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Executive summary 

Sarbanes Oxley Act was included in United States’ legislation from 2002. The Act was introduced to regain 

investor confidence as a response to the business scandals of Enron, Worldcom and others. Upon its 

introduction, Sarbanes Oxley Act got a lot of attention and media coverage due to its demands on companies 

and their auditors. In the years following the Act’s introduction, several attempts have been made to 

determine whether the Act has increased investor confidence. No generally accepted conclusion has been 

reached.  

The objective of this paper is to determine the effect that Sarbanes Oxley Act has had on Danish and 

European legislation. The objective is furthermore to describe and analyze the differences in the United 

States’ and Denmark’s legislation on the area. Finally it will be determined whether a statement from 

auditors on internal controls will be valuable to financial statement stakeholders. 

Legislation similar to Sarbanes Oxley Act has not been introduced in Denmark. The EU’s 8
th
 Directive 

requires the auditors to inform the company’s Auditing Board in case of deficiencies in the company’s 

internal controls and the EU’s 4
th
 obligated the company’s management to provide a statement on the 

company’s risk management systems and internal controls. In Denmark, auditing standards are used to 

regulate auditors work. Standards 315 and 330 are in place to ensure that the auditor closely evaluates risks 

in the areas that are audited and that the auditor work to reduce risks. PCAOB’s auditing standard no. 5 has 

relaxed the auditors obligation to analyze the company’s internal controls.  

The differences that exists between American and Danish legislation has made it interesting to analyze 

whether the discussions on Sarbanes Oxley Act has had an effect on the Danish users of financial statements. 

Based on the survey in this paper it is concluded that there is a clear gap between expectations to the auditors 

work and the work actually carried out.  

The survey shows that Sarbanes Oxley Act is not well known. This makes it difficult to judge whether 

similar legislation would be valued among Danish stakeholders, it can be concluded however that stricter 

rules on internal controls will have value to the stakeholders.  There is no consensus as to whether a 

statement from auditors on internal controls will rule out business scandals in Denmark. Stakeholders do, on 

the other hand, agree that such a statement would make them feel safer when investing. 

On the basis of the survey in this paper it cannot be concluded that Danish stakeholders see a need for 

legislation similar to Sarbanes Oxley Act. It can however be concluded that focus on internal controls has 

increased and that this adds value to financial statement stakeholders. 
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1 Introduktion 

I starten af det 21. århundrede ramte flere skandaler det amerikanske erhvervsliv. Offentligheden 

kunne chokeret se på mens store amerikanske selskaber, med Enron i spidsen, afslørede massiv 

økonomisk svindel i milliardklassen. Samtidig kom det frem, at et af verdens på det tidspunkt stør-

ste revisionsselskaber, Arthur Andersen, havde haft kendskab til den regnskabsmanipulation der 

fandt sted i Enron, hvilket betød at det indtil afsløringen store, respektable revisionsfirma måtte 

lukke forretningen.  

Disse erhvervsskandaler satte øget fokus på regulering af både bestyrelse, direktion og revisionens 

rolle i USA.  

 

I 2002 blev Sarbanes Oxley Act (SOX) introduceret på det amerikanske marked og blev et fæno-

men der kom på dagsordenen i international sammenhæng. SOX skulle afhjælpe den investor-

mistillid, som de store erhvervsskandaler havde medført. Dette skulle gøres gennem en hård op-

stramning af både virksomhedernes og revisors ansvarsområder. SOX indførte en udvidet straffe-

ramme, der rakte oversøisk og kunne ramme revisorer, jurister mv., der udførte rådgivning, revision 

eller anden service for en virksomhed noteret på den amerikanske børs. Dette skabte international 

urolighed, og medførte at SOX blev et stort diskussionsemne verden over.  

 

Et af de mest omdiskuterede punkter ved det nye tiltag har været omkostningsbyrden den har pålagt 

de selskaber der skal opfylde kravene.  

 

Kritikken har været møntet på de omkostninger og den arbejdsbyrde det medfører at efterkomme 

SOX herunder særligt konsekvenserne af sektion 404, der påkræver erklæring fra både ledelse og 

revision på virksomhedens interne kontrollers funktionalitet. Der har været sat spørgsmålstegn ved 

om disse omkostninger stemmer overens med de fordele det kaster af sig at implementere og opfyl-

de kravene. En omkostning der i sidste ende i en eller anden grad vil blive pålagt regnskabsbruger-

ne.  

 

Fortalere for reguleringen mente at de nye SOX tiltag kunne anses for Best Practice for selskaber, 

der begår sig på internationale markeder og at reguleringen dermed ikke kun bør begrænses til sel-

skaber noteret i USA, mens kritikere har hævdet at omkostningerne langt overhaler fordelene ved 

implementeringen. 
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1.1 Problemdiskussion 

Vigtigheden af indførelsen af SOX har været diskuteret verden over. SOX kræver at alle selskaber, 

både amerikanske og ikke-amerikanske, som der noteres på børsen i USA skal følge SOX. Dette 

betyder at de vidtgående regler griber ind i udenlandske virksomheder, som også er underlagt regler 

fra deres egne hjemlande og stiller yderligere krav som ikke bare er omfangsrige men også omkost-

ningsfulde.  

 

SOX har rejst problemstillingen om, hvordan vi skal forsøge at kontrollere, at der ikke sker lignen-

de tiltag i erhvervslivet, som der inden for de sidste 8 år er set ske i Enron m.m.. SOX berører her-

under hvordan de interne kontroller, der sikrer fuldstændig og korrekt aflæggelse af regnskabet, i 

virksomheden dokumenteres og vedligeholdes. Løsningen på dette problem har været, at lade ledel-

se og revisor erklære sig om gennemgangen af dette område, for på denne måde at berolige investo-

rer og forebygge den svindel der i første omgang bidrog til udviklingen af SOX.  

 

Arbejdet med dokumentering samt efterprøvning og kontrol har været en dyr affære for de virk-

somheder, der har været berørte af dette. Der berettes om omkostninger på op til flere millioner 

kroner for at efterleve reglerne.  

 

Det er nu 7 år siden, at SOX blev introduceret, så de problemstillinger denne har medført er som 

sådan ikke nye. 7 år på banen har dog medført at der på nuværende tidspunkt analyseres og rappor-

teres på effekterne af denne.  

 

Derudover blev der i 2006 vedtaget et nyt direktiv på europæisk plan, der vedrører revisor og revi-

sionens funktion. Det spændende i denne sammenhæng er, at det ny direktiv, 8. Direktiv, ikke berø-

rer revisors arbejdsopgave i forhold til de interne kontroller i en virksomhed på samme direkte må-

de som er tilfældet i SOX.   

 

Behovet for fokus på de interne kontroller i europæiske og dermed også danske virksomheder kun-

ne derfor tolkes som havende ingen eller lille betydning for de europæiske lande. Dette stemmer 

dog ikke umiddelbart overens med den generelle faglige fortolkning af vigtigheden af emnet samt 

undersøgelser fra bl.a. 2007, der påpeger at 35 % af danske virksomheder i de seneste 2 år har været 
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udsat for besvigelser. Dette er kun lidt under niveauet af besvigelser set i sammenligning med det 

øvrige Vesteuropa.
1
 

 

Har SOX dermed kun været et modeord revisorerne skræmte hinanden med og som aldrig for alvor 

fik fat på regnskabsbrugerne? Ser regnskabsbrugerne i dag et behov for yderlig sikkerhed i fuld-

stændigheden af deres regnskabsinformation eller er reguleringen af interne kontroller glemt?  

 

Set fra en anden vinkel udmønter et behov for regulering sig ofte ved en tydelig afvigelse mellem 

den ydelse der bliver leveret af revisor og hvad det forventes, at der leveres af revisor. Når dette er 

påpeget vil det være interessant at undersøge om skandalerne i USA har sat fokus på forskellen mel-

lem hvad regnskabsbrugeren forventer af revisor, samt hvad revisor faktisk leverer til regnskabs-

brugeren. Er forventningskløften mellem regnskabsbrugeren og revisor blevet mere relevant med de 

amerikanske erhvervsskandaler i baghovedet, og behøves der en afhjælpning af dette problem.  

 

Der vil derfor i denne opgave lægges vægt på, om der fra dansk side er et behov for stramninger på 

området for interne kontroller og revisors gennemgang af disse. Der vil herudover blive lagt vægt 

på regnskabsbrugernes forventning til revisionen og om dette afdækker et behov for yderligere re-

gulering. 

 

1.2 Problem formulering 

Formålet med denne kandidatafhandling er, at beskrive hvilken påvirkning SOX har haft på dansk, 

herunder også europæisk regulering. Derudover at beskrive og analysere hvad forskellen mellem 

SOX og dansk regulering på området er, og hvordan revisors erklæring om de interne kontroller vil 

påvirke interessenterne/regnskabsbrugerne. 

