en af sagerne en

virksomhedsejer, som føler, at revisor ikke har udført godt revisionsarbejde, da revisor har undladt at

rådgive omkring virksomhedens økonomi af egen drift. Dette er et klart eksempel på en forskel mellem

godt revisionsarbejde i interessenternes øjne, og god revisionsskik som beskrevet i revisorloven.

Disse virksomheder kan også have den forventning, at revisors arbejde omfatter en detaljeret

gennemgang af en stor mængde bilag, og at revisor altid vil fange, hvis medarbejderne i virksomheden

har udøvet besvigelse, endda også selvom dette er af et mindre omfang. Virkeligheden er dog, at

revisor sjældent vil opdage besvigelser af denne karakter, såfremt det ikke har en væsentlig indvirkning
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på regnskabet. Dette er ligeledes en oplagt forskel mellem det forventede gode revisionsarbejde og god

revisionsskik.

Større virksomheder vil typisk have forståelse for at ovenstående eksempler ikke er en del af revisors

arbejde, men selv i større virksomheder kan der opstå en forventningskløft. I en af de sager vi

gennemgik, havde SKAT eksempelvis en forventning til, at revisor opdagede, at nogle af

virksomhedens købsbilag var falske i forbindelse med momssvig.

Generelt kan man sige, at interessenternes forventning til godt revisionsarbejde indeholder en

forventning om, at revisor har en god forståelse for den virksomhed de reviderer. Vores interview med

Boris har gjort det klart, at virksomhederne har høje krav til, at revisor forstår forretningsmodellen. En

skeptisk tilgang til de oplysninger, som modtages, er ofte også hvad der bliver forbundet med godt

revisionsarbejde.  Interessenterne har ligeledes en forventning om, at regnskabet er korrekt i alt sin

væsentlighed, og at revisor har de nødvendige kompetencer. Godt revisionsarbejde er også afhængigt af

at revisor udviser tilstrækkelig integritet, og at alle regler i denne forbindelse bliver overholdt. Disse

ting er da også i overensstemmelse med god revisionsskik.

Det siger sig selv, at der er mange ligheder mellem de forventninger, der er til godt revisionsarbejde, og

den gode revisionsskik. Vi har dog konstateret, at der kan være forskelle i større eller mindre grad

omkring de forskellige faser i revisionen, hvilket resulterer i uenigheder i, hvorvidt revisor har gjort sit

arbejde godt nok. Et begreb som professionel skepticisme er centralt i både god revisionsskik, men

også i interessenternes forventninger til revisor.

7.2 Professionel skepsis

Professionel skepsis er et centralt område i revisionen. Vi har tidligere beskrevet, hvad kravene til

revisors skepsis er. Det er særligt i forbindelse med, at revisor bliver præsenteret for materiale fra

ledelsen, at det er vigtigt, at revisor bevarer den professionelle skepsis. Interessenterne til en

virksomhed vil ofte have en forventning om, at revisor opretholder en høj grad af professionel skepsis.

Vi gennemgik et par sager, hvor et væsentligt punkt bestod i, at revisor havde stolet på de

informationer, som var modtaget fra ledelsen, uden at få dette tilstrækkeligt underbygget ved andre

handlinger. Revisor ifalder ansvar i disse sager, da dette ikke er tilstrækkeligt. I forbindelse med vores
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interview med Boris er dette emne et af dem, han fortæller mest om. Vi får derfor det indtryk, at den

professionelle skepsis er en af de vigtigste dele af revisors arbejde. Vi fornemmer også, at især de

større virksomheder stiller høje, men realistiske krav til revisors professionelle skepsis.

Vi kan derfor udlede, at selvom forventningskløften er lille, er dette et relevant område for revisor at

fokusere på at forbedre, da der tabes en del sager på baggrund af dette. Det er især tilliden til

oplysninger, som modtages fra ledelsen, som skal mødes med høj skepticisme. Boris kommenterer på

en konkret sag, som vi har gennemgået, hvor revisor havde fundet en momsfejl svarende til 5 % af

omsætningen, og forespurgt ledelsen, som fortalte at det var en hændelig fejl. Her fortæller Boris. at

den generelle holdning her vil være, at revisor på dette tidspunkt ikke har udøvet tilstrækkelig

professionel skepsis, en holdning som SØK også havde, da de indleverede klagen. I denne konkrete sag

bliver revisor dømt, men nævnet undlader dog at tage direkte stilling til aspektet vedrørende

professionel skepsis.

Det er vigtigt at bevare den professionelle skepsis gennem hele revisionsprocessen. Allerede i

planlægningsfasen modtager revisor de første oplysninger fra ledelsen i forbindelse med, at revisor

opnår en forståelse for virksomheden. Disse oplysninger skal derfor behandles med den fornødne

skepsis.

7.3 Planlægning og forståelse af virksomheden

Planlægning er et vigtigt aspekt af enhver revision. Det er her revisor indledningsvist opbygger sit

kendskab til kunden og sin forståelse af virksomheden. Revisor har i denne fase et ansvar for, at

identificere og vurdere de risici revisor kan forvente at støde på under sin revision. Dette gør sig også

gældende for så vidt angår risici for væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser. Revisors ansvar

medfører, at der i revisionsteamet skal diskuteres risici for besvigelser. Derudover har revisor også

ansvar for at forespørge ledelsen om besvigelsesrisici i virksomheden. Dokumenterer revisor disse

punkter, har revisor levet op til god revisionsskik, på dette område.

I interviewet med Boris kom vi også ind på interessenternes forventninger til revisors forståelse af

virksomheden. Interessenternes forventning går på, at revisor skal have opnået en tilstrækkelig

forståelse af virksomheden. Virksomhedens kontrolmiljø og funktionsadskillelse er essentielle

parametre, som revisor forventes at vurdere i forhold til besvigelsesrisici. Vores interview med Boris
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indikerede ikke, at der var afvigelser mellem interessenternes forventninger og revisors ansvar på

området.

Vores gennemgang af sager viste to tilfælde, hvor der blev klaget over, at revisor ikke havde planlagt

sin revision tiltrækkeligt. Klagen er således et udtryk for, at interessenterne har en vis forventning til

revisors planlægning og forståelse af virksomheden. Overordnet set vurderer vi, at der ikke er nogen

nævneværdig forventningskløft på dette område.

Revisors forståelse af virksomheden og risikovurdering fører til, at revisor kan planlægge sin revision

og sine revisionshandlinger, hvilket fører os til næste tema.

7.4 Konkrete handlinger

Revisor har et ansvar for, at revisionshandlingerne planlægges således, at de bliver målrettet til

afdækning af de specifikke risici, for væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser. De udførte

revisionshandlinger fremstår som et centralt aspekt i revisionen, og er det der lægges til grund, når

revisor skal udarbejde sin påtegning.

I forhold til vores interview med Boris kom vi kun overordnet ind på interessenternes forventninger på

dette område. Interessenterne forventer dog at revisor foretager de relevante og påkrævede

revisionshandlinger. Om interessenterne er bekendt med de forskellige revisionshandlinger, afhænger

af interessenternes forståelse for revisors arbejde.

Vores gennemgang af sager bidrog med en række eksempler på konkrete revisionshandlinger, som

interessenterne forventer at revisor udfører. De væsentligste sager, som sprang i øjnene under vores

gennemgang, var sager, hvor helt grundlæggende revisionshandlinger ikke blev udført. I disse tilfælde

blev revisor dømt, dog var der også en række sager, hvor revisor ikke blev dømt, og det er disse sager

vi vil kigge lidt på i forhold til en evt. forventningskløft.

Saldomeddelelser er en revisionshandling, som dukker op i flere sager. En væsentlig handling, som

dækker tilstedeværelsen af debitorerne. I en responsum sag havde revisor sendt saldomeddelelser, men

der var dog en enkelt debitor som ikke svarede. Revisor kontrollede efterfølgende blot, at debitoren var

blevet udlignet. Klagen omhandlede, hvorvidt revisor burde have foretaget sig yderligere.

Responsumudvalget vurderer dog, at revisors arbejde var tilstrækkeligt. I samme sag bliver der klaget
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over, at revisor ikke foretager yderligere handlinger, når det erfares, at indbetalinger ikke matcher

salgsfakturaerne. Responsumudvalget vurderer at revisor skal foretage yderligere handlinger, såfremt

de identificerer usædvanlige forhold, men at der i dette tilfælde ikke var tale om forhold, som gav

anledning til yderligere undersøgelser.

En anden responsumsag har klager en forventning om, at revisor foretager momsafstemning eller

momssandsynliggørelse. Revisor bliver frikendt, fordi de ikke decideret er forpligtet til at gøre det, da

det afhænger af den specifikke virksomheds forhold, men samtidig vedkender Responsumudvalget, at

det kan være relevante handlinger at udføre.

I samme sag bliver der klaget over, at revisor ikke har foretaget stikprøvevis kontrol af

salgstransaktioner på eksportsegmentet, som var det væsentligste segment. Responsumudvalget vil ikke

svare konkret på spørgsmålet, men udtaler blot, at det er god revisionsskik at foretage stikprøvekontrol

på det væsentligste segment.

Hermed en række tilfælde, hvor interessenterne har nogle helt klare forventninger til de udførte

revisionshandlinger, hvor de ikke får medhold. Ovenstående sager stammer alle fra

Responsumudvalget, som har en lidt anden tilgangsvinkel til sagerne end Revisornævnet.

Responsumudvalget vælger ofte at undlade at svare på den konkrete sag, men vælger at svare mere

generelt. Det virker til at Responsumudvalget vælger at svare generelt eller afvisende, grundet de

vurderer, at fordi revisor ikke har udført den respektive handling, så er det ikke ensbetydende med, at

revisor ikke har levet op til god revisionsskik. Revisor kan have udført andre kompenserende

handlinger, og den viden har Responsumudvalget ikke til rådighed, som vi ser det i sagerne fra

Revisornævnet.

Vi vurderer derfor, at der er en forventningskløft i forhold til revisionshandlingerne.

Det er de udførte revisionshandlinger, som typisk giver anledning til forespørgsler til ledelsen, hvilket

leder os hen til næste emne.
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7.5 Forespørgsler og tillid til ledelsen

Igennem ISA 240 fandt vi, at revisor har ansvar for at foretage forespørgsler til både den daglige og

den øverste ledelse. Forespørgslerne skal omfatte, om der er sket faktiske besvigelser, ledelsens

vurdering af besvigelsesrisici og ledelsens proces til at identificere og reagere på risici for besvigelser.

Vores gennemgang af sager indeholdt to sager med fokus på forespørgsler til ledelsen. I den ene sag

blev revisor idømt en bøde, hvor Revisornævnet udover de mangler, der var tilknyttet til revisors

udførte handlinger, lagde vægt på, at revisor havde stolet for meget på ledelsens bemærkninger.

Den anden sag kunne der dog spores en antydning af en forventningskløft i forhold til forespørgsler hos

ledelsen. Her foretog revisor forespørgsler om den øverste ledelses kendskab til besvigelser. Ledelsen

havde ikke kendskab til, at der skulle være foretaget besvigelser. Derudover havde revisor ikke

identificeret omstændigheder, der gav anledning til at revisor skulle være yderligere mistænksom på

besvigelser. Klager mener dog ikke at revisor har udvist den nødvendige agtpågivenhed, og burde have

opdaget besvigelsen. Revisor frikendes i sagen, da de har fulgt revisionstandarderne, foretaget deres

forespørgsler til ledelsen, og klager kan desuden ikke bevise, at revisor ikke har gjort deres arbejde

godt nok.

I interviewet med Boris lægges der vægt på, at interessenterne forventer, at revisor forholder sig

skeptisk til ledelsen. Hermed forstås, at revisor ikke blot stoler blindt på ledelsens forklaringer, men

derimod, at såfremt revisor er stødt på en begivenhed, som skal undersøges yderligere, så er det ikke

tilstrækkeligt blot at basere sig på ledelsens kommentarer, og tage dette for gode varer. Boris vurderer,

at hvis revisor støder på et problem, så er det ikke acceptabelt at revisor stiller sig tilfreds med

forklaringer fra en person, som muligvis kan være årsagen til problemet.

Interessenternes forventninger matcher for det meste revisors ansvar på dette område, hvorfor vi

vurderer, at forventningskløften i forhold til forespørgsler og tillid til ledelsen er lille.

7.6 Fiktive fakturaer og forfalskninger

Vi har tidligere nævnt forfalskninger og fiktive fakturaer som en af de mest oplagte måder at foretage

regnskabsmanipulation. Der er ikke krav til, at revisor altid skal foretage en ægthedsvurdering af et
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dokument som benyttes i revisionsdokumentation. Det er udelukkende i de tilfælde, hvor revisor har en

mistanke om, at der er tale om forfalsket dokumentation, at der skal foretages en ægthedsvurdering.

Vi har dog igennem vores opgave gennemgået adskillige sager, hvor der var udarbejdet falske

fakturaer. Vi gennemgik en sag hvor der blev klaget over, at en ansat igennem en årrække havde begået

underslæb ved hjælp af fiktive fakturaer, uden revisor havde opdaget dette. Eftersom revisor ikke havde

identificeret nogle indikationer på besvigelser, eller svagheder i forretningsgangene, vurderes det, at

revisor har fulgt god revisionsskik, og revisor bliver derfor frikendt. Der ligger her en forventning om,

at revisor opdager denne type besvigelser. Dette er et tydeligt eksempel på en forventningskløft.

I ovenstående eksempel er der tale om en mindre virksomhed, som har en for høj forventning til

revisors arbejde. I vores interview med Boris drøftede vi denne problemstilling. Boris forklarer, at

denne holdning er mere udpræget i de mindre virksomheder, hvorimod de større virksomheder har en

mere professionel tilgang. Vi har dog også stødt på denne holdning i sagen om momssvig, hvor det var

SKAT, som var klager. Her klager SKAT over, at revisor ikke har opdaget, at momsangivelsen var

baseret på fiktive varekøb og varesalg. Dette punkt bliver afgjort til revisors fordel. SKAT har den

holdning, at revisor burde have opdaget dette på trods, at SKAT selv var på kontrolbesøg uden at

opdage det.

Det tyder derfor på at denne forventningskløft eksisterer både i de store og de mindre virksomheder.

Der hersker simpelthen en forventning hos nogle om, at det er revisors ansvar at gennemskue

forfalskninger, og opdage fiktive fakturaer. Dette er til trods for at andre professionelle aktører, som

endda har en større forudsætning for at opdage det, ikke har konstateret, at der er tale om

forfalskninger. I den sag, hvor der er forfalskede arvedokumenter, ser vi det samme billede, og nævnet

anfører, at der ikke er grundlag for at sige, at revisor burde have indset, at dokumenterne var

forfalskninger.

Vi kan derfor konkludere, at forventningskløften eksisterer i større eller mindre grad inden for de

forskellige områder og faser af revisionen, men også afhængig af, hvilke interessenter der er tale om,

og typisk afhængig af størrelsen på virksomheden. Forventningskløften omkring fiktive fakturaer og

forfalskninger ser dog ud til at eksisterer gennemgående på tværs af disse forhold.
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8. Konklusion
Det overordnede krav, som revisor skal efterleve, er kravet om god revisionsskik. Dette krav er

forankret i revisorloven, og god revisionsskik bliver styret af ISA’erne. Omkring besvigelser er det

primært ISA 240, der skal følges, men der er også øvrige ISA’er, som har relevans. ISA 240 fastlægger

retningslinjer for revisors ansvar vedrørende besvigelser. ISA 240 placerer dog også et ansvar hos

ledelsen. Det er ledelsen, der aflægger regnskabet og derfor også ledelsen, der har ansvaret for, at

implementere et kontrolmiljø i virksomheden som forebygger og identificerer besvigelser. Revisor har

derimod ansvaret for, at opnå en høj grad af sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlige

fejlinformationer, herunder også fejl som følge af besvigelser. Dette opnår revisor ved at overholde god

revisionsskik.

Revisors forståelse for virksomheden er et centralt element i efterlevelsen af god revisionsskik. Revisor

skal gennem analyse og forespørgsel sikre at have detaljeret kendskab til virksomhedens

forretningsgrundlag. Det er vigtigt, at revisor allerede i denne fase er opmærksom på risici for

besvigelser. Drøftelsen om besvigelsesrisici skal tages med virksomhedens ledelse, og bagefter drøftes

internt i revisionsteamet for at sikre, at hele revisionsteamet kender disse risici, og at de er i

overensstemmelse med de informationer, som teamet har opnået gennem deres forståelse af

virksomheden. Revisor skal herefter tilrettelægge revisionen således, at der udføres revisionshandlinger

som afdækker de identificerede besvigelsesrisici.