 

Nedenfor opstillede underspørgsmål skal hjælpe til at besvare den overordnede problemstilling: 

 

• Hvad er hovedtrækkene i Sarbanes Oxley Act – herunder særligt sektion 404 

                                                 

1
 PriceWaterhouseCoopers (2007), Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007, uddrag fra Global Economic Crime 

Survey. København 
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• Hvordan reguleres interne kontroller under danske forhold, og hvor er forskellene og lighe-

derne mellem Sarbanes oxley act og dansk lovgivning 

• Hvad er de danske regnskabsbrugeres forvenning til revisors arbejde – eksisterer der en for-

ventningskløft mellem arbejdet udført af revisor og regnskabsbrugernes opfattelse af revi-

sors arbejde 

• Vil en erklæring om de interne kontroller fra revisor øge regnskabsbrugernes tillid til revi-

sors arbejde   

 

1.3 Afgrænsninger 

• Sarbanes Oxley Act vil også blive omtalt SOX i denne afhandling. 

• Denne afhandling vil ikke gå i dybden med beskrivelsen af de specifikke afsnit i SOX ud-

over sektion 404, men koncentrere sig om betydningen af SOX på europæisk og særligt 

dansk lovgivning og retningslinjer.  

• Afhandlingen vil dog gå i dybden med emner under SOX, der har speciel interesse pga. 

uoverensstemmelser mellem dansk, europæisk og amerikansk lovgivning.  

• Der vil i denne opgave ikke blive sat fokus på de danske virksomheder der berøres af tilta-

gene 

• Empirisk data er afgrænset til Danmark. 

• Der vil i denne opgave ikke blive lagt større vægt på ledelsens erklæring om de interne kon-

troller, som SOX § 404 også stiller krav til, men kun blive fokuseret på revisionens erklæ-

ring 

• Denne opgave ser kun på SOX og ikke på andre indførte regler/love/effekter af Enron skan-

dalen mv.  

• Under afsnit 6 omhandlende dansk lovgivning og 8. direktiv vil der kun blive omtalt be-

stemmelser, love og regler der anses for relevante i denne sammenhæng. Ikke beskrevne be-

stemmelser, love og regler i afsnit 6 vil dog blive beskrevet løbende i afhandlingen, hvis det 

anses for nødvendigt.  

• Der er i afsnit 5 beskrevet 5 danske erhvervsskandaler. Disse er ikke fyldestgørende og ikke 

nødvendigvis repræsentative for alle danske erhvervsskandaler. De 5 beskrevne erhvervs-

skandaler er medtaget for at vise at regnskabsmanipulation også har været en stor faktor ved 
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mange af de store danske erhvervsskandaler. Derudover repræsenterer de tidsmæssigt en 

forholdsvis lang periode, hvilket betyder at regnskabsmanipulation er et tidløst problem. 

 

1.4 Disposition 

Denne opgave vil i kapitel 3 starte ud med at beskrive relevant teori for opgaven. Herunder vil 

agentprincipal-teorien, teorien omkring forventningskløften samt interessenteorien blive gennemgå-

et til brug for forståelse af regulering mv.  

I kapitel 4 vil SOX’s indhold blive beskrevet, herunder særligt sektion 404 der vedrører de interne 

kontroller. Dansk forhold, regulering og lovgivning mv. på området vil blive gennemgået i kapitel 5 

og 6 og sammenholdt med kapitel 4.  

I kapitel 7 vil spørgeskemaet blive gennemgået og sammenholdt med teorien samt særlige forhold 

omkring SOX og danske forhold.  

Til slut vil kapitel 8 se på andre tiltag der kan medfører øget tillid til revisors arbejde samt regn-

skabsaflæggelsen i forlængelse af hovedproblemstillingen vedrørende interne kontroller og fuld-

stændigheden af regnskabsinformation fremført i SOX.  
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2 Metode 

Dette afsnit er udarbejdet for at forklare hvilke metoder der er brugt til dataindsamlingen i forbin-

delse med besvarelse af opgavens spørgsmål. Der gøres i denne opgave brug af empirisk datagrund-

lag i form af spørgeskemaindsamling. Det empiriske data vil efter gennemgang blive sammenholdt 

med relevant teori for at forklare sammenhænge mv.   

2.1 Teori 

I denne opgave gennemgås 3 forskellige teoretiske indgangsvinkler til hvorfor der reguleres på revi-

sionsområdet. Formålet med at nævne de 3 teoretiske indgangsvinkler er, at opgaven som hovedre-

gel vil fokusere på forventningskløften mellem regnskabsbrugeren og revisor, mens regulering af 

revisors arbejdsområder og natur er et samspil af flere faktorer. Således vil principal-agent teori og 

interessent teori have betydning for reguleringen af revisors arbejde. Interessent teorien og teorien 

vedrørende forventningskløften vil desuden på nogle punkter være overlappende.  
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Teorierne og deres brug i denne opgave er nærmere beskrevet i afsnit 3. 

 

2.2 Litteraturstudie 

Der er taget udgangspunkt i at finde artikler og undersøgelser der vedrører SOX’s påvirkning på 

danske forhold. Der har vist sig, at være et begrænset antal artikler herom hvorfor søgningen er ud-

videt til også at inkludere internationale artikler og undersøgelser. Derudover vil også artikler og 

undersøgelser vedrørende interne kontroller og ekstern revisions rolle blive anvendt. 

 

2.3 Data indsamling  

Nedenstående beskriver de overvejelser der er gjort i forbindelse med indsamlingen af data til denne 

opgave. 

 

2.3.1 Primære data 

De primære data udgøres af kvantitativ stimulidata i form af spørgeskema. 

Der er udarbejdet et kort spørgeskema med udgangspunkt i de informationer, der menes at have 

særlig relevans for at kunne besvare problemstillingen vedrørende erklæringsopgavens betydning. 

Spørgsmålene er udarbejdet med den forventning, at de skal kunne afhjælpe en konklusion på den 

opstillede problemformulering. Det er bestræbt at stille spørgsmål der er så neutrale som muligt, for 

ikke at stimulere respondenten til at svare i en bestemt retning.  

 

I denne afhandling vil der blive sat fokus på regnskabsbrugere, der benytter regnskabsinformation i 

forbindelse med deres studie, daglige arbejde eller til privat investering. Spørgeskemaet er udsendt 

til studerende på Finansiering og Regnskabsstudiet (cand.merc.fir), samt til en række regnskabsbru-

gere der benytter regnskabsinformation i deres arbejde i økonomiafdelinger i større selskaber, Skat 

mv. eller benytter regnskabsinformation til andet brug. Denne fokusgruppe er sat for at undersøge 

hvordan erhvervsskandalerne har influeret undervisning, arbejdsmiljø mv. 

 

Spørgeskemaet er udarbejdet elektronisk, og distribueres ved at udsende et link til respondenterne. 

Et elektronisk spørgeskema gør det lettere at distribuere og indsamle data. Det gør det samtidig 

sværere at tælle hvor mange, der har set og modtaget linket. Svarprocenten beregnes som antal 
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modtagne udfyldte spørgeskemaer sammenholdt med det antal personer der burde have modtaget 

linket. 

 

Spørgeskemaet vil blive gennemgået mere dybdegående under afsnit 7.  

2.3.2 Sekundære data 

I opgaven vil der blive brugt sekundær kvalitativ og kvantitativ data i den udstrækning det bidrager 

til konklusioner og forståelse af resultater. Der er primært tale om rapporter, standarder samt rele-

vante analyser og undersøgelser. Eftersom der er få selskaber i Danmark som der er direkte berørte 

af SOX har indsamling af data, der vedrører omkostninger, udtalelser, erklæringer og lignende væ-

ret besværlig. Derudover er der brugt diverse rapporter og statistik udarbejdet til andre formål, men 

hvor informationen kan have værdi for denne afhandling.   

 

2.3.3 Datavaliditet og reliabilitet 

Det er væsentlig for afhandlingens informationsværdi at vurdere validiteten og reliabiliteten af de 

data der indsamles.  

Validiteten måles i gyldighed og relevans. Eftersom at spørgeskemaet udsendt til respondenterne er 

udformet til at passe til denne afhandling, vil relevansen af informationerne samlet ind fra disse 

være høj. Derudover er spørgeskemaet udarbejdet efter teorien vedrørende forventningskløften samt 

interessentteorien og dermed bør de teoretiske og empiriske begreber være sammenlignelige.  

 

Reliabiliteten angiver pålideligheden af den data der indsamles.  

Pålideligheden af den primære data der er indsamlet kan diskuteres. Det er svært at måle holdninger 

til en given teoretisk tese. Der er dog lagt op til i spørgeskemaet, at respondenten skal kunne over-

skue svarmulighederne hurtigt og selv kunne gradbøje sine holdninger. Det kan dog ikke undgås at 

forskellige respondenter gradbøjer holdninger på forskellig vis. Dette kan der dog ikke reguleres 

for, og det er derfor nødvendigt at antage at alle respondenter gradbøjer på samme vis.  
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3 Den anvendte teori 

 

Teorien i denne opgave tager udgangspunkt i Agent-principalteorien, teorien om forventningskløf-

ten mellem revisor og regnskabsbrugeren, og interessentteori.  