Revisor skal udvise professionel skepsis igennem revisionen. Når revisor modtager oplysninger og

dokumentation fra ledelsen, er det vigtigt, at revisor opretholder sin professionelle skepsis og

underbygger disse informationer. Revisors professionelle skepsis er en vigtig brik i forhold til at

overholde god revisionsskik. Revisor har som udgangspunkt ikke ansvar for at opdage fiktive fakturaer

og forfalskede dokumenter, da revisor ikke har kompetencer til at foretage en sådan vurdering. Revisor

skal dog anvende sin professionelle skepsis til at igangsætte yderligere handlinger, såfremt revisor

tvivler på rigtigheden af dokumentationen.

Erfaring fra sager

Overholdelse af god revisionsskik er det afgørende punkt, når Revisornævnet afgiver en kendelse.

Enhver klage omhandler, hvorvidt revisor har tilsidesat god revisionsskik. Uagtet om revisor
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overholder god revisionsskik, er det den daglige ledelse og den øverste ledelses ansvar, at der er

etableret tilstrækkelige interne kontroller, som afdækker risici for besvigelser, hvilket er en pointe, som

både Revisornævnet og Responsumudvalget slår fast.

I de sager som Responsumudvalget behandlede, blev det gjort klart for os, at revisors ansvar ikke bare

kan beskrives som en række faste handlinger, som revisor altid skal udføre. Der blev lagt vægt på, at

revisor fastlagde en individuel revisionsstrategi bestående af revisionshandlinger, som var relevante i

forhold til revisors forståelse af den konkrete virksomhed. Udvalget anbefalede dog nogle generelle

revisionshandlinger, som ofte er effektive, men det er ikke et decideret krav, at disse bliver fulgt,

såfremt revisor har foretaget en anderledes vurdering af virksomheden, som kan understøtte valget af

revisionshandlinger.

Revisornævnet har en større mulighed for at vurdere revisors overholdelse af god revisionsskik, da

deres kendelse baserer sig på større baggrundsinformation om sagerne, og indeholder argumentation fra

sagernes parter.  Dette er nødvendigt, da Revisornævnet skal træffe en afgørelse om, hvorvidt revisor

har efterlevet god revisionsskik.

Vi har konstateret, at Revisornævnet, i tråd med teorien, også ser revisors planlægning som et

væsentligt område. Revisornævnet påpeger, at revisor allerede i planlægningsfasen skal identificere

forhold, som kan indikere væsentlige besvigelsesrisici. Revisor skal også kunne dokumentere at have

foretaget disse overvejelser og drøftelser med ledelsen i virksomheden. Revisor skal forholde sig kritisk

til de informationer, som modtages fra ledelsen, og især i denne fase er det vigtigt, at revisor bibeholder

sin professionelle skepsis.

Den professionelle skepsis er også i Revisornævnets øjne en essentiel del af en revision. I

Revisornævnets kendelser er professionel skepsis nævnt som en afgørende faktor i vurderingen af,

hvorvidt revisors arbejdshandlinger er tilstrækkelige. Den professionelle skepsis skal også benyttes til

at fastslå, hvorvidt dokumenter og information i øvrigt kan være forfalsket. Revisornævnet anerkender,

at det som udgangspunkt ikke er revisors opgave at fastslå, hvorvidt dokumentation er ægte, men

anfører, at revisor skal benytte sin professionelle skepsis og underkaste dokumentationen for yderligere

undersøgelser, hvis der opstår konkrete mistanker. Denne holdning kan vi konkludere er på linje med

den gældende regulering i revisionsstandarderne.
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Revisornævnets holdning

Revisor kan ifalde ansvar, såfremt revisor har afgivet en erklæring med sikkerhed, som ikke

udelukkende er til kundens eget brug. Det er faktisk tilstrækkeligt at revisor blot har en hensigt om at

afgive en sådan erklæring, for at kunne blive holdt ansvarlig. Revisor er således ansvarlig i det øjeblik

arbejdet påbegyndes, og kan derfor ikke undslippe en besværlig situation ved blot at undlade at afgive

sin erklæring.

Revisornævnet tilkendegiver at det ikke er revisors ansvar at opdage besvigelser. Revisornævnets

holdning er, at revisor skal overholde god revisionsskik. Hvis revisor har dokumenteret sine

overvejelser omkring besvigelser i planlægningen og drøftet dette med revisionsteamet, samt udført de

øvrige relevante revisionshandlinger, så vil revisor blive frikendt på trods af, at der er begået

besvigelser i virksomheden.

Revisornævnets afgørelser har en stor betydning i erstatningssager. Såfremt der bliver lagt sag an mod

revisor i retssystemet, skal retten som udgangspunkt ikke forholde sig til revisors arbejde, men blot

holde sig til Revisornævnets kendelse og bestemme erstatningens omfang.

Forventningskløft i sager

Der eksisterer hos nogle interessenter en forventning om, at revisor opdager besvigelser. Afgørelsen i

sagerne viser dog, at revisor ikke bliver holdt ansvarlig herfor, hvis revisor i de øvrige henseender har

overholdt god revisionsskik. Dette skyldes de begrænsninger, der ligger implicit i revisors arbejde, og

at der er en uundgåelig risiko for, at væsentlige fejl ikke bliver opdaget. På trods af dette hersker der en

forventning om, at revisor opdager besvigelser. En forventning vi primært har identificeret hos de

mindre virksomheder.

Falske dokumenter og fiktive fakturaer er også et område, hvor interessenterne har forventninger til

revisor. Sagerne har vist, at der bliver klaget over, at revisor ikke afslører fiktive fakturaer. Vi ser

denne forventning hos forskellige interessenter. Både store og små virksomheder klager over

manglende afdækning af fiktive fakturaer. Sagernes kendelse på dette område falder dog oftest ud til

revisors fordel, og vi kan dermed fastslå, forventningen ikke står mål med revisors faktiske ansvar.
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Der er en forventning om, at der er en lang række handlinger, som revisor har pligt til at udføre. Disse

handlinger bliver opfattet som grundlæggende revisionshandlinger, og forventningen er, at såfremt

revisor undlader at udføre en af disse handlinger, så har revisor forbrudt sig mod god revisionsskik.

Revisor skal dog foretage en individuel vurdering af sine revisionsopgaver, og fastlægge de handlinger,

som er relevante på de respektive opgaver. Der fremgår derfor en forventningskløft i forhold til

revisionshandlingerne.

Vi ser en generel holdning til, at såfremt der er sket en besvigelse, så vurderer interessenterne, at det er

revisors ansvar, at det ikke er blevet opdaget. Vi ser endvidere, at nogle klager udelukkende fokuserer

på at der er sket en besvigelse, men undlader at argumentere for, hvordan revisor har udført sit arbejde

mangelfuldt. Manglende argumentation medvirker til, at revisor bliver frikendt. Afgørelserne viser, at

selvom der er sket en besvigelse, forhøjer dette ikke revisors ansvar.

Forventninger hos interessenter

Interessenterne har alle en forventning om, at revisor udfører godt revisionsarbejde. Det har dog vist

sig, at forskellige interessenter har forskellige holdninger til, hvornår godt revisionsarbejde er udført.

De mindre virksomheder har typisk en forventning om, at revisor også har en rolle som rådgiver for

virksomheden. De mindre virksomheder har ofte heller ikke de samme kompetencer på

økonomiområdet, da deres kompetence i højere grad ligger i at drive virksomheden. Når der så sker en

besvigelse, har de ofte en forventning til, at revisor burde have forhindret dette, da det er revisor, der

beskæftiger sig med økonomien i virksomheden. Her er der en åbenlys forskel mellem interessenternes

forventning og revisors faktiske ansvar.

De store virksomheder udviser større professionalisme i forhold til deres forventninger til revisor, da

disse virksomheder ofte har et bedre indblik i revisors arbejde. De større virksomheder forventer, at

regnskabet i alt væsentlighed er retvisende. Viser det sig, at regnskabet ikke er retvisende, hersker der

en forventning om, at revisor kan redegøre for, at sit arbejde er tilstrækkeligt. Forskellen mellem de

større virksomheders forventning og revisors faktiske ansvar er derfor ikke så udpræget.

Interessenterne har en klar forventning om, at revisor udviser skepticisme i arbejdet. Dette kan være i

forbindelse med, at revisor modtager oplysninger fra ledelsen. Der er her en forventning om, at revisor
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efterprøver disse oplysninger og søger forklaring fra tredjepart. Dette er på linje med kravene til

revisor, da professionel skepsis er et centralt element i revisors arbejde. Der er derfor ikke tale om en

stor forskel mellem interessenternes forventninger og de faktiske krav til revisor her.

Angående fiktive fakturaer og forfalskninger, er der ikke en forventning om at revisor fanger en

hvilken som helst besvigelse. Interessenterne vurderer at det handler om væsentlighed og risiko. Det

forventes at revisor foretager en stikprøve, og såfremt dokumenter i denne stikprøve giver anledning til

yderligere undersøgelser, forventes det at disse udføres. Hvis besvigelsen ikke er omfattet af

stikprøven, eller besvigelsen er udført på en tilstrækkelig professionel og kompliceret facon, vil der

være forståelse for, at revisor ikke opdager det. Denne forventning står i kontrast, til det indtryk vi

havde etableret under vores gennemgang af sager. Vi har således identificeret to forskellige tendenser

på området. Vi konkluderer derfor, at enkelte interessenter har en holdning til, at revisor skal opdage

denne type besvigelser, men generelt har interessenterne forståelse for revisors ansvar vedrørende

fiktive fakturaer og forfalskninger. Forventningskløften vurderes dermed til at være begrænset.

Interessenterne har klare holdninger i forhold til revisors arbejde i planlægningsfasen og forståelsen af

virksomheden. Revisor skal forstå virksomhedens forretningsmodel, interne kontroller og risiko

faktorer. Der er på denne måde ikke nogen afvigelser mellem forventningerne og de krav der stilles til

revisor, for så vidt angår dette emne.

Interessenterne har en forventning om, at revisor udfører en række påkrævede handlinger. Herudover

har interessenterne dog ikke det store indblik i hvilke specifikke revisionshandlinger, der skal

udarbejdes. Det manglende indblik kan medvirke til, at interessenterne ikke har en konkret forventning

til, hvilke handlinger revisor skal udføre.

Afsluttende konklusion

Samlet set kan vi konkludere, at revisor overordnet set skal overholde god revisionsskik. Revisor skal

opnå en forståelse for virksomheden og virksomhedens besvigelsesrisici. Revisor skal tilrettelægge

revisionen således, at de konkrete handlinger der udføres er tilstrækkelige til at afdække disse risici.

Revisor skal udvise professionel skepsis gennem hele revisionen, og særligt når der modtages materiale

fra ledelsen.
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Hvis der sker en besvigelse i en virksomhed, betyder dette ikke uden videre, at revisor er ansvarlig. Det

er eksempelvis ikke revisors opgave at gennemskue forfalskninger, så længe revisors har udøvet

professionel skepsis. Generelt kan revisor ikke drages til ansvar for en besvigelse, hvis god

revisionsskik er blevet fulgt.

Samlet set forventer interessenterne, at revisor udfører et godt stykke arbejde. Interessenterne er

bekendt med, at revisor skal efterkomme en række krav og regler, men har umiddelbart ikke indsigt i

omfanget af disse. Interessenterne har derimod en forventning om, at revisors arbejde overholder

kravene, således at regnskabet er korrekt. Interessenterne forventer også til en vis grad, at revisor

opdager besvigelser i forbindelse med revisionen.

Overordnet set er forventningerne i tråd med kravene til revisor. På enkelte områder viser det sig dog,

at interessenter har forventninger der går udover revisors ansvar, hvorved der opstår en

forventningskløft.
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9. Perspektivering
Da vi gennemgik de forskellige sager, som var behandlet i Revisornævnet, fandt vi kun et lille antal

sager med besvigelser over en lang årrække. Da vi herefter søgte i Responsumudvalget, fandt vi også,

at der kun var et begrænset antal sager, der omhandlede besvigelser. Vi undrede os derfor over, hvad

der skete med alle de sager, som aldrig nåede i Revisornævnet eller Responsumudvalget.

Vi forestiller os at mange af disse besvigelsessager, som aldrig kommer frem i lyset, bliver håndteret

internt i virksomhederne. Dette kan skyldes, at besvigelsen er af mindre væsentlig karakter,

virksomheden ikke ønsker omtalen, eller at virksomheden erkender, at revisor er uden skyld, og derfor

ikke ser det nødvendigt at søge erstatning hos revisor. Det kan også tænkes, at revisor erkender at have

en del af ansvaret og assisterer virksomheden med at kortlægge omfanget af besvigelsen, muligvis for

at beholde kunderelationen.

Vores interview med Boris gav os det indtryk, at forventningskløften ikke var et væsentligt problem

blandt de interessenter, som han repræsenterede. Det er svært for os at få overblik over omfanget af

besvigelser, og hvilke konsekvenser de har haft for revisor. Havde opgaven haft et større omfang,

kunne det være relevant at foretage en større kvantitativ analyse af repræsentativt udvalgte

virksomheder, for at fastlægge deres holdninger til revisors ansvar, og deres erfaringer i forbindelse

med faktiske besvigelser. Vi har dog igennem opgaven ikke haft til formål, at afdække hvor udbredt

problemet med forventningskløften er.

Et andet punkt som vi overvejede igennem vores opgave var baggrunden for klagerne. Vi har ikke haft

mulighed for at grave dybere i de omtalte sager, da de alle bliver anonymiserede, når de offentliggøres.

Vi ville gerne have haft lejlighed til at foretage yderligere undersøgelser for at afdække grundlaget for

klagerne. Man kunne forestille sig at klager ikke altid har den forventning til revisors arbejde, som

nogle af klagerne giver udtryk for.

Vi ved, at Revisornævnets afgørelse har betydning for den erstatningssag, som oftest følger efter,

hvorfor klager har klare incitamenter til at forsøge at placere skylden hos revisor. Dette er til trods for,

at klager muligvis har forståelse for revisors arbejde. Dette kan få forventningskløften til at virke større,

end den måske i virkeligheden er i de pågældende sager.
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Vi har også diskuteret, hvorfor der eksisterer en forventningskløft, og hvad man kan gøre for at

afhjælpe den. Boris vurderede, at der kan være tale om et kommunikationsproblem, og at revisors

aftalebreve i denne forbindelse medvirkede til problemet. Aftalebrevene kan være komplicerede og

svære for mindre virksomheder at forstå.

For at afhjælpe problemet kunne løsningen bestå i, at aftalebrevene udformes mere tydeligt til

virksomheden omkring revisors ansvarsområder. En forventningsafstemning, som er målrettet den

enkelte kunde, vil kunne sikre, at kunden er oplyst om revisors ansvar i forbindelse med besvigelser.
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11. Bilag

Bilag 1: Gennemgang af sager

Sag 23/2010 (underslæb begået af direktør og medaktionær)

Sagens parter

26. april 2010 indbringes sagen for Revisornævnet. Forholdet kan skitseres således:

Klager:

K som bestyrelsesformand for K ApS

Indklagede:

Statsautoriseret revisor R og statsautoriseret revisor Ulrik Fog Christensen.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen oplyser at R har været statsautoriseret revisor fra 29. januar 1991 til den

19. september 2008, hvor der er sket deponering af beskikkelsen. Endvidere oplyses det at Ulrik Fog

Christensen har været statsautoriseret revisor fra den 5. januar 2004.

Hændelsesforløb

15. september 2008 giver indklages tilbud vedrørende revision af K ApS for revision af regnskabsåret

2008. K ApS har kalenderåret som regnskabsår.

Mailkorrespondance mellem parterne fra 5. juni 2009 til den 11. juni 2009 viser at der sker drøftelser

vedrørende årsregnskabet 2008. Der stilles spørgsmålstegn til honorar fra selskabet til den daværende

direktør. Mail fra revisor viser at der er problemer med likviditeten, og at der ønskes skriftlige tilsagn

om indskud fra investorer til driften af 2009, da det ellers ikke vil være muligt at give en blank

påtegning.

Indklagede revisor Ulrik Fog Christensen har den 12. juni 2009 afgivet en påtegning på årsrapporten

2008 for K ApS. Påtegningen indeholder et forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg
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og tjenesteydelser, da revisor vurderer disse værdisat 148 tkr. For højt. Påtegningen indeholder også en

supplerende oplysning hvortil der henvises til ledelsesberetningen, og afsnittet om forventet udvikling

og kapitalforhold. Revisor gør her opmærksom på der er usikkerheder forbundet med den budgetterede

omsætning og om der kan opnås finansiering.

Den 3. august henvender K sig til revisor og spørger til en pris på assistance ved bogføring. Den 26.

august fremsendes en skrivelse fra revisor til K ApS, hvoraf det fremgår at revisor har udarbejdet en

balance vedrørende 1/1 til 30/6 2009. Det fremgår også at der ikke er foretaget revision.

Mailkorrespondance mellem parterne i januar 2010, omhandler at resultatet for de første måneder af

2009 er negativ med 0,5 mio. kr. Hvorfor der stadig er udfordringer med den fortsatte drift. Derudover

indeholder mailene en række spørgsmål til indklagede, vedrørende K ApS. Det fremgår også at

bogføringsmaterialet kan afhentes hos indklagede.

Gennem mail af 4. februar 2010 fra de indklagede til klager, samt ved skrivelser af 18. marts 2010, 12.

april 2010 og 15. juni 2010 fra de indklagede til K ApS er det blevet meddelt at de indklagede fratræder

som revisor for K ApS. Grunden til fratrædelsen ligger i uenighed omkring samarbejdet, manglende

samarbejdsvilje og tillid fra bestyrelsesformand K. K har ifølge de indklagede udvist mistilid og

fremført ukorrekt påstande vedrørende revisors udførte arbejde og samarbejde, endvidere kommet med

trusler om erstatningsansvar.
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Sag 57/2011 (misbrug af aktiver ved uberettigede betalinger af annoncer)

Sagens parter

1. juni 2011 indbringes sagen for Revisornævnet. Forholdet kan skitseres således:

Klager:

Tandlæge A, som driver tandlægevirksomhed igennem D ApS

Indklagede:

Registreret revisor B, som er ansat i revisionsvirksomheden E ApS.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen oplyser at B har været registreret revisor fra 19. september 1976 og har

været tilknyttet revisionsvirksomheden E ApS siden den 25. august 2008.

Hændelsesforløb

Den 10. december 2007 afgiver, indklagede en blank revisionserklæring på årsrapporten for D ApS. En

årsrapport der dækker regnskabsåret 1. maj 2006 til 30. april 2007, årsrapporten udviser et negativt

resultat på 191TDK og en egenkapital på 199TDK.

Den 29. september 2008 afgiver, indklagede en blank revisionserklæring på årsrapporten for D ApS.

En årsrapport der dækker regnskabsåret 1. maj 2007 til 30. april 2008, årsrapporten udviser et negativt

resultat på 180TDK og en egenkapital på 64TDK. Note 3 i årsrapporten indeholder information om at

der blev anvendt 305TDK på annoncer i regnskabsåret, mod 3TDK året før.

Den 4. november 2009 afgiver, indklagede en blank revisionserklæring på årsrapporten for D ApS. En

årsrapport der dækker regnskabsåret 1. maj 2008 til 30. april 2009, årsrapporten udviser et positivt

resultat på 150TDK og en egenkapital på 215TDK.
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Sag 47/2004-R (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske bankdokumenter)

Sagens parter

1. november 2004 indbringes sagen for Revisornævnet. Forholdet kan skitseres således:

Klager:

K, formand for menighedsrådet.

Indklagede:

Registreret revisor R.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen oplyser at R har været registreret revisor fra 1975. Derudover har R

været revisor for klager siden 1993. Siden 1. april 2000 har R endvidere fungeret som revisor i 6

provstier i X Stift.

Hændelsesforløb

30. marts 2000 underskriver R en kontrakt angående revision af de kirkelige kasser. Kontrakten

indeholder følgende væsentlige punkter:

- Revisionen af de kirkelige kasser skal foretages efter overholdelse af god offentlig

revisionsskik, og i øvrigt efter reglerne omhandlende statsautoriserede/registrerede revisorer.

- Revisor skal gennemgå forretningsgangene, og sikre at de stemmer overens med de

administrative forskrifter, samt at forretningsgangene i øvrigt virker fornuftige.

- Der skal foretages kasse- og beholdningseftersyn hos hver kirkekasse mindst en gang om året.

Kasseeftersynes skal udføres uanmeldt, medmindre det er mere formålstjenligt at udføre det

som et eftersyn med meget kort varsel.  Bliver der identificeret uregelmæssigheder skal

revisionsprotokollen uden tøven sendes til menighedsråd og provstiudvalget.

Kasseren havde funktion af både bogholder og kasser. Kasserens arbejde blev udført fra sin private

bopæl, hvor kontoudtog og opgørelser fra banken blev tilsendt.
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21. november 2000 foretog indklagede et beholdningseftersyn. På baggrund af denne revisionshandling

kom det frem i revisionsprotokollatet at der var en kassedifference på 35.572 kr.

December 2001 bliver kasseren fyret.  I kølvandet på fyringen blev det opdaget at klagers bankkonti

var tømt for midler. Kasseren havde således trukket alle de tilgængelige midler ud til sig selv.

Besvigelsen var holdt skjult ved at kasseren havde forfalsket kontoudtog og årsopgørelser fra banken

og tilsendt de forfalskede versioner frem til revisor. Revisor havde aldrig som led i dennes

revisionshandlinger indhentet originale dokumenter fra direkte fra banken.

Den 13. november 2003 blev der afsagt dom i kasserens straffesag. Kasseren kom i den forbindelse

med følgende udtalelser:

-  Indklagede havde på en 4 årig periode kun udført beholdningseftersyn en gang.

- Kasseren en gang om året forfalskede årsopgørelserne fra banken, og afleverede en fotokopi af

denne forfalskning til revisor i forbindelse med dennes revision.

- At indklagede aldrig efterspurgte originale kontoudtog fra banken.

Revisor har i revisionsprotokollen ikke kommet med forbedringsforslag til en ændring af

forretningsgangene.
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Sag 46/2009 (misbrug af aktiver ved tyveri af modtagne kontante betalinger)

Sagens parter

31. august 2009 indbringes sagen for Revisornævnet. Forholdet kan skitseres således:

Klager:

K, som driver tandlægevirksomhed i ApS regi.

Indklagede:

Statsautoriseret revisor Kai Marius Møller,

Erhvervs- og selskabsstyrelsen oplyser at Kai Marius Møller har været statsautoriseret revisor fra 28.

februar 1986 og har været tilknyttet revisionsvirksomheden A Statsautoriserede revisorer I/S siden den

21. august 2006.

Hændelsesforløb

Indklagede har været revisor for klager, og underskrevet årsrapporterne for 2007 og 2008. Derigennem

har klager hjulpet til at omdanne klagers tandlægevirksomhed, fra et personselskab til anpartsselskab.

Foruden den udførte revision har, indklager også ydet assistance ved at varetage selskabets bogføring.

Indklagede tilbyder sin assistance som revisor ved skrivelse af 2. maj 2007. En forudsætning for prisen

i aftalen er at virksomhedens forretningsgange er fornuftige.

17. maj 2008 sender klager en mail til indklagede om at klager havde forventet afstemninger hvert

kvartal. Klager anmoder i den forbindelse særskilt om oplysning om evt. bank og kassedifferencer.

27. maj 2008 sender klager endnu en mail til indklagede, hvor der står at han har modtaget en

påmindelse fra skat manglende aflevering af årsrapport. Derudover har klager ikke hørt tilbage

angående sine spørgsmål til evt. bank og kassedifferencer.

4. juli 2008 fremgår det af en mail fra indklagede til klager at omsætningen er afstemt til Sygesikring

Danmark. Afstemningen fra virksomhedens interne omsætningsstatistik over til finans, er dog

forbundet med usikkerhed, hvorfor der accepteres mindre procentvise afvigelser.
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22. maj 2009 vælger indklagede at fratræde som revisor. Dette gøres umiddelbart efter færdiggørelsen

af årsrapporten for 2008. Årsrapporten underskrives den 14. juni 2009 og påføres en blank påtegning.

August 2009 opdager klager at en medarbejder har udført besvigelser for 207.000 kr. i 2007, 261.000

kr. i 2008 og 210.000 kr. i 2009. Besvigelsen var udført ved at medarbejderen som havde adgang til

kassen, modtog kontante betalinger men registrerede dem i stedet i banken. Derved stemte kassen

umiddelbart, hvor bogføring og bank dog ikke stemte overens.
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Sag 73/2006 (ansat har udstedt falske fakturaer til virksomheden)

Sagens parter

22. november 2006 indbringes sagen for Revisornævnet. Forholdet kan skitseres således:

Klager:

K, som er et aktieselskab hvis primære aktivitet har været opbygning og daglig drift af et

indkøbscenter.

Indklagede:

R, Statsautoriseret revisor Henrik Reedtz, er ansat som partner i et statsautoriseret revisionsaktieselskab

kaldet W i denne dom.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen oplyser at R har været statsautoriseret revisor fra 18. januar 2000. W har

været revisor for klager siden stiftelsen i 1994. R har været underskrivende revisor for klager siden

2001.

Hændelsesforløb

Administrationen af selskabet K foretages hos administrator Z A/S. Z havde foruden administrationen

til ansvar at udarbejde udkast for klagerens årsrapport. Denne opgave tilfaldt dog siden 2003

administrationsselskabet D A/S. W er også udvalgt som revisor for Z A/S, dog sammen med et andet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Af revisionsprotokollatet for 2004 fremgår det at årsrapporten er behæftet med en supplerende

oplysning omkring going koncern, samt at der ikke var identificeret besvigelser under revisionen.

Klageren får ved gennemgang af regnskabs- og bilagsmateriale opdaget at en ansat hos Z, skulle have

udstedt 25 fiktive fakturaer til klageren. Beløbet løbet samlet set op i ca. 1.000.000 kr. Den ansatte hos

Z blev efterfølgende politianmeldt.

Af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2005 fremgår det at bestyrelsen har politianmeldt en række

formodede kriminelle forhold. Årsrapporten er endvidere påført et forbehold fra revisors side grundet
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omfanget af besvigelserne endnu ikke er opgjort. Der tages således forbehold for bedrageriets effekt på

årsrapporten.
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Sag 88/2010 (momssvig ved forkerte momsangivelser, og falske fakturaer)

Sagens parter

Den 13 december 2010 har klaget indbragt for Revisornævnet

Klager:

SKAT

Indklagede:

A A/S (Revisionshuset)

Registreret revisor B (Revisor)

Registreret revisor C som er den øvrige underskrivende revisor.

Involverede parter:

D Holding A/S (Holdingselskabet)

E ApS, ejes af Holdingselskabet (Datterselskab E)

F ApS, ejes af Holdingselskabet (Datterselskab F)

G A/S, Koncern der blandt andet indeholder ovenstående tre selskabet (Koncernselskabet)

H, direktør i Holdingselskabet og datterselskaberne (Direktøren)

Hændelsesforløb

Hændelse 1:

Både Holdingselskabet og datterselskaberne revideres af Revisor.

Den 26 november 2005 skriver Direktøren en mail til P, som angiveligt skulle overtage direktørposten,

hvor han beskriver at økonomien er presset, og han har sendt en momsangivelse ind med ”fuldt skrald”

og hvis der kommer kontrol så er det ”bare med at få fjernet skidtet”. Han forklarer at han planlægger
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at pakke alle bilag under påskud af at den nye direktør skal have dem til gennemsyn såfremt der

kommer kontrol.

Denne mail omhandlede Datterselskab E. Der foregår forhandlinger omkring salget af dette selskab.

Den 30. marts 2006 skriver økonomichefen fra Holdingselskabet til Revisor om assistance i forbindelse

med udarbejdelse af en overdragelsesaftale, hvortil Revisor dagen efter henviser til en advokat.

Denne overdragelsesaftale bliver først færdiggjort på et senere tidspunkt, men det fremgår af aftalen at

Holdingselskabet sælger anparterne i Datterselskab E til S Corporation for 21 mio, og provenuet

betales kontant ved underskrivelsen. Denne aftale er dateret 30. november 2005.

Der bliver fundet en redegørelse på Koncernens kontoradresse der viser at købesummen skal indfris

ved modregning af tilgodehavende som Datterselskab E har hos Moderselskabet og hos en kunde R

A/S. Ingen vil stå ved at have udarbejdet denne redegørelse og der er ingen datering herpå.

Revisor afgav den 30. marts 2006 en blank påtegning på Holdingselskabets regnskab, hvori salget af

Datterselskab E var beskrevet og indregnet.

Den 28. juni 2006 afgav Revisor blank påtegning på Datterselskab E. Den nye direktør P har i en

efterfølgende straffesag mod ham for groft momssvig, erkendt at han har udfærdiget falske faktura til

brug herfor. Den 20. juli 2009 bliver Datterselskabet E afkrævet 21 mio. kr for manglende moms i

perioden 1. juni 2005 til 30. september 2006.

Hændelse 2:

Datterselskab E har sendt en faktura dateret 31. juli 2006 til R A/S for betaling af 14 mio. for 3

maskiner. R A/S skriver herefter til Direktøren at tilgodehavendet delvist er honoreret ved R A/S’s

tilgodehavender hos Datterselskab F på 10 mio.

Hos koncernen blev der fundet et dokument dateret 21. februar 2007 med navnet ”opfølgning på

økonomisnak” der diskuterer muligheden for at flytte en provision ved et salg til 2006 på 25 mio.

Dokumentet diskuterer hvordan revisor kan overbevises, set i forhold til at der er tale om salg til

koncernforbundet selskab.

Revisor udarbejder udkast til årsrapporter d. 20 marts 2007.



Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Side 134

I starten af Juni 2007 har direktøren en mailkorrespondance med en kunde, hvor Datterselskab F

modtager en provision på 15 mio. for et salg. Revisor bliver gjort opmærksom herpå den 10 juni 2007.

Dagen efter afsluttes årsrapporten for 2006 og revisor afgiver blank påtegning. I regnskabet for

Datterselskab F er posten ”kapitalandele i tilknyttede virksomheder” ændret til 15 mio, fra 25 mio i

udkastet, og gæld til tilknyttede virksomheder er ligeledes reduceret med 10 mio.

Regnskabet for Holdingselskabet bliver ligeledes afsluttet, og er ændret fra udkastet på tilsvarende

måde således at resultatet er blevet 10 mio. mindre.

Den 20. juni 2007 sender en regnskabsmedarbejder hos Holdingselskabet en mail til revisor hvor der er

vedhæftet to kreditnotaer fra Holdingselskabet til Datterselskab F på hhv. 25 mio og 15 mio. for

formidlingsprovision. Det fremgår at kreditnotaerne er udarbejdet på Revisors foranledning.
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Sag 75/2012 (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske fakturaer)

Sagens parter

Den 23. september 2012 indbringes sagen for Revisornævnet. Sagen har følgende parter:

Klager:

Tandlæge B (Tandlægen)

Indklagede:

Statsautoriseret revisor A (Revisor)

Involverede parter:

Revisionshuset C, hvortil Revisor var tilknyttet, som også bistod Tandlægen med lønkørsler

(Revisionshuset)

Bogholderen, som er ansat hos Tandlægen (Bogholderen)

Bogholders mand H, som er ligeledes er ansat hos Tandlægen (Bogholderens Mand)

Hændelsesforløb:

Revisor har været revisor for Tandlægen siden 2006. Revisor afgiver kun en reviewpåtegning på

Tandlægens regnskab, og Revisor har afgivet blank påtegning i den relevante periode.

I januar 2010 overtog Revisionshuset opgaven med at føre i lønkørsel for Tandlægen.

Efter Revisor var blevet anmodet herom foretog han et interview med Bogholderens Mand den 24.

august 2011, som herefter blev rapporteret til Tandlægen. De væsentlige punkter i dette interview er

følgende:

· Der er fundet falske fakturaer for i alt t.kr. 283, fra Bogholderens Mands bekendte.