 

Begrundelsen for at gennemgå alle 3 teorier er, at de vedrører hele den sfære der medvirker til at 

påvirke reguleringen af revisors arbejde, både hvad angår den forventning der ligger mellem revisor 

og forholdet til arbejdsgiveren (virksomheden, ledelsen, bestyrelsen), men også revisors anseelse i 

offentligheden, regnskabsbrugernes interesser mv.. 

 

Agent-principal teorien vedrører således forholdet mellem to parter med modstridende interesser – 

f.eks. ejeren af en virksomhed og virksomhedens ledelse. Regulering af dette område er påkrævet 

for at sikre interessenterne mod regnskabsmanipulation mv. Forventningskløften forklarer forskel-

len på det af revisor udførte arbejde og interessenters forventning til dette. Interessentteorien afkla-

rer interessenternes opførsel og betydning for markedet.  

 

Teorien skal således bruges som ramme for denne opgave og dermed medvirke til at skabe en for-

ståelse for, hvad der skaber behovet for regulering, samt interessenternes adfærd og begrundelse for 

at øge informationsefterspørgslen.  

3.1 Agent-Principalteori 

Ifølge Wanda Wallace er agent-principal forholdet karakteriseret ved: 

 

”An agency relationship is a contract under which one or more princip-
als engage another person as their steward (agent) to perform some ser-
vice on their behalf, the performance of which requires the delegation of 
some decision making authority to the steward.”2 

 

Der er altså tale om, at en eller flere personer vælger en anden person til at varetage visse interesser 

og forestå som mellemmand mellem f.eks. ejere og omverden.  

 

                                                 

2
 Wanda A. Wallace (2004), “The economic role of audit in free and regulated markets”, Research in Accounting Regu-

lation, Nr. 17, 2004,  s. 12 
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I et sådan forhold kan det forudsættes, at hver part forsøger at maksimere deres interesser. En sådan 

forudsætning kan retfærdiggøres ved at tage udgangspunkt i, at der vil forekomme tilfælde, hvor det 

vil være mere fordelagtigt for agenten at handle udenfor principalens interesse. Et sådan forhold vil 

forekomme, hvor agenten f.eks. kan se en fordel i at nedprioritere områder der ikke ligger åbenlyst 

for principalen, for så at maksimere profit på kort sigt, uden at tage hensyn til resultatet på lang sigt.  

 

Derudover vil der stadig være en hvis omkostning for principalen i at overvåge agenten f.eks. gen-

nem finansiel rapportering og revision. Dette vil indgå i agentens kompensation for sin position. 

Dvs. jo mere troværdig og jo bedre agenten er til at forblive inden for de forventede rammer, jo 

mindre overvågning er der brug for og dermed vil reduktionen i agentens kompensation være min-

dre.  

 

Derudover vil der være en efterspørgsel på overvågning fra agentens side, eftersom principalen vil 

beskytte sig selv netop gennem en reduktion i agentens løn. Omkostningerne ved overvågningen 

kan ikke overstige reduktionen i agentens løn/kompensation for den ydelse han ligger.  

 

Udgangspunktet for agent-principalteorien er altså at agent og principal styres af forskellige interes-

ser og overvågningen/revisionen af agentens arbejde er altså dermed et vigtigt aspekt for både agent 

og principal. 

 

3.1.1 Revisors placering og rolle i principal-agentteorien 

Det asymmetriske informationsforhold og det faktum at principal og agent kan have forskellige 

målsætninger åbner op for behovet for revision.  

 

Det antages som udgangspunkt, at ledelsen vil have et incitament til at manipulerer med de økono-

miske resultater, hvis disse ikke kontrolleres af bestyrelsen.
3
 

Revisor har som udgangspunkt det samme problem som principalen i forbindelse med rapporterin-

gen af de økonomiske resultater, da det reelt kun er lederen der har fuldt indblik i de økonomiske 

resultater.  

 

                                                 

3
 Rolf Elm Larsen, “Revision i agentteoretisk belysning”, Revision: Funktion og Vision 1994, s. 211-238 



11 

 

Aflønningen af lederen vil være en funktion af lederens rapportering om det økonomiske resultat. 

Revisors aflønning bestemmes af dennes udførte arbejde i at bedømme ledelsens rapportering af de 

økonomiske resultater. Revisors aflønning forudsættes ikke at være påvirket af de økonomiske re-

sultater virksomheden opnår. 

 

Forholdet mellem ejer og revisor er således også et principal–agent forhold, da revisor på samme 

måde som ledelsen er ansat af ejeren til at udføre et job, som principalen ikke selv kan varetage 

eller som revisor kan udføre mere omkostningseffektivt. Revisor har således egne økonomiske inte-

resser at optimere, hvilket betyder, at revisor i dennes arbejde skal informere principalen om hvor-

ledes arbejdet er udført på en sådan måde at principalen kan gennemskue revisors arbejde og even-

tuelt kontrollere dette, hvis det anses for nødvendigt. 

Der opstår altså i denne sammenhæng en række problemstillinger omkring hvordan principal-agent 

forholdet bedst opretholdes mellem ejer og revisor.  

 

Derudover er der en ny problemstilling der vedrører om revisor og ledelsen vil kunne indgå en alli-

ance, og dermed optimerer deres interesser på bekostning af principalen. Denne problemstilling 

opstår i de tilfælde, hvor revisor ikke er uafhængig.   

 

Et middel, der skal minimere risikoen for at revisor vil handle opportunistisk eller indgå i alliance 

med ledelsen, er at aflønne revisor uden hensyn til resultatet af den økonomiske rapportering. Når 

revisors aflønning ikke afhænger af, hvad virksomhedens resultat er, vil revisor ikke have noget 

incitament til ikke at afrapportere fejl eller mangler i ledelsens økonomiske rapportering.   

 

Revisor vil generelt have et incitament til at bevare sin uafhængighed, da revisor ved mangel på 

uafhængighed vil kunne påføre sig selv erstatningsansvar. Derudover har effekten af at udvise 

manglende uafhængighed en indvirkning på revisors omdømme, som kan betyde en reduktion i 

hans fremtidige aflønning.  

 

I den danske virksomhedsmodel er der reelt set to principaler, idet virksomheder drevet som aktie-

selskaber både har en ejerkreds bestående af aktionærerne samt bestyrelsen som er ansat af ejerne. 

Bestyrelsen ansætter så agenten, som er den daglige ledelse i selskabet.   
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Revisor antages som agent med to principaler at afrapportere til. Bestyrelsen gennem revisionspro-

tokollen og ejerne gennem revisionspåtegningen.  

 

Behovet for revision kan dog ikke kun forklares ud fra ejernes interesse i at kunne kontrollere rap-

porteringen fra ledelsen. Ledelsen vil også kunne have en interesse i at revisor verificerer rapporte-

ringen på de økonomiske resultater. Hvis der i tilfælde, hvor principalen ikke selv vil kunne kon-

trollere agentens rapportering tilfredsstillende, ikke foretages revision eller på anden måde verifika-

tion af rapporteringen, vil principalen tage højde for denne risiko gennem agentens aflønning.  

Derudover tilkommer at i et effektivt virkende kapitalmarked vil investoren være prisbeskyttet. Det-

te skyldes at der i aktiekursen allerede vil være medtaget en vurdering af kvaliteten af regnskabsin-

formationen. Denne prisbeskyttelse betyder, at virksomhedernes ledelse vil kræve ansættelsesbetin-

gelser, der medfører indskrænkninger i deres handlefrihed. Når ansættelsesbetingelserne medfører 

at agentens handlefrihed begrænses opstår der et behov for revision.
4
   

3.2 Forventningskløften 

Investorer efterspørger finansiel information i den målestok de behøver det for beslutningstagning. I 

denne forbindelse er revisionen af den finansielle rapportering en måde at verificere informationen, 

hvilket betyder et bedre beslutningsgrundlag for investorer.  

Forventningskløften er et verdensomspændende problem, der dog adskiller sig fra land til land på 

deres økonomiske, institutionelle og professionelle sammenhænge.  

 

Udtrykket forventningskløften opstod i 1970’erne under en undersøgelse foretaget af the Cohen 

Comission, som følge af en øget bekymring vedrørende revisionens funktion. Kommissionen skulle 

undersøge om der var forskel på hvad offentligheden forventede eller behøvede og hvad revisorer 

kan og skal, indenfor rimelighedens grænser, kunne forventes at udrette.
5
 

 

Humphrey Moizer og Turley (1992) fremlægger to teorier der skal forklare forventningskløften.
 6

  

                                                 

4
 Rolf Elm Larsen, “Revision i agentteoretisk belysning”, Revision: Funktion og Vision, 1994, s. 222-224 

5
 Christopher Humphrey (1992), “The Audit Expectations gap in the United Kingdom” s. 5, London: Institute of Char-

tered Accountants in England and Wales 

6
 Christopher Humphrey (1992), “The Audit Expectations gap in the United Kingdom” s. 6, London: Institute of Char-

tered Accountants in England and Wales 
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Den første teori summerer en fejlagtig opfattelse af, hvad der er muligt for revisor at gennemføre og 

omfanget af revisors tests, på baggrund af at det for brugeren er umuligt at se, hvad der gøres under 

en revision. Deraf opstår forventningskløften.  