Bogholderens Mand havde selv udarbejdet fakturaerne og de var angiveligt betaling for sort

arbejde som var blevet udført hos Tandlægen. Bogholderens Mand påstår at Tandlægen er klar

over dette, og har godkendt fakturaerne.
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· Bogholderens Mand fortæller at han ikke så tit kommer i banken med kassebeholdningen, og da

han senest skulle aflevere en pengebeholdning på t.kr. 213, fik han det ikke gjort grundet

travlhed, og kom i stedet til at smide pengene ud med affald. Bogholderens Mand fortæller at

han erkender sin skyld og at han vil erstatte pengene.

I mailen til Tandlægen fortæller Revisor at han på baggrund af ovenstående er i tvivl om Bogholderens

Mands troværdighed, men at han er overbevisende, og i øvrigt næsten er for dum til at snyde nogen.

Revisor påpeger i mailen at Tandlægens procedurer omkring likvider er ”fuldstændig uforsvarlig og

økonomisk vanvittig”, og at den straks skal ændres.

Revisor bliver herefter anmodet om at lave et notat vedrørende en gennemgang af Bogholderens Mands

løn og fakturaer som havde relation til Bogholderens Mand. Revisor skriver i sit notat den 8. september

2011 følgende væsentlige kritiske punkter:

· Bogholderens Mands månedsløn udgør kr. 21.875 i kontrakten, men han modtager kr. 30.000.

Derudover er ansættelsesforholdet i kontrakten ophørt pr. 31. marts 2011.

· Der er udbetalt tillæg til lønnen i oktober og november 2010, samt juni 2011. Herudover er

arbejdsgiverandelen af pensionen forhøjet til 3 gange eget bidrag

· Fakturaer som har relation til Bogholderens Mand udgør i alt t.kr. 327.

Ved skrivelse den 31. August bliver Bogholderens Mand bortvist, og Bogholderen bliver fritstillet.

Tandlægen vælger ikke at gå videre i sagen mod Bogholderen og der bliver den 5. oktober 2011

underskrevet en fratrædelsesaftale. Bogholderens Mans bliver politianmeldt som følge af de bortkomne

penge.

I den følgende tid er der lidt mailkorrespondance mellem Revisor og Tandlægen, hvor Tandlægen giver

udtryk for utilfredshed med Revisors rådgivning i forbindelse med sagen.
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Sag 16/2004 S (regnskabsmanipulation ved hjælp af fiktive fakturaer)

Sagens parter

Den 23. april 2004 indbringes sagen for Revisornævnet. Sagen har følgende parter:

Klager:

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK)

Indklagede:

Statsautoriseret revisor R (Revisor)

Involverede parter:

Selskabet A A/S, som drev virksomhed som elinstallatør (Aktieselskabet)

Selskabet C ApS, datterselskab til A A/S, med formål at drive finansieringsvirksomhed for A A/S og

indkassere dennes fordringer vedrørende kreditsalg og kreditleverancer. (Anpartselskabet)

Finansieringsinstitut –Bank. (Banken)

Hændelsesforløb:

Revisor har været revisor for Aktieselskabet siden 1992 og Anpartsselskabet siden 1993. Begge

virksomheder har regnskabsår fra 1/10 -30/9.

Den indgåede aftale:

Aktieselskabet er gået i betalingsstandsning i 1993. I denne forbindelse bliver Anpartsselskabet

oprettet, og dette selskab skal stå for inddrivelse af aktieselskabets fordringer. Selskaberne og Revisor

indgår en finansierings aftale med banken der i hovedtræk går ud på følgende:

Aktieselselskabet skal sælge samtlige kundetilgodehavender til Anpartsselskabet når fakturaerne

udstedes. Aktieselskabet har herefter ikke ret til at udstede kreditnotaer vedrørende disse fakturaer (§

5). Begge selskaber indestår for at levering har fundet sted, kravet i henhold til fakturaen er ubestridt,
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og fordringen betales senest 40 dage efter forfaldsdagen. Såfremt Anpartsselskabet ikke modtager

betalingen inden de 40 dage, skal Aktieselskabet tilbagekøbe fordringen.

Den 10. i hver måned skal der til banken fremsendes en oversigt over beholdningen af fordringer og

forfaldstidspunkt. (§ 11)

Anpartsselskabet må ikke have andre aktiver og forpligtelser end de købte fordringer og kreditten i

Banken. (§§ 15 og 16)

I aftalen står der at revisor skal ved stikprøver kontrollere at de indeholdte administrative og

bogholderimæssige rutiner og §§ 15 og 16 overholdes og revisor er forpligtet til at underrette Banken

og selskabernes direktion ved uregelmæssigheder. Revisor skal kvartalsvis fremsende en erklæring til

Banken og selskaberne hvori det fremgår hvorvidt der er konstateret uregelmæssigheder ved

kontrollen.

I forbindelse med afgivelsen af den første erklæring 31/12 1993, opstod der problemer, da

anpartsselskabet ikke havde fremsendt oversigten over fordringer i tide. Dette skyldes både at det var

svært at for selskabet at adskille gamle fordringer fra de belånte fordringer, men også at selskabet

havde svært at udskrive en debitorliste med ”40 dage” som alderskriterie.

Efter drøftelser parterne imellem, beder Banken Revisor om at kontrollere, at 40-dags reglen bliver

overholdt. Selskabet undlader herefter at indsende opgørelse den 10. i hver måned (§11) hvilket banken

accepterer. Banken er tilfreds med kvartalserklæringerne fra Revisor.

I 1994 bliver aftalen ændret, så indeståelsen udgør 60 dage, og i 1996 ændres aftalen således at

fakturaerne overdrages til kurs 80.

Hændelsen:

I perioden fra 29. april 1999 til 22. november 2001 har Revisor afgivet i alt 11 erklæringer. Bortset fra

den sidste erklæring har revisor i de øvrige erklæringer bekræftet at de administrative og

bogholderimæssige rutiner, samt §§ 15 og 16 er overholdt. Erklæringerne har konkret bekræftet at

fordringer over 60 dage er blevet tilbageført, bortset fra enkelte undtagelser, og at belåningsgrænsen på
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de 80% kun i enkelte tilfælde er en smule overskredet fordi nogle fordringer i tilbageført jf. 60-dages

reglen.

Erklæringerne indeholder ingen informationer om hvilke revisionshandlinger der ligger til grund for

erklæringen. Under en afhøring hos politiet forklarer Revisor at han udførte stikprøvevis undersøgelse

af hvornår fakturaerne ved udskrevet og om de var forsynet med denunciationspåtegning. Endvidere

foretog han afstemning af efterfølgende indgående indbetalinger til kontoudtog fra banken. Revisor

forklarer samtidig at han ikke foretog undersøgelse om kunden rent faktisk havde modtaget fakturaen,

og han foretog ikke undersøgelse om udvalgte fakturaer var efterfølgende betalt.

Det skal bemærkes at Revisor blev bekendt med at momsregnskabet pr. 30. september 2000 ikke

stemte med 1,6 mio. Selskabets bogholder oplyser at det skyldes en fejlpostering, og Revisor gør ikke

mere herved, da det er uden betydning for årets resultat. Dog bliver forholdet nævnt ved et

regnskabsmøde 30. november 2000, hvor selskabets direktion skriver under på at der ikke er foretaget

besvigelser.

Den 22. november 2001 gør Revisor i sin erklæring opmærksom på at selskabet ikke har overholdt

bestemmelserne i aftalen, da der har været udstedt 32 fiktive fakturaer på ca. 7 mio kr. samlet. Som

følge heraf er debitorbeholdningen belånt med 157%.

Dagen efter fratræder Revisor som revisor for selskaberne, og 5 dage efter erklæres selskaberne

konkurs.

Den 21. februar 2002 bliver der af kurator indgivet politianmeldelse, og den 19. januar 2004 bliver

selskabernes regnskabschef, som følge af en tilståelse, dømt i retten for groft bedrageri.

Regnskabschefen forklarer i retten at besvigelsen først bestod i at direktøren fik overmontører til at lave

fakturaer 14 dage før de reelt kunne faktureres. Som tiden gik og likviditeten blev mere presset blev der

lavet rent fiktive fakturaer. Listen over igangværende arbejder var også overvurderet. Han forklarer at

revisor ikke foretog nogen kontrol i løbet af kvartalet, men kun efter et kvartal. Herefter tilbageførte

regnskabschefen de falske fakturaer. Det viser sig at der er bogført en række betydelige fakturaer den

sidste dag i hvert kvartal, og kreditnotaer for et tilsvarende beløb er bogført samme dag.
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Revisor har desuden givet blank påtegning begge de pågældende år, i begge selskaber. I

revisionsprotokollen er der ingen oplysning omkring den konstaterede momsdifference. Det fremgår

dog at Revisor i april 1999 og april 2000 foretog uanmeldt beholdningseftersyn i selskaberne, hvorved

kvartalserklæringen for 1. kvartal også blev udfærdiget. Iht. Revisionsprotokollen var den eneste

handling ved beholdningseftersynet vedrørende debitorer en kontrol af, at de overførte fakturaer var

under 60 dage gamle.
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Sag 59/2007 R (regnskabsmanipulation ved forfalskede bank- og arvedokumenter)

Sagens parter:

Den 24. september og 2 oktober er sagen indberettet for Revisornævnet. Sagens parter er følgende:

Klager:

K, som er konkursboet TT ApS underkonkurs (Ejendomsselskabet/Konkursboet)

Indklagede:

Registreret revisor Lars Ulrich Aamand (Revisor)

R2, som er medejer af revisionsvirksomheden R3

Revisionsvirksomheden R3 (Revisionshuset)

Involverede parter:

NN, som var ejer af selskabet W ApS og TT ApS (Restauratøren)

Q, som er bygherre og sælger af ejerlejligheder (Sælger)

W ApS, selskab som ejes af Restauratøren, som driver detailvirksomhed (Driftsselskabet)

Hændelsesforløbet:

Baggrund:

Restauratøren var kunde hos Revisor, da han blev erklæret konkurs i 2003, og der blev anmeldt krav

for godt 1 mio. i boet.

Restauratøren nævner overfor Revisor at han har udsigt til en arv på omkring 65 mio., som bliver

frigivet når han om kort tid fylder 30 år, og viser ham et dokument fra en formand for arveformuen der

bekræfter dette.

Han fortæller endvidere at han sammen med sin hustru har afgivet købstilbud på en boligejerlejlighed

og en erhvervsejerlejlighed under opførelse, på hhv. 4,0 mio og 2,3 mio, med overtagelse senest 1. maj
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2006, og at disse tilbud var blevet accepteret. Revisor beslutter sammen med R2 at yde bistand til

Restauratøren.

I oktober 2004 fylder Restauratøren 30 år, uden at arven kommer til udbetaling. Restauratøren fortæller

at et medlem af arvefonden uberettiget havde tilegnet sig 10 mio, hvorfor udbetalinger fra arvefonden

var sat i bero.

I januar 2005 stiller Restauratøren et garantibevis overfor sælger af lejlighederne, på 7,4 mio fra den

bank i Luxembourg der håndterer arven. Herefter i februar 2005 køber de endnu en

erhvervsejerlejlighed under opførelse af samme sælger i samme område til 2,5 mio, som ligeledes har

overtagelse senest 1. maj 2006. Garantibeviset omfatter herefter alle tre lejligheder.

I løbet af 2005 blev der fremvist 3 yderligere garantier fra Restauratøren, på hhv. 16 mio., 8,4 mio, og

15 mio. kr. De første to garantier bliver ligeledes stillet overfor sælger af lejligheden, og det sidste

bliver stillet overfor et selskab som indeholder restauratørens navn og er afgivet af et selskab der

indeholder restauratørens navn, og ordene ”fond” og ”group”.

I denne garanti stod der at såfremt Restauratøren ikke havde modtaget sin arv pr. 1. juli 2006, ville

beløbet på 15 mio. kr komme til udbetaling inden 14 dage.

Selskaberne:

Restauratøren oprettede herefter de to selskaber, Ejendomsselskabet og Driftsselskabet, og Revisor

forestod stiftelsen af selskaberne. Selskaberne blev oprettet hhv. 13. december og 17. oktober 2005.

Driftsselskabet bliver stiftet med en ejendom til en værdi af 3,2 mio. Passiverne udgøres af

mellemregning på 3,1 mio og anpartskapital tkr. 129.

Ejendomsselskabet skulle stå for udlejning af de resterende ejerlejligheder. Det blev stiftet med

ejendom til en værdi af 19,1 mio, mellemregning på 14,1 mio, og anpartskapital på 5 mio.

Jf. vurderingsberetningerne er ejendomsværdierne optaget med det beløb der skal betales for køb af

ejendommene. Byggeriet er på dette tidspunkt stadig under opførelsen og der er ikke sket tinglysning

vedrørende ejendomsporteføljen.
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Den 11. januar afgiver revisor blank påtegning på begge selskabers åbningsbalance. Begge selskaber

havde hver 19 mio. kr. i aktiver som var benævnt ejendomme. I Ejendomsselsskabet stod der også

skyldig moms for 4,8 mio. kr. på trods af at selskabet aldrig blev momsregistreret.

Driftselskabet åbnede i sommeren 2006 en vinforretning i nogle øvrige lejede lokaler, men i oktober

lukkede den igen, da den ikke var rentabel.

Hændelsen:

Garantien på 15 mio. kr. kom ikke til udbetaling på trods af at Restauratøren ikke havde modtaget sin

arv, og fristen var udløbet.

Den 24. november 2006 afgav revisor blank påtegning på begge årsregnskaber. Regnskabet for

Ejendomsselskabet så dog underligt ud:

Kort forinden påtegningen var anpartskapitalen i ejendomsselskabet nedsat fra 5 mio. til tkr. 125. Dette

var lavet af revisor, angiveligt til dækning af underskud på 4,9 mio.

Regnskabet viste et underskud på tkr. 3 efter skat. Regnskabet viste også at Ejendomsselskabet

åbenbart nu ejer driftsselskabet, som indgår med tkr. 259 under aktiver.

Regnskabet viste ingen andre aktiver eller forpligtelser, med undtagelse af skyldige omkostninger tkr.

4. Hverken ejendomme eller mellemregninger blev nævnt.

Restauratøren skriver ikke under på dette regnskab, hvorfor det blev afvist af Erhversstyrelsen.

Den 13. februar 2007 bliver selskabet sendt til tvangsopløsning. 9 dage efter bliver Restauratøren

anholdt, og han tilstår at både dokumentet vedrørende arven, og alle bankgarantierne var forfalskninger

som han selv havde lavet. Restauratøren bliver senere dømt for dokumentfalsk og bedrageri.

Det bemærkes i øvrigt at kurator i konkursboet rent faktisk indgiver en politianmeldelse på revisor.

Politiet afviser dog at efterforske denne del af sagen, da der ikke er rimelig formodning om at Revisor

har begået noget strafbart.
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Bilag 2: Interview med Poul Erik Olsen, Revisornævnet.

Spørgsmål 1+2) Hvad er omfattet af Revisornævnets kompetence og udtalelsesområde?  Skal der være

afgivet en erklæring, før Revisornævnet vil tage stilling til sagen? Er øvrige opgaver omfattet, så længe

der afgives erklæring på årsrapporten?

Poul: Hvis vi siger udgangspunktet er at det skal være en erklæring i henhold til revisorloven. Den skal

kunne falde ind under revisorlovens § 1, stk. 2. Afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke

udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, den skal kunne passe ind der. Hvis ikke den passer

ind der, så er det ude for nævnets kompetencer.

Nicklas: Så alle typer erklæringer?

Poul: Alle erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.

Processen fra start til slut. Det er at du kan godt have påtaget dig et erhverv som revisor med henblik på

at forsyne årsrapporten med en påtegning. Men af en eller anden grund bliver den påtegning måske

aldrig givet, men der vil man stadig kunne behandle sagen i nævnet. Det kan være fordi revisor af en

eller anden grund ikke færdiggøre mit arbejde, fordi jeg ikke får penge. Det kan også være at han

undervejs fratræder.

Nicklas: Så ville i stadig godt kunne behandle sagen? Fordi det var med henblik på at afgive erklæring.

Poul: Ja det er det man mener, med at man tager hele processen. Og med hensyn til slut, så er det ikke

så længe siden vi havde en sag hvor revisor fratrådte, så går der et halvt års tid så går han gud hjælpe

mig til SKAT, og fortæller SKAT noget om hvad der foregår i det selskab. Noget om hvad han havde

fundet ud af i forbindelse med hans revision. Det er helt klart en overtrædelse af hans tavshedspligt

efter han egentlig er fratrådt, og egentlig før han tiltræder, hvis han ikke træffer henvendelse til den

tidligere revisor, så kan det også være noget der kan idømmes.