Den anden teori opstår som følge af den tidsmæssige forskydning fra det tidspunkt hvor der opstår 

nye efterspørgsler hos brugeren af revisors arbejde og indtil denne nye efterspørgsel rent faktisk er 

indarbejdet i revisors arbejdsgang.   

 

Derudover beskrives forventningskløften som en noget nær stationær betegnelse siden 1970’erne 

som omfatter revisors ansvar for at opdage besvigelser, revisors uafhængighed, rapporteringen i 

offentlighedens interesse og betydningen af revisors kommunikation.  

 

John Dunn (1996) beskriver psykologien bag forventningskløften.
7
 Han tager udgangspunkt i en 

tidligere undersøgelse som Beck udførte på australske investorer i 1973, der skulle vise at offentlig-

heden ikke forstår revisionsrapportering fuldt ud.  

En fejl lavet af en professionel revisor kan skyldes enten en brist i dømmekraft eller ved påvirkning 

af udenforstående faktorer. Når en regnskabsbruger skal fordele ansvar ud for denne fejl, vil bruge-

ren tage tre faktorer ind i sine overvejelser: Samstemmighed, hvorvidt revisor har handlet som alle 

andre revisorer har. Er der f.eks. handlet efter revisionsstandarder osv., Ensartethed, har revisor 

tidligere ikke opdaget fejl osv. samt hvor karakteristisk fejlen er, hvor svær var opgaven, burde re-

visor have set denne fejl/besvigelse? 

 

Dunn henviser endvidere til en undersøgelse, der belyser, hvilke områder der blev lagt mest vægt 

på, når der under en revision ikke bliver opdaget en fejl eller uregelmæssighed fra revisors side.  

Undersøgelsen viste, at hvor revisorer lagde mest vægt på samstemmighedsfaktoren, lagde regn-

skabsbrugerne mere vægt på ensartetheden af revisors informationer samt hvor karakteristisk fejlen 

havde været.  

Ved yderligere undersøgelse af interaktionen mellem faktorerne viste undersøgelsen, at kun hvor de 

to sidstnævnte faktorer insinuerede at revisor var uden ansvar lagde regnskabsbrugerne vægt på 

samstemmighedsfaktoren.   

 

                                                 

7
 John Dunn (1996), Auditing – theory & practice, 2. udgave, s. 49-50. Prentice Hall 
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Teorien omkring forventningskløft og agent-principal teori er i de seneste år ikke udbygget væsent-

ligt. Alligevel anses de for væsentlige problemstillinger, da fokus på revisors ansvar i forbindelse 

med erhvervsskandaler mv. stadig er stort.  

 

3.3 Interessentteori 

Jens O. Elling beskriver virksomheden som: 

 ”… et netværk af socioøkonomiske sammenhænge mellem interessegrup-
per, der alle har det tilfælles, at de er ressource ejere, der stiller ressour-
cer til rådighed for produktion og salg mod til gengæld at modtage en del 
af den frembragte værditilvækst som modydelse eller belønning.”8 

 

De primære interessenter er i denne sammenhæng ledelse, medarbejdere, långivere, leverandører, 

offentlige myndigheder, ejere (investorer), kunder og det eksterne miljø (set i forhold til knappe 

ressourcer og lignende). Derudover er der en stor sekundær interessentkreds, der inkluderer alle der 

på nogen måde bliver påvirket af virksomhedens beslutningstagen. Heriblandt kan nævnes fremtidi-

ge generationer, konkurrenter osv. Denne opfattelse af, at interessenterne kan opdeles i en primær 

og sekundær gruppe deles også af Archie B. Carroll.
9
 Carroll mener, at virksomheden kan bruge 

denne opdeling til at fokusere på de interessentgrupper der kræver mest opmærksomhed, og opbyg-

ge selskabets strategi omkring disse grupper.  

 

Denne meget brede vifte af interessenter betyder også at efterspørgslen efter information bliver me-

get bred og medfører behov for andre typer af rapportering end den finansielle. Der er derfor et stør-

re og større antal virksomheder der indfører bærerdygtighedsrapportering, miljørapportering og 

lignende. Derudover kan sekundære interessenter pludselig blive til primære interessenter, hvis sel-

skabet ændrer eller udvider forretningsområde. 

  

Der kan indenfor disse interessentgrupper være modstridende interesser. Ledelsens interesser kan 

være modstridende med aktionærernes, som beskrevet under agent-principalteorien, ejerne vil altså 

her have interesse i større udbytte og medarbejderne i mere løn, osv., mens aktionærerne har inte-

resse i større udbytte og højere kurs på deres investering.  

                                                 

8
 Jens O. Elling (2002), Årsrapporten – teori og regulering, s. 34. København: Gads Forlag 

9
 Claus Nygaard (2006), Strategizing – kontekstuel virksomhedsteori, 3. Udgave, s. 185, Forlaget Samfundslitteratur  
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Interessenter har altså en stor indflydelse på, hvordan et selskab ”opfører” sig. Et selskab skal hele 

tiden være lydhør overfor dets interessenter. Det kan hurtigt få en negativ effekt på selskab, hvis 

interessenternes krav ikke bliver hørt. Omvendt kan et selskab bruge unødvendige ressourcer på at 

gøre information tilgængelig som interessenterne ikke har brug for eller ikke efterspørger. 

 

3.4 Sammenfatning 

I overstående afsnit er beskrevet tre teorier som alle er relevante i forhold til problemstillingen. 

Opgaven vil hovedsagligt fokusere på forventningskløften mellem regnskabsbrugeren og revisor, 

mens regulering af revisors arbejdsområder er et samspil af flere faktorer. Således vil principal-

agent teori og interessent teori have betydning for reguleringen af revisors arbejde, og herunder 

også undersøgelsen af om der er et behov for at regulere revisionen af de interne kontroller.  

I forhold til problemstillingen ovenfor er disse teorier nødvendige for at kunne klarlægge hvorfor 

der kunne opstå behov for en erklæringsopgave fra revisor på visse typer arbejde. 
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4 Sarbanes Oxley Act 

Sarbanes Oxley Act blev vedtaget 30. juli 2002. Dette skete som nævnt ovenfor på baggrund af en 

række større erhvervsskandaler i USA. Loven blev fremført som et hjælpemiddel til at øge investor 

tilliden. Formålet med dette afsnit er at skabe en forståelse for hvilke fokuspunkter SOX havde, for 

at opnå sit mål om at øge investortilliden. Derudover skal afnittet beskrive de resultater som man på 

nuværende tidspunkt har udledt af SOX.  

 

Det følgende afsnit vil ikke gå i detaljer med de forskellige sektioner under SOX. Beskrivelsen vil 

tage udgangspunkt i hovedpunkterne i SOX og herefter ligge særligt fokus på sektion 404 i afsnit 

4.1.1, da opgavens hovedemne vedrører den indflydelse som sektion 404 har haft på regnskabsbru-

gerne, herunder specielt om danske regnskabsbrugere har identificeret et yderligere behov for 

stramninger vedrørende dette emne på baggrund af erfaringer med indførelsen af SOX.  

 

4.1 Hovedpunkterne i Sarbanes Oxley Act  

Sarbanes Oxley Act er præsenteret i 4 hovedoverskrifter: 1) Public Company Accounting Oversight 

Board, 2) Auditor Independence, 3) Corporate Responsibility og 4) Enhanced financial disclosure. 

 

SOX har været fokuseret på at identificere og fremhæve de faktorer, der understøtter revisors uaf-

hængighed og kvaliteten af revisors arbejde. Dette er til dels gjort gennem PCAOB, som har til an-

svar at overvåge revisionsselskaberne, at indføre standarder for etik, uafhængighed, kvalitetskontrol 

mv. samt at sikre overholdelse af SOX mv.. Derudover er revisors uafhængighed reguleret således, 

at der er langt større fokus og direkte forbud mod nogle af de ydelser et revisionsselskab kan levere 

til en kunde som det også reviderer, partnerrotation, og rapportering til revisionskomité mv.   

 

Desuden fokuserer SOX på at sikre at selskaberne lever op til deres ansvar overfor investorerne ved 

både at indføre revisionsudvalg, der bedre skal kunne gennemskue de finansielle problemstillinger 

som et selskab undergår, samt at øge fokus på informationsstrømmen til investorerne og regulerin-

gen heraf. 

 

Eventuelle uddybninger af SOX vil ske løbende hvor det findes relevant. 
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4.1.1 Sektion 404 

Sektion 404 er en af de største ændringer som danske virksomheder vil opleve ved efterlevelsen af 

kravene, som der stilles af SOX. Denne sektion stiller krav til virksomhedens direktion og bestyrel-

se samt til revisorerne.  

 

Både virksomhedens ledelse samt virksomhedens revisorer skal efter de nye regler vurdere de inter-

ne kontroller samt procedurerne for aflæggelse af finansiel rapportering i virksomheden og erklære 

sig om deres effektivitet. Denne gennemgang og erklæring skal foretages en gang om året i forbin-

delse med hver årsrapport der aflægges.  

 

De interne kontroller og procedurer skal understøtte den finansielle rapportering under de gældende 

regler fra GAAP eller regler accepteret af the PCAOB. 

 

SEC er mere specifik i deres beskrivelse af de interne kontrollers funktion. Det er her anført at kon-

trollerne skal kunne give rimelig sikkerhed for at transaktioner i virksomheden kun kan udføres af 

personer med den specifikke autoritet. Virksomhedens aktiver skal være beskyttet mod uautoriseret 

og forkert brug. Desuden skal alle transaktioner være korrekt anført i systemerne, så den finansielle 

rapportering kan foregå i overensstemmelse med GAAP. 

 

”the SEC’s proposing release defines the term more specifically as controls that provide 
reasonable assurance that transactions are properly authorized, assets are safeguarded 
against unauthorized or improper use, and transactions are properly recorded to permit the 
preparation of financial statements that are fairly presented in conformity with GAAP”10 

 

For at kunne bedømme virksomhedens interne kontroller og deres effektivitet, må ledelsen antage 

nogle rimelige kriterier, som de kan måle kontrollerne op imod. Et eksempel herpå kan være COSO 

som vil kunne give virksomheden et rimeligt framework, når de vurderer deres kontroller.  

Et passende sæt af kontrol kriterier skal ifølge SOX inkludere gennemgang af kontrolmiljøet, risi-

kovurdering, kontrol aktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, hvilket er i 

overensstemmelse med det framework COSO fremhæver (se næste afsnit). 

 

                                                 

10
 KPMG (2003), ”Sarbanes Oxley: A Closer Look”, s. 41, januar 2003 
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Under SOX vil den eksterne revisors nye rolle i vurderingen af de interne kontroller for en virk-

somhed medføre flere nye procedurer ved revisionen af en virksomheds rapportaflæggelse.  

Ledelsen skal have aflagt erklæring om de interne kontroller og procedurer før den eksterne revisor 

kan afgive sin erklæring. Alternativt vil den eksterne revisor ikke være i stand til at kunne erklære 

sig om de interne kontroller.  

 

Det vil være nødvendigt for en virksomhed, for at kunne opfylde kravene i SOX, at dokumentere 

alle komponenter af de interne kontroller. Det vil også i denne sammenhæng være afgørende, at 

opstille et sæt kriterier som de interne kontroller kan måles op imod. Her foreslår SOX som før 

nævnt bl.a. COSO. Derudover skal de interne kontrollers design testes for effektivitet samt testes 

for at se, om de fungerer optimalt og vil kunne fange besvigelser og fejl.  En virksomhed kan have 

en svaghed i selve designet af kontrollerne, hvilket kan medføre en større sandsynlighed f.eks. af 

uautoriseret brug eller fejl i rapporteringen.  

Ved fejl og mangler skal der rapporteres til revisionskomiteen samt til de eksterne revisorer.  

 

Ledelsens og revisors erklæring skal fremgå af årsrapporten
11

. 

 

4.1.2 COSO 

I 1992 offentliggjorde Committe of Sponsoring Organizations (COSO) rapporten ”Internal Control 

– Integrated Framework” med det formål at hjælpe virksomheder og andre enheder forbedre deres 

interne kontroller.
12

 Hovedelementerne i COSO 1992 var, at interne kontroller er processer, desig-

net til at sikre opnåelse af målsætninger vedrørende; effektiv operation, troværdig finansiel rappor-

tering og efterlevelse af love og reguleringer. Arbejdet er senere blevet brugt til lovgivning og udar-

bejdelse af retningslinjer i både USA og Europa og mange virksomheder har brugt COSO 1992 til 

at forbedre virksomhedens risikostyring. Op gennem 1990’erne og i starten af det nye årtusinde 

blev det dog mere og mere klart, at der var et behov for øget fokus på risikostyring. Det stod klart, 

at man manglede en model til effektivt at identificere, gennemskue og styre risici. Som respons til 

dette behov offentliggjorde COSO i 2004 værktøjet ”Enterprise Risk Management – Integrated 

                                                 

11
 KPMG (2003), ”Sarbanes Oxley: A Closer Look”, s. 40, januar 2003 

12
 ”The COSO Financial Controls Framework: 1992”, http://www.sox-online.com/coso_cobit_coso_framework.html 
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Framework”
13

, hvormed ledere kan evaluere og forbedre deres risici på organisationsniveau (ERM). 

Meningen med det nye værktøj var ikke at afløse COSO 1992, men COSO 2004 inkorporerer der-

imod COSO 1992 og udvider samtidig værktøjet med en udvidet og mere robust fokus på organisa-

tionens samlede risici. Fordelene ved COSO 2004 modellen er bl.a. at
14

: 1) strategi og afkast linkes 

sammen med risikovillighed, 2) risiko reaktioner forbedres og potentielle tab formindskes og 3) 

virksomhedens risici set samlet – tværorganisatoriske risici identificeres. 

COSO 2004 tager udgangspunkt i en tredimensionel terning, hvor organisationens målsætninger på 

forskellige niveauer er repræsenterede på terningens vertikale kolonner. Horisontale rækker viser 

organisationens ERM inddelt i otte forskellige komponenter som er identificerede med baggrund i 

den måde virksomheder ledes. Den tredje dimension repræsenterer virksomhedens organisation fra 

top til bund. 

Terningen illustrerer, at man med COSO 2004 har mulighed for at fokusere på organisationens sam-

lede ERM eller pr målsætning, risiko komponent, forretningsenhed eller en givet kombination her-

af. 

 

Kilde: ”Enterprise Risk Management - Integrated Framework”, 2004 

 

Bedømmelse af, hvor effektivt en organisations risikostyring fungerer, bygger på en vurdering af 

hvorvidt de otte komponenter er til stede og fungerer effektivt. Disse virker således som virksom-

                                                 

13
 ”Coso's ERM executive summary”, http://www.scribd.com/doc/6142843/Cosos-ERM-executive-summary 

14
 ”COSO Enterprise Risk Management m.m.”, 

http://www.nirf.org/_upl/presentasjon_vedr_coso_erm_av_martin_stevens_paa_nfrfs_aarskonferanse_i_stockholm_april_2004.pdf 
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hedens kriterier for effektiv risikostyring og skal være afstemt med organisationens overordnede 

risikovillighed.  

 

4.1.3 PCAOB Auditing standard nr. 5 

PCAOB auditing standard no. 5 blev introduceret i juni 2007 som erstatning for PCAOB auditing 

standard no. 2. Et af formålene med introduktionen af standard no. 5, var at reducere omkostninger-

ne ved SOX sektion 404. Herudover skal standard no. 5 gøre sektion 404-revisioner mere risikoba-

serede og tilpasse arbejdsopgaverne til virksomhedernes størrelse og kompleksitet. 

 

Standardens formål er at skabe retningslinjer for en revisors revision af ledelsens erklæringer på 

regnskabsaflæggelsens interne kontroller. Effektive interne kontroller skal medfører reasonable as-

surance af pålideligheden af de finansielle rapporter en virksomhed aflægger. 

Standarden påpeger derefter også at hvis en eller flere væsentlige fejl forekommer, så kan virksom-

hedens interne kontroller ikke anses for at være effektive. Revisors objective/mål er at udforme en 

vurdering af effektiviteten af de interne kontroller der ligger under udarbejdelse af finansielle rap-

porter. Derfor skal revisor planlægge og udføre sin revision således: 

 

”…to obtain reasonable assurance about whether material weaknessess exist as of the date specified 

in management assessment” 

 

Standarden bygger på frameworket fra  COSO eller Turnbull.  

 

Der er løsnet op flere steder i PCAOB auditing standard no. 5 i forhold til auditing standard no. 2. 

Bl.a. er kravet om walkthroughs, der under standard no. 2 påbød revisor at ”…perform at least one 

walkthrough for each major class of transactions.”, blevet slækket, således at formuleringen I stan-

dard no. 5 nu, således at walkthroughs nu beskrives som ”…. will frequently be the most effective 

way of achieving the objectives of paragraph 34 (to understand the likely sources of potential miss-

tatements and as part of selecting the controls to test)”  

 

Brug af andres arbejde til at reducere det arbejde revisor selv skal udføre er omtalt I begge standar-

der. Men hvor standard no. 2 foreskriver at revisor skal udføre så stor en del af testene på de interne 

kontroller selv, at dette udgør  ”…the principal evidence of the auditors opinion.” , er dette udeladt i 
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standard no. 5, som blot foreskriver at revisor skal vurdere i hvilket omfang han vil bruge andres 

arbejde til at reducere det arbejde han selv skal udføre Jo større risiko der er forbundet med en kon-

trol des større er incitamentet til at revisor selv skal udføre testen.   