Nicklas: Vi undrede os nemlig over det, fordi vi fandt nemlig i en af de sager vi gennemgik, der var

årsrapporten aldrig blevet indleveret. Og der lagde vi mærke til at revisor blev dømt alligevel.

Poul: Men det er fordi at der har været en aftale om at revisor skulle revidere regnskabet og afgive en

erklæring. Og så hænger man sig ikke i at, erklæringen aldrig nogensinde blev givet, fordi på den måde
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kunne du jo som revisor snige dig ud af en situation du ikke brød dig om. Og der siger man helt klart at

du efter god revisionsskik ikke bare kan fratræde, fordi du lige pludselig ikke mener du kan afgive

blank påtegning. Så skal du altså blive og skrive din påtegning, så må du fratræde på næste

generalforsamling. Men når du først har startet her, så må du køre den igennem.

Nicklas: Og det er så det den formulering med ”hele processen” betyder?

Poul: Det er den der situationen med at revisor kan godt have overtrådt god revisionsskik, inden han

egentlig begynder at underskrive, han kan også gøre det undervejs inden han når at afgive en erklæring

eller endda som med eksemplet med at han overtræder tavshedspligten efter han er fratrådt.

Nicklas: Noget vi også tænkte på var at når revisor laver andre opgaver, hjælper med bogføring osv.

Poul: Det falder udenfor. Det kan så måske blive ramt, hvis man er ude i at der bliver lavet

selvrevision.

Nicklas: Vi havde nemlig en sag hvor revisor også hjalp med noget bogføring. Så påpegede nævnet

noget af det bogføring, som ikke havde været godt nok.

Tim: Sagen faldt mere på at der var en kunde som forventede at der var blevet foretaget nogle

afstemninger.

Poul: Jeg husker en sag omkring noget bedrageri, hvor det var en tandlæge der havde en klinikassistent

der bogførte og der havde revisor gjort opmærksom på at du er nødsaget til at selv følge med.

Tandlægen gik ind og godkendte betalinger, som han efterfølgende mente han ikke skulle have betalt.

Men der frikender man revisor, så vidt jeg husker ikke?

Tim: Vi havde nemlig 2 eller 3 tandlægesager, den vi tænkte på i denne sammenhæng var det nogle

kasseafstemninger, som ikke var blevet foretaget af revisor, som kunden mente var med i aftalen. Det

virker her som om at Revisornævnet lægger vægt på, ikke så meget at de ikke er blevet udført de her

afstemninger, som måske ville have opdaget besvigelsen, men mere at revisor ikke har gjort det klart

overfor kunden, at det ikke var en del af det revisor ville lave. (sagen bliver forevist for Poul)

Poul: Her kan jeg også se at der ligger en erklæring efter Revisorlovens § 2, og så har han påtaget sig

opgaver som lægger ud over.
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Tim: Ja i denne sag udførte revisor også bogføringsassistance.

Poul: Det han bliver dømt for er at årsrapporten ikke er retvisende pga. indtægterne. For når du har

bøden på de 50.000 kr. så er det den sidste kommentar. Det er erklæringen bøden går på.

Tim: Ok, for da jeg læste kendelsen så forstod jeg det som at revisor ikke havde gjort det klart over for

kunden, at afstemningerne ikke vil blive udført.

Poul: Det er faktisk erklæringen der er fejlen.

Nicklas: Så det vil typisk ikke være de øvrige opgaver, de vil typisk ikke falde indenfor.

Poul: Nej de vil blive afvist, man kan sige at hvis du har lavet en aftale om aftalte arbejdshandlinger og

du kun laver det, så bliver det afvist i nævnet. Der skal en erklæring til.

Nicklas: men hvis man laver begge dele, er både selskabets revisor og hjælper til med bogføring.

Poul: Så kan det godt komme ind og ramme dig.

Poul: Erklæringer, her menes der erklæringer i bred forstand. I loven siger man erklæringer med

sikkerhed. F.eks. Trelleborg sagen, var den erklæring som Deloitte havde lavet, var den i det hele taget

omfattet. En værdiansættelse, det er jo en erklæring med høj grad af sikkerhed. Så der var konklusionen

at den var omfattet af nævnets kompetence. Der hvor der ikke er, står der i kommentarerne til

erklæringsbekendtgørelsen, at der kan være ting som ikke er omfattet heraf. Her nævnes f.eks. Due

Dilligence opgaver, hvor du laver en rapport, den er ikke omfattet. Nævnet har konkret taget stilling til

det i noget der minder om det. Det var en revisor som på vegne af et pengeinstitut, skulle hjælpe til i

forbindelse med en nødlidende vognmandsvirksomhed, hvor de skulle lave beskrivelser og finde ud af

hvordan økonomien så ud og lave en rapport. Der sagde nævnet så at den rapport ikke var en erklæring

med høj grad af sikkerhed, så den kan vi ikke behandle.

Nicklas: Godt så det er kun erklæringer med høj grad af sikkerhed. Det står jo bare ikke altid klart i

erklæringerne. I en af de sager jeg gennemgik, der afgav revisor erklæring på at de debitorer der var i

virksomheden. Banket havde nemlig fået sikkerhed i debitorerne. Hvert kvartal var revisor så inde og

give erklæring for debitorerne.
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Poul: Men der har banket et behov for at vurdere engagementet, der har det garanteret været en

erklæring med høj grad af sikkerhed. Erklæringer med høj grad af sikkerhed, der bliver review

erklæringer også fanget.

Nicklas: Godt, det var egentlig både spørgsmål 1 og 2 vi fik gennemgået her.

Spørgsmål 3) Hvilket materiale udover arbejdspapirer ligger til grund for Revisornævnets afgørelse?

(Mails, bilag, udsagn, notater m.v.) Hvad er revisor forpligtet til at fremvise?

Poul: Ja nu har i forudsat at arbejdspapirer ligger til grund. Det er mange gange ikke tilfældet. Mange

gange i revisortilsynssager hvor de indklager revisor for at i regnskabet af have brugt en anden

regnskabspraksis end det der rent faktisk står i regnskabet. Ikke have taget supplerende oplysninger

vedr. ulovligt anpartshaverlån. Jamen her er det totalt ligegyldigt med arbejdspapirer, her kan du se

direkte i regnskabet at der er gjort et, men praksis har været noget andet. I øjeblikket kører der en hel

række sager på at man har taget ejendommen op til kostpris, man skriver et i praksis men gør så noget

andet. Hvis du har investeringsejendomme, og ikke går ind og laver de her værdireguleringer årligt. Så

behøver man at gå ned i arbejdspapirerne.

Poul: Er i stødt på den sag med kirkekassen, hvor en registreret revisor er blevet indbragt for ikke at

have opdaget at kasseren har stjålet af kassen.

Tim: Ja den sag hvor revisor havde glemt at sende engagementsforespørgsel til banken?

Poul: Ja lige præcis. Det eneste der egentlig er behov for der, det er to ting. Der står i instrukserne at

der skal udføres uanmeldt kasseeftersyn, det havde han ikke gjort. For det andet havde han ikke sendt

engagementsforespørgsel. Det er fuldt ud tilstrækkeligt til at kunne sige at han ikke har overholdt god

revisionsskik. Du har ikke behov for yderligere oplysninger, for at kunne træffe afgørelse om god

revisionsskik er tilsidesat. Det er parterne selv der bestemmer hvad materiale de vil sende ind til

behandling. Klager vil typisk gå ind og starte med at sige at det og det er forkert, fejl i regnskab eller

fejl i påtegning. Så har indklagede revisor mulighed for at komme med et svarskrift hvor han kan

dokumentere det han vil dokumentere. Mange gange indrømmer revisor og siger at det var en fejl at de

overså det, en stor del af sagerne er faktisk tilståelsessager. Og der får du ikke behov for yderligere.

Næste trin i processen der kommer klager så med kommentarer og yderligere indlæg til revisors
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bemærkninger. Og så har revisor mulighed for at komme med slutbemærkninger. Man bedømmer

derefter sagen på baggrund af det der kommer ind. Her i sidste uge behandlede vi EIK bank hvor

Deloitte var indklaget for at havde afgivet review erklæring, og der er ikke et eneste stykke

arbejdspapir i den sag om overhovedet. Og jeg synes heller ikke man mangler det.

Poul: Praksis her i huset er at vi indlevere ikke arbejdspapirer. Vi kan lave et citat m.m. men ikke selve

arbejdspapirerne. Arbejdspapirerne er revisors og det skal de blive ved med at være.

Nicklas: Det var også lidt i forhold til at, i en af sagerne som vi gennemgik, der var der kommet en

mailkorrespondance med ind handlede om en kontrakt der var blevet tilbagedateret. Hvor revisor sagde

at de havde kontrakten med underskrift. Og så havde nævnet fået mailkorrespondance hvor man kunne

se at revisor var blevet klar over at den var tilbagedateret.  Det kunne de nemlig se ud af

mailkorrespondancen. Nævnet lægger så vægt på denne mail.

Poul: Ja det er faktisk den samme sag som jeg nævnte tidligere hvor revisor gik til SKAT efterfølgende

og brød sin tavshedspligt. Det han skulle have gjort var jo at indberette det til SØK undervejs i

processen i stedet for, så havde han overholdt reglerne.

Poul: For lige at vende tilbage til spørgsmålet, så har revisor ikke pligt til at fremvise noget bestemt,

han vælger selv hvad han vil dokumentere sin uskyld med.

Spørgsmål 4) Det faktum at der er sket en besvigelse, forringer det revisors sag?

Poul: Der hvor man kan sige at det forringer revisors sag, det er egentlig i forbindelse med den

efterfølgende erstatningssag. F.eks. sagen med kirkekassen, der starter man med at køre den i

Revisornævnet med henblik på at finde ud af om god revisionsskik er tilsidesat eller ej. Hvis du har en

afgørelse hvor god revisionsskik er tilsidesat, så er det meget nemt at gå til domstolene og sige at vi har

lidt et tab og vi rejser derfor et erstatningskrav. Så skal domstolen kun taget stilling til erstatningens

størrelse, så skal de ikke tage stilling til den revision der er lavet. Der er flere advokater der kører den

praksis med at starte i Revisornævnet, for at finde ud af om god revisionsskik er tilsidesat. Er den ikke

det, så kommer de ingen vegne med erstatningssagen.

Nicklas: Så det at hvis revisor taber de her sager, så er det ikke bare en bøde de får.
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Poul: Nej det er grundlaget for at kæmpe videre i retten bagefter, bøden de får her er inferiørt i forhold

til hvad de risikerer at skulle op med i erstatning.

Nicklas: Så det er ikke sådan at man siger: ”nu er der sket en besvigelse, så indikerer det”

Poul: Nej.

Spørgsmål 5) Hvilken indflydelse har revisors adfærd i forbindelse med efterforskning

Poul: Nævnet foretager jo ikke nogen efterforskning. Nævnet træffer afgørelse på baggrund af det

materiale som parterne selv har frembragt.

Tim: Vi havde nemlig en sag, hvor der var et klagepunkt som gik på at revisor var meget passiv i

forbindelse med klagers egne interne undersøgelse af besvigelserne. Så vi tænkte på hvad revisor

egentlig er forpligtet til i denne sammenhæng.

Poul: Du kan ikke tvinge revisor at redegøre for et sådan forløb. Det der sker et nøjagtig ligesom i en

domstol, hvis den ene part ikke dukker op i nævnet så er man nødsaget til at lægge den anden parts

bemærkninger til grund. Så får man som udgangspunkt en udeblivelsesdom.

Spørgsmål 6) Hvor detaljeret skal klager påvise at revisor har tilsidesat god revisionsskik?

Nicklas: Her tænker vi at klager kan have svært ved at lige pin pointe de områder hvor revisor måske

har tilsidesat god revisionsskik, hvis de ikke kan se hvad revisor har gjort.

Poul: Klagen skal være præciseret og du får klager i dag fra finanstilsynet, revisortilsynet, FSR osv. De

der professionelle der er nævnt i loven som altid har en retslig interesse. De har jo en meget stor viden,

og mange gange har de også en utrolig stor viden om hvad der faktisk er sket. Der er en hel del klager

fra erhvervsstyrelsen efter de har været ude og foretage regnskabskontrol. Eller også har de lavet

undersøgelser i henhold til revisorloven. Det har vi set i forbindelse med Tønder Bank sagen. Hvor de

kom ud og hentede samtlige arbejdspapirer hos revisor og ville gå dem igennem for at se om alt var

tilfredsstillende eller ej.

Nicklas: Men kan de bare gå ud og hente det?
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Poul: Ja der er en undersøgelsesmulighed i revisorloven i dag. Det gør de en 30-40 undersøgelser om

året. Hvis myndighederne har mistanke om at der foregår noget ulovligt, så kan de gå ud og gøre det.

Nicklas: Hvad ville selve kunden kunne gøre?

Poul: Det pågældende selskab kan også altid klage, de har også en retlig interesse. En aktionær i

selskabet ville også kunne klage.

Nicklas: De har jo bar svært ved at lave en detaljeret klage.

Poul: Hvis du som aktionær i et selskab, bar du har en aktie så har du en retlig interesse og du er

klageberettet. Men din mulighed for at komme ned i materialet, er jo meget begrænset for du har jo

efter al sandsynlighed kun adgang til den officielle årsrapport og regnskabsmeddelelser. Længere kan

du ikke komme ned.

Nicklas: Men ellers er det svært at gøre klagen detaljeret.

Poul: Ja du har kun de officielle årsrapporter. Men det man så typisk ser, er at revisor skriver et i

protokollen, men det kommer ikke frem i regnskabet. Der mangler sammenhæng. Det også det vi

mange gange ser i forbindelse med de her ulovlige aktionærlån. Revisor har i revisionsprotokollen

skrevet at der er et ulovligt aktionærlån, men så står det ikke i regnskabet. Så har revisor en dårlig sag.

Spørgsmål 7) Hvornår er det revisors pligt at opdage besvigelser, eksempelvis forfalskninger?

Poul: Han har ikke pligt til at opdage det, revisor har pligt til at overholde god revisionsskik. Ifølge den

vejledning om besvigelser, have gjort sig overvejelserne, diskuteret det med teamet og dokumenteret

sine overvejelser. Er det gjort så har revisor gjort hvad han skulle lige netop med planlægning af

revisionen i forhold til besvigelser. Hvis han så har gennemført revisionen i overensstemmelse med god

revisionsskik, og der så alligevel har været besvigelser, så vil revisor alligevel blive frikendt.

Nicklas: Så der er ikke en grad af det, altså at det her det er så åbenlyst at revisor burde have fanget?

Poul: Jeg har svært ved lige at komme på eksempler, hvor det skulle være tilfældet. Har i nogle i de

sager i har gennemgået?

Nicklas: Nej der ender de også med at blive frikendt ved f.eks. forfalskninger.
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Tim: Ja enten det, eller også er det helt grundlæggende regnskabshandlinger, ligesom sagen med den

manglende engagementsforespørgsel, som ikke er blevet udført. Så typisk har der skulle meget til før

de bliver idømt bøde.

Poul: Så det er egentlig et spørgsmål om at revisor sørger for at dokumentere de revisionshandlinger

der skal til, overvejelserne i forbindelse besvigelser og gennemførslen af revisionen.

Spørgsmål 8) Hvad skal der til for at revisor bliver idømt bøde

Poul: Efter loven kan nævnet idømme en advarsel, bøde eller rettighedsfrakendelse. Hvis det er

småtterier så er det en advarsel, men så skal det være småtterier. Man har også et par gange fra nævnets

side, gået endnu længere ned. F.eks. har der kommet klager, da man ændrede revisorloven hvor man

skulle angive grundlaget for regnskabsaflæggelsen efter årsregnskabsloven. Så kom der klager over at

det manglede der i de pågældende årsrapporter. Det kunne man jo se som aktionær, men der valgte

Revisornævnet at sige at det måtte være for bagatelagtigt og det sanktionerede man ikke. Så der er en

grænse. I den anden ende af skalaen har vi så frakendelsen. Og i alle de år vi har haft Revisornævnet er

der kun to tilfælde hvor vi har frakendt revisorerne godkendelsen. Det første tilfælde blev den

pågældende revisor indbragt for domstolene, de ændrede så frakendelsen. Så der er faktisk kun et

tilfælde hvor den er blevet frakendt. Der har dog været sager hvor frakendelse er blevet diskuteret. FSR

har været inde og forsøgt at få frakendelse på en af deres sager, men her har man været meget

tilbageholden fra nævnets side. De her sager kan jo indbringes for domstolene, der ligger åbenbart en

højesterets dom i forbindelse med en advokat hvor man siger at der skal virkelig meget til. Det skal

være væsentligt og det skal være gentagne overtrædelser.