 

Derudover er hele afsnittet omkring Revisors evaluering af ledelsens rapport fra standard no. 2 taget 

ud i standard no. 5. Afsnittet vedrørende rapporteringen i standard no. 5 foreskriver at revisor skal 

erklære sin uafhængighed, henvise til at ledelsen er ansvarlig for vedligeholdelsen af effektiviteten 

af de interne kontroller og identifikation af ledelses rapport. Herudover skal den indeholde en udta-

lelse om at revisors ansvar er at udtrykke en mening om virksomhedens interne kontroller baseret 

på revisors udførte arbejde, hvilke standarder der ligger til grund for revisors arbejde, hvordan ar-

bejdet er udført og hvilke begrænsninger det har samt revisors vurdering af hvorvidt virksomheden 

har effektive interne kontroller på den specificerede dato. 

 

I bilag 1 er forskellene mellem PCAOB auditing standard no. 2 og 5 opsummeret. 

4.2 Hvem er omfattet af Sarbanes Oxley Act 

Selvom relativt få danske virksomheder er registreret på NYSE eller NASDAQ er der stadig en del 

flere virksomheder i Danmark som har skullet underkaste sig de omfattende regler som der fore-

skrives af SOX.  

De virksomheder der ved introduktionen af SOX var registeret på en amerikansk børs var Novo 

Nordisk, TDC, TORM og Eurotrust. TDC afmeldte sin registrering på NYSE i 2006, men arbejdede 

videre på at opfylde kravene til trods herfor. Eurotrust afmeldtes fra NASDAQ i 2007. 

Opfyldelse af kravene ved aflæggelsen af årsrapporten trådte i kraft for udenlandske virksomheder 

med balancedag pr. 15. april 2005 eller senere. For amerikanske selskaber trådte tiltagene i kraft for 

selskaber med balancedag pr. 15. juni 2004 eller senere.  

Andre selskaber der er berørte af tiltagene er datterselskaber af amerikanske virksomheder placeret i 

Danmark. Men også selskaber der er ejet indirekte af amerikanske selskaber skal opfylde kravene. I 

alt vurderes der at 300 – 400 virksomheder i Danmark er blevet berørte af tiltagene.
15

 

 

Danske revisionsvirksomheder omfattes i den udstrækning, at de vurderes til at spille en væsentlig 

rolle i forbindelse med udarbejdelsen af revisionspåtegningen.  

                                                 

15
 Børsen (2004) ”USA-love griber om sig i dansk erhvervsliv”, 19. december 2004  
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4.3 Effekten af Sarbanes Oxley Act på det amerikanske marked  

Sarbanes Oxley Act skabte stor diskussion verden over ved sin vedtagelse i 2002.  

Her 7 år efter indførelsen har der været mange analyser på hvilken effekt SOX reelt havde på det 

amerikanske marked, herunder hvilken effekt den havde på investor tilliden. Analyserne peger ge-

nerelt mod en mindre risikovillighed på det amerikanske marked i perioden efter Enron skandalen, 

samt at SOX skulle have en effekt på, hvor villige udenlandske virksomheder har været til at lade 

sig børsnotere i USA.  

 

Som altid er der flere faktorer der spiller ind, når man analyserer på et bevægeligt marked. I hælene 

på Enron skandalen fulgte der således flere eftervirkninger/-reguleringer end blot SOX, som ikke vil 

blive beskrevet i denne opgave.  

 

4.3.1 Forøget investortillid? 

Et af hovedformålene med at introducere SOX var at frembringe den investortillid markedet mang-

lede i perioden omkring Enron og de andre amerikanske skandalevirksomheder.  

Der har efterfølgende været delte meningerne om, hvorvidt SOX reelt havde den effekt, som var 

tiltænkt. 

 

Fra en survey fra 2007 udført af en amerikansk leverandør af control intelligens software, Approva 

Corporation, hvor 245 ledende medarbejdere fra intern revision, IT og finans-afdelingerne i førende 

børsnoterede selskaber deltog, fremgik det at 51 % af respondenterne følte, at SOX styrkede inve-

stortilliden, mens 49 % fandt det modsatte.
16

 Dette er en forbedring set i forhold til en survey udført 

af Approva Corporation i 2005 blandt 200 CFO’s og finansielle ledere, hvor 44 % anså Sarbanes 

Oxley for at være en ”net gain” for investorerne, herunder anså 8 % Sarbanes Oxley for primært at 

”improve investor confidence and help our business”.
17

 Derudover kunne undersøgelsen fra 2007 

rapportere at 63 % af respondenterne anså introduktionen og implementeringen af SOX for at være 

succesfuld i at forhindre besvigelser. 

 

                                                 

16
 Approva Corporation (2007), ”Approva Compliance Survey results”, www.approva.net 

17
 “Survey: SOX is a net gain to investors” 29. juli 2005, www.informationweek.com, og “SOX: Not so bad after all?” 

1. august 2005, www.businessweek.com 
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Derudover har det været svært at finde undersøgelser der går tættere på SOXs effekt på investor 

tilliden. I en artikel i USA Today i 2007 blev bestyrelsesformanden for SEC citeret for at sige, at 

SOX havde hjulpet med at genskabe tilliden til de Amerikanske markeder ved at øge 

”…accountabilitiy, speeding up reporting and making audits more independent”. I den samme arti-

kel udtaler et medlem af PCAOB også at ”the law has been a huge success for the average inve-

stor”.  

Dette underbygges også af andre undersøgelser der peger dog på at indførelsen af sektion 404 på det 

amerikanske marked har vist sig at få betydning for virksomheder, der ikke kan frembringe en ren 

erklæring på effekten af de interne kontroller og ikke rapporterer om en plan for at udbedre de in-

terne kontroller inden for nærmeste fremtid. Virksomheder vil således opleve et fald i deres aktie 

kurs på længere sigt.
 18

 Dette tyder på at regnskabsbrugerne bruger den information SOX giver. 

 

Ikke alle er dog så optimistiske, og nogle kritikere mener at SOX har svækket det amerikanske ak-

tiemarked, ved at drive mindre selskaber i armene på private equity buyers og udenlandske virk-

somheder til at lade sig registrere andre steder, mere end det har øget investortilliden.
19

 

 

4.3.2 Omkostningerne og værdiskabelse for virksomheden  

Omkostningerne ved implementeringen af særligt sektion 404 har været et af de mest omtalte punk-

ter i SOX, herunder hvorvidt det reelt ville skabe værdi for virksomheden ved at implementere re-

gelsættet.  

 

Man kan efterhånden se, at den omkostningsmæssige effekt af Sarbanes Oxley kravene, herunder 

særligt Sektion 404, falder. Ifølge en årlig opgørelse fra Financial Executives International faldt 

omkostningerne i denne gruppe med 23 % fra 2005 til 2006.
20

 At de påkrævede investeringer for at 

være Sarbanes Oxley - compliant falder over tid understøttes af den ovenfor omtalte survey fra 

2007 udført af Approva Corporation. Ud fra denne survey udtrykte 51 % af respondenterne at de 

forventede at omkostningerne for at være Sarbanes Oxley compliant ville være mindre i 2007 end i 

2006. Kun 17 % forventede højere omkostninger i 2007. De selskaber der har været tvunget til at 

                                                 

18
 Ernst & Young (2009), “Risikostyring i et corporate governance perspektiv”, 26. marts 2009, http://www.ey.com 

19
 USA Today (2007), ”Sarbanes-Oxley law has been a pretty clean sweep”, 29. juli 2007 

20
 The Economist (2007), ”Five Years under the thumb”, 28. juli 2007 



24 

 

implementerer SOX eller har gjort det frivilligt burde således kunne begynde nyde resultatet af im-

plementeringen.  

 

Andre undersøgelser har dog peget i modsat retning. 

 

En undersøgelse udført af Ivy Zhang i 2005 peger på at omkostningerne som følge af indførslen af 

SOX overstiger fordelene. Undersøgelsen tog udgangspunkt i faldet i den totale markedsværdi på 

tidspunkterne for de mest signifikante lovgivningsmæssige begivenheder
21

. 

 

Derudover udførte Kate Litvak en undersøgelse af aktiekursen på selskaber der var noteret både på 

det amerikanske marked og på en børs udenfor USA. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en teori om 

at ”cross-listed” selskaber – altså selskaber noteret på mere end en børs – har en tendens til at blive 

handlet med ”premium” som følge af at være underlagt flere regelsæt. Undersøgelsen viste at efter 

indførelsen af Sarbanes Oxley faldt den ”premium” som selskaber noteret på den amerikanske børs 

ellers havde haft. Dette blev tolket som værende et tegn på, at investorerne ikke anså at fordelene 

ved implementeringen ville overgå omkostningerne.  