Tim: Men det må have været virkelig slemt i det ene tilfælde?

Poul: I den sag var det en helt udenfor pædagogisk rækkevidde, hvor han havde skrevet under på et hav

af sager hvor selskaberne var gået konkurs. Og skrevet under på blandt andet sit eget regnskab, det var

bar en fejl, det lå blandt stakken med de andre. Efter al sandsynlighed havde han ikke haft noget som

helst dokumentation, han skrev bar. Der var selskabet med væsentlig aktivitet på bankkonti, men

alligevel viste regnskaberne nul i omsætning. Det var en registreret revisor i en kælder ude på Amager.

Spørgsmål 9) I hvilke tilfælde bliver revisionshuset tildelt en bøde?
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Poul: Det er rigtigt at virksomheden også kan idømmes en bøde, men det kræver at virksomheden har

et accessorisk ansvar. Der hvor virksomheden har fået bøde er relation til kvalitetskontrol, hvor det er

virksomheden der er ansvarlig for at bliver etableret et kvalitetsstyringssystem. Hvis virksomheden

ikke har det, så er det virksomheden der har overtrådt reglerne. Jeg husker kun et tilfælde hvor

virksomheden er blevet idømt en bøde. Det var i forbindelse med at en kurator havde klaget over at en

revisionsvirksomhed ikke havde reageret i forbindelse med at man var blevet valgt ind i et meget stort

antal selskaber. Der skete det at selskaberne blev oprettet med den pågældende revisor, regnskabsåret

udløb og regnskaberne blev ikke sendt ind. Et par år efter blev de tvangsopløst fordi de aldrig

nogensinde havde afleveret et regnskab. Den pågældende revisor var ikke klar over at han var blevet

valgt. Erhvervsstyrelsen sender jo de her meddelelser ud om at man er blevet valgt ind som revisor. Der

sagde nævnet at det er revisionsvirksomheden der er ansvarlig for at have et system som medfører at

når man får sådan en skrivelse, at man sørger for at registrere accepten af opgaven og

hvidvaskningsreglerne osv. Det er den eneste sag hvor revisionsvirksomheden er blevet dømt, udover

det med kvalitetsstyringssystemerne. Men det er klart at hvis revisionsvirksomheden tryner revisor til at

give en blank påtegning, så kunne man komme i sådan situation.

Spørgsmål 10) Hvorfor bliver der indgivet klager til nævnet – har nævnets afgørelse en betydning i en

eventuel erstatningssag?

Nicklas: Det her har vi været inde på tidligere. At nævnets afgørelse har en betydning for evt.

erstatningsager.

Poul: Det har en meget stor betydning.
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Bilag 3: Interview med Boris Frederiksen, Kammeradvokaten.

Generelle indledende kommentarer:

Boris: Generelt er der jo et spørgsmål om væsentlighed. Nogle gange er der besvigelser som går ud

over aktionærerne via egenkapitalen, og nogle gange kan en besvigelse også have et omfang så

virksomheden går konkurs og så er det jo faktisk kreditorerne det går ud over. Man kan sige at

forventningerne er nok lidt forskellige afhængige af om det er aktionærerne der er den værnende

interesse eller om det er kreditorerne der er den værnende interesse.  Kreditor vil som udgangspunkt

sige at det kommer også lidt til at afhænge af omfanget af den svig der har været. Fordi hvis det har

været en ganske massiv og omfangsrig besvigelse som kan rykke ved selskabets eksistens, og

kreditorernes forventning om at blive dækket, jamen så har man vel en forventning at revisor uden

måske direkte at have søgt efter besvigelsen, så i hvert fald have påset at regnskabet var ret retvisende.

Det kan være ud fra påtegningen, eller en supplerende oplysning i den sammenhæng, og derfor kan

man finde nogle af de mere spektakulære hvor besvigelsen har haft sådan et omfang at man må bar sige

at det rykker fuldstændig ved billedet af virksomheden. Da tror jeg at kreditorerne vil have en klar

forventning om at selvom revisor måske ikke direkte skal søge efter besvigelser, så en almindelig

skepticisme henover den virksomhed man kigger ind i, en forståelse af virksomheden, indhentelse af

supplerende revisionsbevis, undlade bare at henholde sig til hvad direktionen fortæller. Hvis man ved at

have udvist den skepticisme, ville have nået dertil hvor det ville blive relevant og nødvendigt at stille

yderligere spørgsmål til forretningsmodellen, indhente yderligere supplerende 3. mands oplysninger,

jamen så er vi vel inde i det område, hvor jeg som kreditorrepræsentant og kreditorerne ville sige, der

mener vi bestemt at revisor så at sige har fejlet afgørende i den sammenhæng. Også selvom revisor ikke

efter reglerne isoleret set har direkte pligt til at kigge efter besvigelserne. Så skal revisor alt andet lige

have en forretningsindsigt i forretningen og derfor kan konstatering af besvigelse jo mange gange være

et udtryk for dels miljøet i virksomheden, har du et kontrolmiljø der er overbevisende, så kan man

måske være mindre skeptisk. Hvis der er alt for meget kompetence samlet et sted eller flere funktioner

samlet hos en, altså manglende funktionsadskillelse. Der er jo nogle farer signaler, som revisor bør

reagere på. Men andre gange er det jo bar et spørgsmål om, f.eks. IT Factory sagen, hvor vi har et

relativt klart eksempel på at hvis revisor ikke går ind og sikre sig karakteren og størrelsen af passiverne,

hvis revisor ikke forholder sig til om leasingaftalerne er noget der skal vises i balancen. Så kommer
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revisor jo aldrig længere ned, de kommer aldrig ned i resultatopgørelsen, de kommer ikke ned til at

kunne still de spørgsmål der ville have afdækket det her. Og derfor, revisor skulle egentlig ikke lede

efter besvigelsen, det er egentlig ikke besvigelsen vi ønsker at gøre revisor skyldsansvarlige for, men

revisor ville have fundet besvigelsen hvis de havde opstillet et korrekt regnskab i den forbindelse. Så

jeg tror på kreditor siden ville man vel starte med en forventning om at årsrapporten er retvisende eller

givet et retvisende billede, og hvis man så konstaterer at det ikke er tilfældet jamen så vil man

selvfølgelig kigge ind i, hvorfor? Og den proces kan jo sagtens føre til at hvis der er besvigelser inde i

det, at man kommer til at kigge på revisor og sige: Det har bare ikke været godt nok det her, og det er

ikke et nyttigt forsvar at sige at revisor ikke skal kigge efter besvigelser, for det er ikke det der er

pointen. Vi ender med besvigelser, men vejen er en anden.

Og der er nok lidt forskel på om det er aktionæren der rejser kravet i et selskab der er blevet påført et

tab, fordi man ikke har grebet ind overfor besvigelsen. Fordi aktionærerne jo trods alt er en lille smule

tættere på virksomheden, vil typisk enten have repræsentanter i bestyrelsen eller direktionen har fejlet

eller hvad ved jeg. Så jeg tror der er lidt forskellige forventninger hos henholdsvis aktionærer skråstreg

kreditorer.

Spørgsmål 1) Hvad er interessenternes forventninger til revisors arbejde i forbindelse med

besvigelser? (væsentlighed, omfang, art)

Nicklas: Ja der kom du så lidt ind på vores første lidt åbne spørgsmål. Omkring omfanget af

besvigelser, hvornår oplever du at interessenterne når den her grænse, det her er for meget det burde

revisor have fanget?

Boris: Jeg synes det er svært at sætte en konkret grænse på, for det giver ikke rigtig mening. Det

afhænger af den konkrete sag, virksomhedens karakter, størrelse, kompleksitet, faresignaler og andre

opmærksomhedspunkter, Men jeg tror man kan komme det derhen at i hvert fald hvis man tager

udgangspunkt i kreditorerne, så er der en væsentlighedsbarriere et eller andet sted. Hvor man siger at,

kunne det have gjort en forskel hvis revisor havde opdaget besvigelsen. Det er et eller andet sted den

første hurdle man skal henover, fordi hvis der er tale om noget som ville have gjort en forskel, så er der

også tale om at man har opmærksomheden på det, man interessere sig for det. Så kan du tale i min

optik om oprindelig svig der dybest set handler om forretningsmodellen, hvis det er en svig der knytter
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sig til forretningsmodellen. Så tror jeg at man vil have en større opmærksomhed på revisor. Hvis man

har en forretningsmodel der grundlæggende har været svigagtig i sit indhold, og kører i en periode hvor

der nås at aflægge en årsrapport. Måske en eller flere i virkeligheden. Jamen så vil man måske undre

sig over at revisor ikke når at fange den manglende realitet i virksomheden henover aflæggelsen af en

eller flere årsrapporter. Hvis det er en reelt drevet virksomhed, hvor du har et element af besvigelse

inde i den, jamen så tror jeg nok man vil starte med at have en højere grad af forståelse for at noget der

ikke er væsentlig kan smutte igennem hvis der i øvrigt ikke er andre faresignaler som gør sig gældende.

Nogle gang kan der jo ske det, at det der starter med at være selskabets krav mod revisor, f.eks. et

ganske almindeligt underslæb som en regnskabsmedarbejder eller andre tilgodeser sig selv, ender med

at blive et krav en kreditorrepræsentant kommer til at indtale fordi virksomheden af andre årsager går

konkurs. Der vil man netop samle de sager op der er, og kigge på hvad revisor konkret har været inde

og erklære, forretningsgange, funktionsadskillelse og lign. Jeg kan da huske sager som ikke

beløbsmæssigt har været store eller væsentlige, men hvor diskussionen egentlig er gået fra at være en

diskussion mellem selskabet og revisor baseret på en medarbejder som har begået underslæb, så går

virksomheden af andre årsager konkurs, og så har kreditorerne en interesse i at samle sagen op. Men

det er jo så fordi, der konkret har været givet nogle erklæringer om funktionsadskillelse m.m. som så

viser sig at have været ubegrundet. Men ellers i den rene situation hvor man taler om en grundlæggende

svigagtig virksomhed, der vil man have fokus på det, og ellers vil det altså være en

væsentlighedsafvejning, som jeg ser det.

Spørgsmål 2) Hvordan oplever du at interessenterne har forståelse for revisors arbejde, når der er sket

besvigelser?

Boris: Interessenterne er forskellige, det er de også fra sag til sag. Der er nogle der er rimelige og nogle

der er urimelige, hvorfor der også nogle gange kan være nogle urimelige forventninger. Men jeg tror

nok et eller andet sted det er min oplevelse at der i almindelighed er forståelse for at en blank

revisionspåtegning er jo ikke det samme som en garanti for at den egenkapital der er opstillet, også vil

være til stede i et nedlukningsscenarie, bare for at tage det som eksempel. Der er nok en forventning

om at revisor skal have gjort sit arbejde ordenligt, så man kan jo godt tolerere at resultatet er forkert

hvis der er foretaget alle relevante arbejdshandlinger med den nødvendige grundighed og den slags

ting. Fordi der er et skøn i den sammenhæng, det vil der jo være i det meste. Men vi oplever sager hvor
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man simpelthen ikke kan få oplyst hvilke revisionshandlinger der er udført i den forbindelse. Og det er

klart at hvis man sidder tilbage med en fornemmelse af at revisor ikke har levet op til alm. faglig

standard vedarbejdets udførelse, hvis man ikke har sikret sig et fornuftigt beslutningsgrundlag, jamen

så begynder den kritiske tilgang til et fejskøn og komme frem.

Tim: Er det fordi revisor ikke vil udlevere materiale

Boris: Ja det kan det i hvert fald godt være. Man kan vel sige at bortset fra nogle procesmæssige

overvejelser om hvornår man skal give materiale fra sig, så kunne man jo argumentere for at hvis man

havde udført sit arbejde efter alle kunstens regler, så burde man vel lægge det frem når sagen kommer

op. Der kan være holdninger til at det er uklogt at give materiale fra sig.

Tim: ja jeg kunne forestille mig at revisionshusene har en politik om at de ikke udleverer arbejdspapirer

osv.

Boris: Generelt er det meget svært at få arbejdspapirerne frem. Der er nogle bestemmelser hvor SØK

kan bede om at få dem, hvor virksomheden er forpligtet til at udlevere dem, og det tror jeg så også at de

gør sværdslag. Men hvis sagerne kommer op, så har jeg aldrig oplevet at vi frivilligt har fået stillet

arbejdspapirerne til rådighed. Og derfor bliver det også nogle gange en diskussion, der først bliver

afgjort på dagen. For det kommer også til at handle om, at har man sikret sig det fornødne

revisionsbevis, har man lavet de relevante arbejdsgange, fordi der har jeg i hvert fald personligt

kendskab til sager hvor man siger at hvis revisor havde været villig til at dokumentere at der var udført

det rigtige arbejde, at man havde haft de rigtige processer, at man faktisk havde set det materiale man

lagde til grund i forbindelse sin erklæring eller revision. Så ville det nok falde ud på en anden måde,

hvis man kunne kigge ind i dokumenterne og sige at der egentlig var tale om et sagligt grundlag. Men

hvis der er nogle uoverensstemmelser mellem virkeligheden som vi kender den og de

erklæringer/årsrapporter som der er opstillet, og man ikke kan få indblik i processen, jamen så skaber

det en yderligere skepsis.

 Tim: Det var også noget vi har fundet ud af gennem vores gennemgange af sager samt vores interview

med Revisornævnet. Det er svært for klager at gøre deres klage helt skarp, når de ikke har indblik i

hvad revisor reelt har foretaget sig. Typisk ved de bar at der er sket en besvigelse, og det har revisor
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ikke fanget og så bliver det nemt en lidt åben klage, hvor det er svært at pin pointe hvad revisor ikke

har gjort.

Boris: Problemet med undladelser at de kan nogle gange være svære at belyse, Fordi der ved

besvigelser godt kan være tale om at det ikke matcher en præcis arbejdshandling, som revisor enten har

foretaget eller skulle have foretaget. Mange gange kan det være arbejdshandlinger rundt om. Hvis du

havde foretaget A, B og C, så var det gået op for dig at der var noget galt. Og så er spørgsmålet om

man skulle have foretaget 1, 2 og 3 i virkeligheden. Og i nogle situationer er der jo nogle specifikke

forpligtelser for revisor, hvis der nu er manglende funktionsadskillelse og betrygge sig i at der ikke er

et problem i den sammenhæng. Men generelt er det svært at dokumentere undladelser i den

sammenhæng, for der skal du jo nærmest tegne billedet rundt om. Man kan omvendt sige at hvis man

gør gældende at man ikke har undladt dem, så er det relativt nemt at dokumentere at man har gjort det.

Og her er det bar notorisk svært at få materiale frem. Jeg kan ikke huske en sag hvor vi ikke har skullet

have retten til at tage stilling til at pålægge revisor at fremlægge materialet. Og der er nok også en

tilbøjelighed til at når vi tænker på retssager, så er revisor meget tilbageholdne til at udlevere materiale.

De er ikke så flinke til at bidrage med sagens oplysninger. De henholder sig meget til at det er

sagsøgers pligt. Og det kan procesteknisk måske være fornuftigt nok, men det er bare en realitet i det

her.

Spørgsmål 3) Hvordan gør du i forbindelse med en sag hvor der er konstateret en besvigelse. Hvad

skal der til før du går efter revisor?

Boris: Jeg tror svaret måske er givet i noget af det jeg allerede har sagt, men hvis man skulle gøre det

kort. I min optik skal man være overbevist om at der er begået en faglig fejl, dernæst skal der være tale

om et væsentligt forhold.

Nicklas: Det kan bare være svært at vide om der er begået en faglig fejl, når i ikke har adgang til

materialet.

Boris: Det er rigtigt. Der må man jo så forsøge at bygge det op sådan, at man starter med at konstatere

hvad er virkeligheden som man kender den i dag, og hvad er det for en virkelighed der afspejles i

erklæringer eller årsrapporter i den sammenhæng. Og hvis der er et mismatch vil man jo forsøge, med
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eller uden arbejdspapirer at søge ind til hvad er egentlig årsagen til det mis match. Hvis det mis match

har en sådan karakter, at man tænker at det burde man vel et eller andet sted have indset at der var fejl

her. Allerede der er der et eller andet som kræver en nærmere oplysning, og i virkeligheden kan skabe

formodningen om at der har været tale om en faglig fejl. Og det kan jo sagtens være at resultatet har

været udtryk for en faglig fejl, det interessante er nogle gange kan processen fremfor den faglige fejl

godt gøre at der ikke er tale om en ansvarspådragende fejl, fordi man i virkeligheden har udført de

relevante arbejdshandlinger, man har gjort hvad man kunne, og den dokumentation man har fået

dokumenteret kan sådan set have været stærk nok. Så kan man jo sagtens forestille sig to spor revisor

har gået i. Det ene er at han har stillet de kritiske spørgsmål til direktøren, som er den der har foretaget

besvigelsen og direktøren har sagt at det forholder sig på den og den måde. Så kan man godt stille

spørgsmålstegn ved om revisor har udvist tilstrækkelig skepticisme i den sammenhæng. Men hvis

revisor på baggrund af drøftelsen med direktionen, har efterspurgt dokumentation som så tilvejebringes

og så har været forfalsket, så begynder det at glide. Bagefter kan vi så godt blive enige om at det havde

været meget bedre at rette henvendelse til 3. mand direkte, og ikke bede direktøren gøre det. Men der

kommer vi så ud i en konkret overvejning om der har været grundlag for at være skeptisk i den

sammenhæng der.  Men man bygger igen sagen på om der er et mis match imellem det der fremgår af

erklæringer, årsrapporter, protokoller m.v. og den virkelighed man kender. Så er det selvfølgelig

relevant at kigge på om der er begået en fejl, det kan være en fejl på ledelses niveau og det kan være en

fejl hos revisor.

Spørgsmål 4) Hvordan ser du på revisors ansvar når der er konstateret besvigelser? (skærpende

omstændighed)

Nicklas: Spørgsmålet kommer sig lidt af at vi så i vores gennemgang af sagerne, at folk nogle gange

skriver direkte i klagen, at der er begået denne her besvigelse og det er dermed revisors ansvar.

Boris: Det er efter min opfattelse ikke nok. Revisor kan ikke være ansvarlig for en hvilken som helst

besvigelse, som ikke bliver opdaget. I min verden har det noget med væsentlighed at gøre. Vi havde en

sag for mange år siden om en autoforhandler nede i sønderjylland bare for at tage den som eksempel.

Det var en autoriseret forhandler af et bestemt bilmærke, der var som sådan set tale om en rigtig

virksomhed der var blevet drevet i mange år. Oprindeligt havde man startet en niche virksomhed, hvor
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man solgte biler købt i Danmark til Tyskland, fordi det var der noget afgiftsmæssigt fornuft i. Bilerne

var pga. afgiftssystemet solgt billigere her i Danmark end i Tyskland. På et tidspunkt vokser niche

virksomheden, således at man sælger henover 2,5 år 2500 igennem denne virksomhed ned til tyske

aftagere. Det viser sig bare efterfølgende at bilerne er fiktive, de har aldrig eksisteret. I mellemliggende

periode aflægges der en række årsrapporter, med blanke påtegninger fra revisors side. Faktummet er at

der er sket besvigelse, da man har faktureret ikke eksisterende biler henover virksomheden. Der

kommer en retssag ud af det om revisor egentlig var ansvarlig overfor 3. mand her helt konkret SKAT.

For at den her trafik kunne blive ved med at fortsætte, og derfor tabet fra en speciel dato og fremefter.

Fordi henover 2 årsrapporter kunne man godt diskutere om revisor ikke burde have foretaget nogen

revisionshandlinger der handlede både om at afstemme debitorer og kreditorer, for der var tale om at

der grundet den her trafik udløste nogle store debitorsaldi og kreditorposter, som man så udlignede med

hinanden. Samtidig var der ikke nogen kontrol af bilerne, for de kørte jo aldrig ind over selskabet. Og

derfor blev det meget væsentligt i forhold til forretningsomfanget, og der vil jeg stadig mene at revisor

burde have haft anledning til, fordi det var en niche virksomhed der startede som blev

hovedvirksomhed når man ser på omsætning og bundlinje osv. Og fordi en række andre

arbejdshandlinger i øvrigt også påkaldte sig særlig opmærksomhed. Så der er vi ude i den der

væsentligheds ting. Så kan der være andre situationer hvor man kan sige, der kan revisor vel ikke

medmindre han konkret er blevet bedt om at undersøge noget og have overset det. Så skal revisor vel

ikke ifalde ansvar for en hvilken som helst form for besvigelse.  Det ville være forkert. Men det er klart

at hvis man beder revisor om at undersøge om kassefunktionen er forsvarlig, og han så siger at den er

som den skal være. Og man så efterfølgende kan konstatere at der er hevet penge ud af den dagligt over

et par år. Også selvom det måske er uvæsentlige beløb i den forbindelse.

Spørgsmål 5) Når revisor udover revision, også assisterer med bogføring eller løn, forventes det så at

revisor i højere grad opdager besvigelser?

Nicklas: Det leder os jo lidt hen til vores næste spørgsmål, når revisor assisterer med andre opgaver og

der så sker besvigelser i forbindelse med de her opgaver.

Boris: Det vil jeg klart mene er en skærpende omstændighed.
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Nicklas: Vi havde en konkret sag hvor revisor assisterede med lønkørslen. Her fik revisor besked på

hvad der skulle bogføres af selskabet, heriblandt store lønninger til direktører m.m. i form af bonus osv.

Uden at revisor undersøgte om disse var godkendt. Hvordan ser du sådan en situation, hvis du har

oplevet lign. sager?

Boris: Grundlæggende så selvom revisoransvar er et professionsansvar, så er det jo et culpa ansvar. Det

handler om at vide eller burde vide. Problemet er jo at jo mere du ved og jo tættere du er på, f.eks. i den

sag du referere der synes jeg det må være en skærpende omstændighed at revisor har været inde og

konkret forholde sig til at man foretog nogle ting. Hvis besvigelsen omvendt ikke havde noget med

lønkørslen at gøre, men havde handlet om afregning af moms eller fiktive fakturaer, så er det vel ikke

skærpende. Men hvis svigen finder sted indenfor det område hvor man leverer andre ydelser end de

revisionsmæssige, så tror jeg man ville sige at du kan ikke skille den viden ad. Den viden du får som

regnskabsmæssig assistance, den tager du med ind i din revision et eller andet sted.

Nicklas: I den her sag var det bare uheldigt fordi at der var tale om en person fra samme

revisionsvirksomhed, men denne person deltog ikke i revisionsteamet.

Boris: Det bliver procedure stof på den yderste dag. Nogle vil sige at man ved hvad man ved, hvis du

har lønkørslen og jeg har lavet revisionen, og vi ikke har talt sammen, så er det det. Men jeg vil nok

som kreditorrepræsentant sige at det er underordnet, det er et og samme firma der leverer de her

ydelser, og man må formode der sker en sammenkobling af de informationer man udveksler. Det er i

hvert fald relativt meget nemmere her, her kan man gå ned og spørge sin kollega og høre hvad der er

sket. Så der er i hvert fald en forøget risiko for at man vil blive identificeret som virksomhed, med alle

de ydelser der er leveret. Jeg har indtryk af at mange revisionsvirksomheder forsøger at holde konsulent

delen og revisor delen adskilt, men hvis du sætter det på spidsen, så kan jeg godt forestille mig at du

kan risikere at der sker en eller anden form for identifikation imellem den viden som konsulentdelen

har fået og den viden som burde være til stede over i revisionsdelen. Det bliver lidt mere tricky der da

opgaverne kan være meget forskelligartede, men risikoen er der hvis man som konsulent i et

revisionshus har været ude og lave en opgave der har givet én en viden om nogle svagheder i

systemerne eller nogle mulige forhold, hvis revisionsfirmaet så ender med at bistå med aflæggelsen af

årsrapporten, jamen så har man et problem.
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Nicklas: Vi har gennemgået en række sager som har været igennem Revisornævnet, og vi har nogle

spørgsmål til hvilke generelle holdning som du oplever i forhold til disse situationer.

Spørgsmål 6) Vi har en sag hvor SØK forventede at revisor undersøgte en momsafvigelse svarende til

moms af ca. 5 % af omsætningen. Revisor valgte at stole på ledelsens udsagn om at der var tale om en

hændelig fejl, da revisor ikke havde konstateret indikationer på besvigelser. Er det forventningen at

revisor undersøger dette yderligere?

Boris: De revisorer vi har brugt til bistand når vi har haft større mere komplicerede sager, hvor vi skulle

vurdere om der var grundlag for at gøre revisoransvar gældende, for lige at få et sanity tjek på om det

nu bare er en advokat der skal gøre sig klog på hvad revisor skal gøre. De har i virkeligheden alle

sammen lagt relativt meget vægt på, uanset om det står i dansk revisionsstandard eller andre steder så

er der en eller anden best practise om at man skal udvise skepticisme. Det er ikke umiddelbart

foreneligt med at udføre sit arbejde efter god faglig standard, hvis man blot forlader sig på ledelsens

oplysninger, hvis man har anledning til at undersøge et eller andet i den sammenhæng. Og derfor som

sagen er refereret her, så var der vel en afvigelse, som umiddelbart gav anledning til undren, og hvis

man i den situation lader sig nøje med ledelsens erklæring, så begynder man vel i virkeligheden at

bevæge sig derud hvor man kan og måske også bør få problemer. En ting er hvis man ikke har

konstateret et problem, derved forlader du dig vel i virkeligheden en lille smule på virksomhedens

bogføringssystemer og oplysninger fra ledelsen osv. Der er vel en tillidskæde, som der også skal være

til stede, fordi man ikke kan kontrollere alt. Men hvis man først kontrollerer en afvigelse så har man vel

i virkeligheden skabt et problem for sig selv hvis man ikke følger den til dørs, fordi du har haft

anledning til at gå dybere. Der mener jeg ikke det som udgangspunkt er tilstrækkeligt, bare at spørge

ledelsen, og så få ledelsens forklaring. Så det virker som det er beskrevet her, noget jeg også ville have

reageret på hvis det var lagt op på den måde.

Nicklas: Revisor forsøgte jo at forsvare sig med, at de ikke ellers havde nogen anledning til at tro der

var sket besvigelser. De havde ikke identificeret nogle risici for besvigelser, så de kunne ikke se

hvorfor de ikke blot kunne tage ledelsens ord for gode varer. De endte så også med at blive dømt i

sagen.
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Boris: Argumentet er jo også fornuftigt nok, hvis vi drager det ud i den yderste konsekvens kan man jo

sige at hvis folk ikke går rundt med elefanthue på eller fangedragt jamen så kan man stole på dem. Og

det er vel i virkeligheden heller ikke klædeligt for branchen hvis det var det der skulle være afgørende.

Det må vel være sådan at hvis man identificerer et problem, som er væsentligt, så skal man søge en

forklaring på det, og den kan man ikke bare få hos den der i virkeligheden måske er årsagen til

problemet. Så må man bore det ud og finde ud af hvad det er, og hvis man undlader det så har man vel

ikke udvist den fornødne skepticisme. Altså er det vel en standpunktsrisiko, når du stoler på nogen er

det en standpunktsrisiko, hvis du har haft anledning til at stille spørgsmålet og det viser sig at tilliden

har været fejlplaceret, jamen så er der vel i virkeligheden begået en faglig fejl.

Spørgsmål 7) Vi har en sag hvor SKAT forventer at revisor opdager at en virksomhed har angivet for

meget købsmoms, som følge af fiktive fakturaer. Forventes det at revisor opdager manipulerede

momsangivelser?

Nicklas: Der var simpelthen lavet væsentlige forfalskede momsangivelser, de havde snydt for mange

millioner. Hvor revisor sagde at de her momsangivelser ikke er en del af regnskabet.

Boris: Men er der ikke også inde under de regnskabsmæssige forpligtelser, også en pligt for revisor, der

afgives også nogle gange erklæringer om at man har påset selskabets håndtering af ind- og udgående

moms i alt væsentlighed er i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg har en erindring om at der er

nogle særlige, jeg ved ikke om det er deciderede erklæringer eller?

Tim: Jeg mener revisor skal kontrollere at momsen er afregnet rettidigt osv.

Boris: Jeg mener at der et eller andet med at man også i årsrapporten anfører at man har påset at der er

afregnet til tiden osv.

Nicklas: Jo man skal skrive hvis man har set at der ikke er betalt og afregnet til tiden. Men man skriver

ikke rigtig om beløbet er rigtigt.

Boris: Nej det er rigtigt.

Boris: Altså fiktive fakturaer er altid en svær ting. Jeg synes det er svært at give et generelt svar på om

man kan forvente at revisor konstaterer manipulerede momsangivelser. Fordi det må bero lidt på de
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konkrete omstændigheder. Men jeg tror vel i virkeligheden at risikoen her er, at hvis man konstaterer

det her, at der er indgået fiktive fakturaer i virksomheden, det skaber vel en omvendt bevisbyrde for at

revisor faktisk kan godtgøre at han har været inde og tjekke det på tilstrækkelig advokatmåde. Og hvis

der ikke er foretaget nogen som helst kontrol, så vil jeg sige at det er rimeligt nok at man

problematiserer det her.

Nicklas: Det er også den holdning du støder på hos interessenterne.

Spørgsmål 8) Vi har ligeledes en sag hvor en ansat har bogført 25 fiktive omkostningsfakturaer, som

ikke enkeltvis var væsentlige, som revisor ikke har udtrukket i stikprøvekontrollen. Forventes det at

revisor altid opdager såfremt der er bogført fiktive fakturaer?

Tim: Ja apropos fiktive fakturaer så leder det os jo hen til vores næste spørgsmål.

Boris: Jeg vil sige helt klart, det er ikke forventningen at revisor opdager hvilken som helst fiktive

fakturaer. Igen handler det om væsentlighed og konkret anledning. Man forventer vel at revisor laver

en stikprøve, henover både ind- og udgående fakturaer, og hvis det han får op i den stikprøve ser

virkelig mærkeligt ud, så foretager man vel supplerende undersøgelser. Men hvis den stikprøve ikke

fanger, fakturaer der viser sig at være fiktive og som man ikke af andre årsager havde grund til at

interessere sig for, det vil jeg ikke mene er forventningen at man regnede med at revisor ville finde en

hvilken som helst fiktiv faktura

Nicklas: Det er faktisk lige præcis det der er tilfældet i denne sag, hvor revisor selv havde foretaget en

stikprøve, men revisor havde så ikke ramt nogle af de her fiktive fakturaer. Revisors forsvar gik således

på at de havde foretaget en stikprøve, men det var så uheldigt at de ikke inkluderede nogle af dem som

var fiktive. Men det endte jo så alligevel med at virksomheden indgav en klage. Som jeg husker det gik

revisor også fri på den her.

Tim: Ja det var dels fordi revisor sagde at selv hvis de havde fundet de her fakturaer i deres stikprøve,

så ville de ikke have haft muligt for at se at de var falske, de var underskrevet behørigt osv. Så vi er jo

lidt tilbage til at fiktive fakturaer/dokumenter bare er svære at identificere.
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Boris: Ja hvis de ikke stak ud i øvrigt. Det er klart at hvis der er tale om en kæmpe faktura i forhold til

en normal faktura størrelse, hvis det var noget underligt noget som f.eks. et konsulent honorar hvor

revisor måtte sætte sig ned og tænke over ”hvad er det egentlig de har købt for så mange penge?” Der

kan jo være ting når du får et fiktivt dokument/faktura i hånden, der giver anledning til at du tænker at

det her giver ikke mening i den virkelighed jeg er ude i, og så foranstalter man vel yderligere

undersøgelser. Men det er klart at der kan være ting der er lavet, så de matcher fuldstændig den

virkelighed som virksomheden befinder sig i. Og hvis der så ikke er andre årsager til at være skeptisk

overfor den virkelighed, jamen så er det jo ikke nødvendigvis en fejl at man ikke finder den. Og det tror

jeg også der vil være forståelse for blandt kreditorerne.