 

Denne undersøgelse modsvares dog af en undersøgelse ledet af Karolyi fra Ohio State. Denne un-

dersøgelse viser at selskaber registeret på NYSE eller NASDAQ både før og efter indførelsen af 

SOX bliver handlet med en premium på min. 15 % i forhold til selskaber der bliver børslistet uden-

for USA. Derudover viser undersøgelsen at udenlandske virksomheder der bliver børslistet i USA 

har bedre forhold når de skal rejse kapital i deres hjemland.
22

 

 

4.3.2.1 Notering/afnotering på det amerikanske marked som følge af Sarbanes Oxley Act 

samt påvirkningen på den internationale konkurrenceevne 

Der har været stor diskussion af, hvorvidt de omfattende krav som følge af at være Sarbanes Oxley 

– compliant betyder at selskaber, både amerikanske og ikke-amerikanske er modvillige til at lade 

sig notere på de amerikanske børser, og at dette skule have svækket det amerikanske børsmarked. 

 

                                                 

21
 The Economist (2007), ”Five Years under the thumb”, 28. juli 2007 

22
 USA Today (2007), ”Sarbanes-Oxley law has been a pretty clean sweep”, 29. juli 2007 
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Bargeron, Lehn og Zutter udførte i 2006 en undersøgelse af amerikanske selskabers investering i 

Research & Development, investeringer generelt mv. og benchmarked dette op mod en gruppe af 

britiske selskaber. Denne undersøgelse viste at de amerikanske selskaber var mindre risiko-villige 

end de britiske. De amerikanske virksomheder investerede mindre og forøgede deres beholdning af 

likvide midler. De underbyggede deres argument om, at SOX havde gjort de amerikanske selskaber 

mindre risikovillige med en analyse af udbytte på aktier, hvor de amerikanske selskaber udloddede 

mindre end de britiske.
23

 

 

Ifølge en artikel i USA Today i juli 2007 citeres Niemeier, PCAOB, for at påpege at kritikkerne 

ikke har indset, at selskaberne der børsnoteres i USA får et ekstra ”bounce” i deres aktiepriser, som 

følge af det regulerende systems troværdighed.
24

  

Der er altså ikke entydige konklusioner fra undersøgelserne på dette område. 

 

4.3.3 Opdagelse af besvigelser 

En af grundene til at indføre SOX var, at sikre, at store besvigelsesskandaler som Enron, Worldcom 

mv. ikke ville finde sted igen. Investortilliden ville kunne forøges, hvis investorerne følte sig sikre 

på, at der var et velfungerende kontrolsystem der skulle kunne forhindre og opdage besvigelser før 

de accelererede.  

 

En undersøgelse af 230 amerikanske besvigelsessager i perioden 1996-2004 viste, at før introdukti-

onen af SOX blev kun en ud af tre større besvigelsessager opdaget af personer, der reelt havde an-

svaret for at opdage besvigelser. Efter SOX’s introduktion steg antallet af besvigelsessager opdaget 

af de personer, der har det professionelle ansvar for dette, til 50 %. Undersøgelsen viste at specielt 

for revisorerne steg opdagelsessandsynligheden af besvigelser. Efter SOX blev introduceret 4-

dobledes antallet af besvigelser der blev opdaget af revisorer.
25

 

Undersøgelsen kunne dog ikke klarlægge hvilket initiativ fra SOX, der havde forøget opdagelsesra-

ten af besvigelsessager. SOX har medført krav om at revisor bevarer sin uafhængighed ved ikke at 

måtte yde en lang række serviceydelser for en kunde, som han også reviderer (sektion 201). Derud-

                                                 

23
 The Economist (2007), ”Five Years under the thumb”, 28. juli 2007 

24
 USA Today (2007), ”Sarbanes-Oxley law has been a pretty clean sweep”, 29. juli 2007 

25
 The Economist (2007), ”Five Years under the thumb”, 28. juli 2007 
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over har sektion 404, som nævnt ovenfor, betydet en langt mere detaljeret og dybdegående gen-

nemgang af de interne kontroller under regnskabsaflæggelsesprocessen end tidligere. Der er selv-

følgelig også den mulighed, at Arthur Andersens fald har givet revisionsbranchen stof til eftertanke, 

hvilket har betydet en mere effektiv tilgang til arbejdet. 

 

4.4 Opsummering 

SOX blev indført som følge af flere store skandaler, der rystede investorerne. Dette problem mentes 

at kunne løses ved hjælp af strammere lovgivning både på revisions- og selskabsniveau, der skulle 

give investorerne tilliden til markedet tilbage igen. Denne tilgang understøttes af teorien gennemgå-

et i afsnit 3 om forventningskløften mellem revisors udførte arbejde og det arbejde der af regn-

skabsbrugerne forventes at blive udført. Sammenholdt med den i teoriafsnittet nævnte undersøgelse 

af regnskabsbrugernes psykologi, var både ensartetheden og karakteristika med til at afhjælpe an-

svarspålægningen på revisor. Arthur Andersen var involveret i flere af de store amerikanske er-

hvervsskandaler, og omfanget af fejl, manglende uafhængighed og tilsidesættelse af god revisorskik 

var del i at øge mistilliden til revisorbranchen. Dette medførte i sidste ende et behov for regulering 

af revisionsfaget for at sikre at regnskabsbrugerne genvandt tilliden til revisors arbejde. 

 

Ledelsen skal i denne sammenhæng vurdere og erklære sig om effektiviteten af virksomhedens in-

terne kontroller ud fra en anerkendt begrebsramme, f.eks. COSO. Efterfølgende skal revisor erklære 

sig om de interne kontroller. 

 

Svagheden ved SOX vil dog være, at selvom der arbejdes fokuseret med de interne kontroller, at 

revisors uafhængighed sikres, at der oprettes bedre tilsyn med børsnoterede selskaber mv. som der 

foreskrives i reglerne, så foregår størstedelen af besvigelsessager på ledelsesniveau - herunder også 

de omkostningsmæssige største besvigelsessager, da ledelsen har størst mulighed for at omgå de 

interne kontroller. Efterlevelse af kravene i SOX vil derfor ikke kunne sikre investorerne mod at der 

finder besvigelser sted i et selskab. 

Regulering af revisors arbejde er her brugt som et forsøg på at prøve at sikre investorernes tillid. 

Dette skaber et behov for at opklare om der har været en forventningskløft i mellem hvad der fra 

interessenternes, men også fra den øvrige offentligheds, side forventes at revisor udfører af arbejds-

opgaver, og hvilket arbejde der reelt udføres af revisor.   
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5 Erhvervsskandaler, Sarbanes Oxley Act og Danmark 

Dette afsnit vil kort belyse de fokuspunkter der har været fremstillet i de danske medier i forbindel-

se med introduktionen af SOX. Formålet med gennemgangen er at finde ud hvilke grupper af inte-

ressenter medierne har henvendt sig til i deres gennemgang af problemstillingerne. Derudover vil 

danske undersøgelser om intern kontrol og besvigelse blive nævnt. Til sidst i afsnittet vil udvalgte 

danske erhvervsskandaler kort blive refereret for at understrege hvordan revisor i Danmark har væ-

ret involveret i flere erhvervsskandaler og arten af disse. 

 

5.1 Sarbanes Oxley Act og Danmark 

De danske medier og fagblade havde ligesom resten af verdenspressen fokus på indførelsen af 

SOX, da regelsættet blev forelagt verden i begyndelsen af årtusindeskiftet. 

 

Et af hovedpunkterne i den danske omtale af SOX har hovedsagligt omhandlet den grænseoverskri-

dende indflydelse SOX ville få og nu har i forbindelse med revisionen af amerikanske datterselska-

ber beliggende i Danmark og danske selskaber der enten ønskede børsnotering eller allerede var 

børsnoteret på det amerikanske marked.  

 

Herudover har reguleringen af revisors uafhængighed været omtalt – særligt sektion 201, der forby-

der revisorer at udføre en række serviceydelser for en kunde, revisionsselskabet samtidig reviderer. 

Omtalen af dette skyldes, i sammenhæng med ovenstående at være at, regelsættet regulerer ud over 

sine egne landegrænser, hvilket betyder at et dansk revisionsfirma der yder serviceydelser eller an-

den form for rådgivning til et selskab underlagt de amerikanske regler ville kunne blive genstand 

for amerikanske undersøgelser af uafhængighed mv. Således kunne man i 2003 se, at det globale 

advokatnetværk Landwell løsrev sig fra PriceWaterhouseCoopers pga. den nye amerikanske lov-

givning.
26

 

 

Der har været fokus på omkostningen af implementeringen i forhold til den værdiskabelse som im-

plementeringen kan kaste af sig. Da få danske selskaber har implementeret Sarbanes Oxley reglerne 

har omtalen af omkostningsbyrden hovedsagligt være sammenholdt med disse kendte selskaber.  
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 Børsen (2003), ”Advokater tvinges ud af revisoralliance”, 13. januar 2003 
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Der har da også været tale om, hvilken yderligere omsiggribende effekt SOX ville kunne få ud over 

den regulering selskaber med børsnotering på den amerikanske børs ville komme til at mærke.  