Nicklas: Ja vi undrede os også lidt over at denne her sag overhovedet kom så langt at den blev indbragt

for nævnet. Vi tænker at de må kunne forklare at revisor har lavet den her stikprøve, men vi har ikke

ramt de pågældende fakturaer. Og forfalskningen var lavet så godt at der var godkendelse på, men det

er alligevel endt med en klage.

Boris: Men det kan der jo være alle mulige årsager til. Der kan være opstået et modsætningsforhold

mellem virksomheden og revisor, det kan dybest set have været noget som ledelsen har gjort for at

beskytte sig selv. Der er også bare folk der har en dårlig dømmekraft når de bliver udsat for fejl,

desværre er der bare revisorsager og retssager der bliver anlagt som aldrig skulle være anlagt når det

kommer til stykket. Det at man taber er jo ikke et udtryk for at man ikke skulle have anlagt sagen, men

der er sager hvor at når man kigger på dem bagefter, siger at det her har der da aldrig været nogen

fornuftig grund til at gøre. Men der kan have været alle muligt andre motiver bag.

Nicklas: Men ja det er jo også som vi har snakket om et fokuspunkt i opgaven, den her

forventningskløft. Hvor vi ligesom har set de her sager og så har undret os over, kan de virkelig mene

at revisor skulle have fanget de her ting. Eller er det simpelthen af helt andre grunde at man anlægger

de her sager, for at trække tiden ud etc.

Boris: Skal vi ikke sige at der kan være rimelige og urimelige forventninger. De rimelige forventninger

det er vel der hvor man siger, uanset om det medfører en sanktion eller ej, så kan man måske godt

forstå baggrunden for klagen, fordi der har det ikke været klart hvad der er foretaget i den

sammenhæng. Så er der de steder hvor der er tale om urimelige forventninger, en urealistisk
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forventning til hvad revisor skulle opdage, der kunne måske også i den konkrete sag være tale om at de

der stikprøver først blev dokumenteret på et meget sent tidspunkt jf. vores diskussion om

arbejdspapirerne, det er jo heller ikke til at vide, i hvert fald ikke for mig her, hvor imødekommende

revisor har været til at oplyse sagen forud for at der er kommet en klage.  Det kan også være at klager

har fået en kold afvaskning inden at han har klaget. Og at det her med stikprøven først kom frem på et

senere tidspunkt. Der kan jo være mange forskellige individuelle forklaringer fra sag til sag. Men  altså

hvis vi lagde til grund at det her har været fuldstændig oplyst, allerede fra dag et af i den sammenhæng,

at der i øvrigt ikke var noget særligt ved fakturaerne, hvis man kiggede på de enkelte fakturaer og at de

hverken hver for sig eller samlet set var væsentlige, hvis der var en arbejdsbeskrivelse der viser at

revisor havde foretaget en normal stikprøvemæssige udvælgelse i den sammenhæng og at der ikke var

nogen særlig grund til at have opmærksomhed på det her selskabs faktureringsproces eller indgående

fakturaer. Jamen så virker det da heller ikke som om at revisor har gjort andet end revisor skulle. Men

det er selvfølgelig gætværk i et vist omfang.

Spørgsmål 9) Vi har også en sag hvor ejeren af en virksomhed forventer at revisor opdager såfremt

ansatte stjæler fra kassen i omfanget af 200.000 hos en tandlægepraksis. Forventes det at revisor

fanger denne type besvigelse, og hvor væsentligt skal det være, før det forventes at revisor opdager

det?

Nicklas: Den næste sag vi stødte på, der blev der taget af kassen, i alt 200.000, som en ansat havde

stjålet fra kassen i en tandlægepraksis – så det er selvfølgelig et væsentligt beløb.

Boris: Det vil jeg næsten tro.

Nicklas: Og det endte jo også med at gå ret galt for denne tandlægepraksis, fordi de her penge

manglede, og der kunne man se at ejeren af denne her tandlægepraksis skrevet klagen og der kunne

man lidt fornemme at der var meget sådan følelser uden på tøjet, der blev skrevet at det var for dårligt

af revisor, han burde have set det – men uden at der kom konkrete ting til hvordan han skulle have set

det. Det var mere sådan at det burde han havde fanget. Jeg ved ikke om det også er noget du støder på

meget?
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Altså forventningskløften som i bruger som udtryk, er jo et udmærket udtryk fordi man skal vel også

kigge ind i hvem der er revisors kunde. Er det store professionelle virksomheder, for hvem samarbejdet

med revisor er professionelt, og ikke følelse- og personbåret. Så har du mindre virksomheder hvor de

måske er dygtige til at drive tandlægevirksomhed eller autoforhandlere, eller hvad søren man kunne

forestille sig i den sammenhæng. Men hvor de måske har en mere – en mindre professionel tilgang til

hvad revisor egentlig leverer. Med den her kan man ihvertfald konstatere en ting. Der må jo mangle en

modpost et eller andet sted til 200.000 kr. Jeg ved ikke hvor tit revisor kiggede forbi i den pågældende

virksomhed. Hvis han kom en gang i året i forbindelse med at han aflagde årsrapport for selskabet,

jamen så kunne han jo ikke opdage det løbende, tænker jeg. Men hvis han skulle afstemme

omsætningen med resultatet så måtte der jo, hvis der var taget penge op af kassen, uden at der var lagt

noget andet i, så virker det ikke som om at han har været alt for skeptisk.

Spørgsmål 10) I samme sag havde revisor ikke rådgivet om hvilken sanktion man burde foretage

overfor medarbejderen, og hvilke yderligere undersøgelser man burde iværksætte. Forventer det at

revisor af egen drift iværksætter dette i forbindelse med en besvigelsessag?

Nicklas: Han kom jo så ud, revisoren, og snakkede med ham her, og opdagede at pengene var væk. Han

snakkede med denne her person som havde fået pengene til at forsvinde, og gjorde så ikke så meget

mere. Herefter skrev han så til ejeren at de her penge var væk, og at det var lidt mistænkeligt at denne

her person skulle have taget dem, og så skrev han ikke mere, og lod det være op til ejeren selv at træffe

en beslutning. Her skriver ejeren så i klagen at de gerne ville have haft noget rådgivning, de ville gerne

havde haft at revisor havde sagt at personen skulle politianmeldes og bortvises. Hvortil revisor svarer at

det jo ikke er vores bord, vi kan bare oplyse at de her penge er væk, det er ham her der sidst har haft

dem. Men det virker som om at ejeren bliver meget fortørnet over at han ikke havde modtaget noget

rådgivning, da han aldrig havde prøvet at stå i sådan en situation, så han vidste jo ikke hvad man skulle

gøre.

Boris: men det er jo ikke forbudt for ejeren at ringe til revisor og sige hvad gøre jeg i denne her

sammenhæng. Hvis revisor har identificeret problemet, og ikke burde havde identificeret det tidligere,

og gjort ejeren opmærksom på problemet, og klagen i virkeligheden går på at revisor af egen drift ikke

giver en supplerende rådgivning i den sammenhæng. Dette kunne gå ud på at man kunne gå til
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advokaten eller melde det til politiet. Jeg tror det ligger uden for almindelig aftalte revisionshandlinger,

at rådgive om hvad der sker hvis der er lavet besvigelser, og i min optik ville det ikke være et urimeligt

krav at stille til kunden, hvis han ikke får hvad han har forventet, at kunden selv tager kontakt til

revisor og bede om hjælp til hvad man kan gøre i denne situation. Det lyder som et lidt mærkeligt

faktum.

Nicklas: Det ender selvfølgelig også med at revisor bliver frikendt, det er også en grel sag, men oplever

du at de her lidt mindre virksomheder forventer at revisor af egen drift rådgiver om forskellige ting, når

de opdager dem.

Boris: Altså jeg tror du kan sige at jo fjernere virksomhedens ledelse er fra en forståelse af revisors

arbejde – eller i virkeligheden formålet med revisors arbejde. For nogle er det en konstatering af at det

skal man gøre, Men hvis de ikke rigtig forstår formålet med det, udover at det er noget som

myndighederne kræver, og banken kræver, så er der jo folk som reagerer uhensigtsmæssigt. Det tror jeg

bare man må sige, at der er den type eksempler. Det er dog svært at sige at det er en tendens. Men det

er klart at jo mindre professionel du er som virksomhed, fordi du som virksomhed er mere fokuseret på

bare at lave det du er god til. Desto større er risikoen for at hvis der opstår et problem, så mener du at

nogen skulle have afværget det her for dig. Når advokaten typisk først bliver inddraget når problemet

opstår i denne type virksomheder, så er der sjældent en advokat man kan blive vred på, men man kan

blive vred på revisor, fordi han kommer i hvertfald en gang om året, og fakturerer et beløb som man

synes er væsentligt i den sammenhæng. Men her er der i hvert fald tale om en forventningskløft, og det

lyder som om at kundens forventning til revisors arbejde var urealistisk. Det der ligger udenfor hvad

man kan forvente, med mindre man konkret har efterspurgt og fået tilsagn om den rådgivning. Men det

oplever man nogle gange, det gør du også som advokat, at du bliver bedt om at bistå med én ting, og så

er det nogle der har en holdning om at du også burde have fortalt om et andet problem. Det her er i

virkelighed et spørgsmål om hvorvidt du kan få afgrænset opgaven, og forventningsafstemt på en

passende måde, og det var måske noget som man som revisor, i forholdt til mindre virksomheder,

kunne have glæde af, nemlig at forventningsafstemme.
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Nicklas: Ja det er lige præcis det der er hovedpunktet i vores opgave, det er hvordan vi kommer det her

til livs, det her problem. For det er jo et problem at der er så stor forskel i hvad de her mindre

virksomheder tror revisor laver, og hvad de rent faktisk laver.

Boris: Og der er jo et kommunikationsproblem i virkeligheden, fordi jeg tror at de fleste

revisionsfirmaer i dag arbejder med et standardmæssigt aftalebrev. Du kan sende aftalebrevet ud, men

hvis modtageren ikke rigtig forstår dit aftalebrev. Alle fagfolk skriver jo med et sprog, så ikke fagfolk

tænker at det er sådan set lidt svært at forstå hvad der ligger i det her, altså følgende aftalte

arbejdshandlinger, og så bum bum bum derned af, og jeg følger dansk revisionsstandard og alt muligt,

det spejler en professionel virkelighed som professionen befinder sig i, men en lille virksomhed forstår

dybest set overhovedet ikke hvad det er. Der er både afgrænsninger og præciseringer, så der er det jo

meget afhængig af, for den enkelte revisor får skabt en forståelse henover dialogen for hvad jeg gør og

ikke gør .

Spørgsmål 11) Hvilke udfordringer er der i forbindelse med forskellene i mellem revisors ansvar og

interessenternes forventninger? – Hvad er de vigtigste forskelle mellem revisors ansvar og

omverdenens forventninger?

Nicklas: Ja vi har egentlig også sådan halvt dækket det sidste spørgsmål. Den sidste del af det, i forhold

til hvad du ser der er de vigtigste og største forskelle mellem forventninger og revisors faktiske ansvar

Boris: Altså har min rolle jo faktisk været at vurdere revisors ansvar i nogle sammenhænge, men det

har altid været med en baggrund i at interessenterne har været professionelle aktører. Det har været

offentlige myndigheder, finansielle institutioner, eller større virksomheder i den sammenhæng. Derfor

kan man sige at det der knytter an til tandlæge-eksemplet, har jeg ikke nogen erindring om at jeg har

været udsat for – så dette segment vil jeg helst ikke sige ret meget om, fordi at der jo klart kan være lidt

anderledes i den sammenhæng. Men jeg tror i virkeligheden at forventningen, hos dem jeg har haft

fornøjelsen af at repræsentere, har for det første været at når revisor enten afgiver en blank påtegning,

eller en årsrapport med supplerende oplysninger, så kan man sådan set regne med at det der fremgår

som essensen af årsrapporten, det er korrekt som et øjebliksbillede, på det tidspunkt man har

skæringsdag, men også hvor man har påtegningsdag i den sammenhæng. Hvis det viser sig at det ikke

er korrekt, så vil der være en forventning om at revisor kan redegøre for hvilke arbejdshandlinger der er
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foretaget, og hvilke skøn man har foretaget som så har vist sig at være forkert bagefter. Og hvis man

har gjort alt hvad man med rimelighed kunne, så vil forventningen og opfattelsen også være at det så

ikke – det er jo ikke sådan et revisor har objektivt ansvar for at årsrapporten eller revisionsprotokollen

er korrekt, fordi så havde det været meget nemt i virkeligheden. Så forventningen er sådan set bare, at

hvis der opstår et delta i mellem virksomheden som vi kender den, og det der fremgår i årsrapporten på

daværende tidspunkt, så skal revisor kunne vise at revisor faktisk ikke har gjort et dårligt stykke

arbejde, men at der er tale om et såkaldt professionelt fejlskøn der ligger indenfor rammerne af det

forståelige og tilladelige fordi metoden har været rigtig, men har udvist skepticisme, man har bedt om

supplerende oplysninger hos de rigtige, og så har man truffet et oplyst kvalificeret valg. Hvis de ting er

til stede, så tror jeg at man sådan set har en erkendelse af at det her er ikke en eksakt videnskab.

Problemet opstår til gengæld desværre, enten fordi man ikke kan få belyst hvad der er foregået, eller

fordi man bare må konstatere at der ikke var udført de relevante handlinger. Man har spurgt direktøren,

og så har man ikke gjort mere. Eller man har undladt at indhente bestemte oplysninger, man har

undladt at undersøge ting som kunne have anledning til at undersøge – Med streg under ordet

anledning, enten fordi det følger god revisionsskik, fordi man konkret har siddet ude i virksomheden og

tænkt, det er sku mærkeligt det der. Det er efterhånden offentlig viden, men en af de ting der drøftes i

IT-Factory sagen, er jo i virkeligheden at når du jo har siddet ude i virksomheden og kigget på en

leasingaftale, og de ser at man bogfører betaling af leasingforpligtelser, hvordan kan du med den viden

nå frem til, at du ikke skal have en leasingforpligtelse, enten som et passiv i balancen eller i en note.

Det er bare for at illustrere at når man ikke kan få en forklaring på hvordan man kommer fra den viden,

man havde fordi man faktisk kendte aftalerne, man kendte for eksempel også til betalingen, men man

træffer en anden beslutning – og man kan heller ikke se et spor i revisionsprotokollen. Hvis der nu var

tale om en hårfin afgrænsning af at man godt kunne tillade sig ud for nogle bestemte betragtninger at

gøre det, ville det så ikke være relevant at kommunikere med ledelsen om det og sige, at den her

årsrapport er altså opstillet under en forudsætning, hvor vi tager leasingforpligtelse og behandler som

noget andet end finansiel leasing, vi har heller ikke taget den på noten, fordi vi behandler den heller

ikke som operationel leasing, og det er der de, og de årsager til og det skal bestyrelsen forholde sig til

om de er enig i det her skøn. Hvis man ikke gør det, jamen så opstår der det her delta, og så er det at

kreditorerne bagefter siger, at vi kan ikke forstå hvordan man er kommet fra A til B her. Der må være

lavet både en metodefejl og nogle faglige fejlskøn når man har lagt nogle bestemte oplysninger til



Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Side 170

grund. De har konkret væsentlighed og vi har lagt vægt på de her årsrapporter, og derfor ville vi jo have

ageret på en anden måde hvis vi havde kigget ind i årsrapporten med en passivside der var otte gange

så høj i virkeligheden. Der er én situtation, hvor man har gjort alt hvad man kunne, det var bare et

forkert skøn, men man havde brugt den rigtige metode. Den anden situation, der laver man et fagligt

forkert skøn og der er ikke brugt den faglige rigtige metode. Man har enten lade sig besnakke eller man

har sjusket, eller hvad der nu kan være årsagen til det i den sammenhæng. I den sidste situation, der tror

jeg man ville opleve at de fleste professionelle aktører, vil have en holdning om at der så også er begået

en fejl hos revisor, som kan begrunde at man rent faktisk gør et ansvar gældende. Så er der alle mulige

juridiske betingelser man skal hen over, der skal være årsagssammenhæng, adekvans, der skal være tab

der har sammenhæng med fejlen, og alt det der, men så er der et ansvarsgrundlag til stede, og det tror

jeg illustrerer det bedst, hvis man kigger på den del af det. Så er der kunder som vil have en mindre

professionel tilgang til det, hvor deres motiver kan være anderledes, og det kan man spekulere over

hvad det egentlig er der fører til det.