Således udtalte Peter Gath, Sarbanes Oxley ekspert fra KPMG, sig i 2003 til børsen: 

”De store, international orienterede virksomheder i Danmark kommer til at se nærmere på Sarba-
nes Oxley reglerne om interne kontroller. Vi forventer at det omfattende regelsæt vil blive en slags 
”best practice” efter pres fra investorer. Jeg tror man vil hæfte sig meget ved om et selskab anven-
der og rapporterer efter de regler eller ej.”27 
 

5.2 Intern kontrol i danske virksomheder 

I sammenhæng med afsnit 5.1 om de danske mediers fokuspunkter i forbindelse med introduktionen 

af SOX, synes det interessant at undersøge, hvad der indenfor nogenlunde samme periode har været 

skrevet om danske selskaber og deres interne kontroller.  

Der har i årene efter SOX været foretaget en del undersøgelser om selskabers opfattelse og brug af 

interne kontroller. Dette synes naturligt i forhold til at også Europa oplevede større erhvervsskanda-

ler i det samme tidsrum, og at problemstillingen omkring interne kontroller og muligheden for at 

omgås disse derfor ikke kun var et amerikansk fænomen, der berørte amerikanske selskaber. 

 

En undersøgelse fra Ernst & Young foretaget i 2007 viste at kun 26 % af de større danske virksom-

heder brugte de interne kontroller til aktivt at begrænse økonomisk kriminalitet. 

Resultatet af ovenforstående undersøgelse virker bemærkelsesværdigt, da Ernst & Young i en anden 

rapport fra 2006, ”Fraud Risk in Emerging Markets, 9th global Fraud Survey”, undersøgte omfanget 

og betydningen af besvigelser begået mod virksomheder.  

Her viste undersøgelsen at 96 % af danske virksomheder anså interne kontroller som tilstrækkelige 

til at identificere og efterforske besvigelser inden for deres egen organisation
28

.  

 

PriceWaterhouseCoopers har i 2005 lavet en undersøgelse om økonomisk svindel i virksomheder 

verden over. I Danmark blev det konkluderet at ca. hver femte danske virksomhed har været udsat 

for denne form for svindel.
29

 Selvom dette er færre end hvad der blev påpeget ved en undersøgelse 

et par år før, så var det skræmmende ved denne undersøgelse, at svindlen blev opdaget tilfældigt 
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 Børsen (2003), “Hård regnskabskontrol danner skole”, 6. oktober 2003 

28
 Erik Ingvartsen (2007), ”Besvigelser: Risiko og forebyggelse”, Revision & Regnskab nr. 1 2007, s. SS 

29
 Børsen (2005), ”Virksomheder snydt for en halv milliard”, 29. november 2005 
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eller ved informering via interne eller eksterne kilder. Undersøgelsen viser at kun i 3 % er det sel-

skabernes egne interne kontroller der opdager svindlen. 

Undersøgelsen viser dog også, at interne kontroller ikke er undværlige. Jo større antallet af etable-

rede interne kontroller i en virksomhed er, des større er sandsynligheden for at opdage besvigelse og 

få afdækket det tab besvigelsen har medført.
30

 Den interne revision viste sig dog at være den bedste 

interne kontrol  

Hos KPMG har man i 1997 lavet en lignende undersøgelse udformet i rapporten ”Besvigelser – 

Risici og forebyggelse”.
31

 Denne rapport påpeger modstridende med ovenfor nævnte rapport fra 

PWC, at 63 % af besvigelserne i danske virksomheder opdages af interne kontroller.  

 

Spørgsmålet er nu om danske virksomheder bruger interne kontroller som forebyggende kontroller 

og/eller som opdagende kontroller. Ses der på sidstnævnte rapport fra KPMG er det væsentlig at 

lægge mærke til at undersøgelsen har vist at selvom 63 % opdages af de interne kontroller i virk-

somheden, er 30 % af disse opdaget ved et tilfælde og andre 38 % har tidligere udvist faresignaler 

som er blevet ignoreret.  

Det kunne tyde på at danske virksomheder ser/har set de interne kontroller som en forebyggende 

faktor eftersom der ikke er opfølgning på de faresignaler de interne kontroller producerer osv.  

At undersøgelserne er så afvigende fra hinanden kan skyldes flere faktorer. Der kan være forskel på 

hvordan spørgeskemaet virksomhederne udfylder, er stillet op. Er der f.eks. ledende spørgsmål? Har 

respondenten svarmuligheder eller er det i essay-form. 

Den tidsmæssige faktor bør ikke umiddelbart have en betydning for afvigelsen. De seneste mange 

års erhvervsskandaler vil næppe medføre, at virksomhederne nedprioriterer betydningen af de inter-

ne kontroller. Det er dog muligt at en faktor som whistle-blowing kan betyde at nogle besvigelser 

bliver opdaget på denne vis før de bliver opfanget af en intern kontrol, men der er selvfølgelig mu-

ligheden for at danske virksomheder ikke vedligeholder deres interne kontroller. Det kan medføre 

store problemer, hvis interne kontroller ikke bliver opdateret med virksomhedens udvikling – her-

under at adgangskontroller mv. skærpes efterhånden som virksomheden vokser osv. 
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Der har i Danmark været stor fokus på at regulere overvågningen af de interne kontroller gennem 

bestyrelsens arbejde. Dette er lovgivet gennem Aktieselskabsloven, samt anbefalet som en del af 

corporate governance jf. afsnit 5.4.1.1. En sådan overvågning kan kun retfærdiggøres ved, at der 

ikke er alt for store sammenfald mellem direktionen og bestyrelsen, således som foreskrevet ved et 

to-strenget ledelsessystem.  

5.2.1 Danske erhvervsskandaler  

Danske virksomheder og revisionsvirksomheder har ikke været uberørte af erhvervsskandaler gen-

nem tiden. Set over de sidste 20 år, har der været en del skandaler, der kan henføres til dårlig ledelse 

og til tider også dårlig revision. Erhvervsskandaler afføder som regel en usikkerhed i markedet og 

kan dermed medføre en regulering af dette, hvis usikkerheden kan afhjælpes. 

Nedenstående sager er eksempler på at man i Danmark også har oplevet regnskabsmanipulation og 

dårlig revision. Listen er ikke udtømmende eller nødvendigvis repræsentativ. 

 

Nogle af de mest kendte danske erhvervsskandaler er Nordisk Fjer og Hafnia. 

 

Nordisk Fjer har gennem de sidste snart 20 år været en af de danske erhvervs-skandaler, der har fået 

mest interesse. Nordisk Fjer oprettede tomme selskaber, hvor man solgte sine varer dyrt og derefter 

købte dem tilbage til en lavere pris, så man skabte kunstige indtægter uden at varelagret ændrede 

sig. Samtidig solgte man driftsmidler til skuffeselskaberne og købte dem tilbage til en højere pris og 

derved fik man muligheden for at fratrække store afskrivninger i indtægterne. 

Da alt var talt op blev det estimeret at ledelsen i Nordisk Fjer havde bedraget for mere end 1 mia. 

Kr. 
32

  

 

Den 19. August 1992 blev forsikringsselskabet Hafnia erklæret konkurs. Konkursen kom umiddel-

bart efter, at selskabet havde udført en aktieemission på 2 mia. kr., som ifølge børsprospektet skulle 

bringe nok kapital til, at selskabet kunne fortsætte sit virke med en egenkapital på ca. 1 mia. kr. Re-

elt var egenkapitalen efter emissionen dog nul. Børsprospektet blev udarbejdet af et konsortium 

med Den Danske Bank i spidsen. I 1999 blev Den Danske Bank, Hafnias konkursbo, Hafnias revi-

sorer og Hafnias ledelse kendt skyldige i Sø- og Handelsretten i, at børsprospektet ikke var retvi-

sende. Retten fandt, at prospektet indeholdt ikke-bogførte merværdier på 2-3 mia. kr. i form af op-
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skrivninger på ejendomme og goodwill, hvilket forduftede op få uger efter emissionen. De dømte 

valgte at anke sagen til Højesteret som fandt, at materialet i prospektet ikke var tilstrækkeligt man-

gelfuldt til at udløse erstatningsansvar. 

 

Indenfor de seneste år har der også været flere sager, hvor danske selskaber har drejet nøglen om 

som følge af dårlig ledelse, mangel på interne kontroller og regnskabsmanipulation. Dette har med-

ført tab for ejere, interessenter mv. samt indebåret at flere af de store revisionsvirksomheder har 

måttet betale større summer i erstatningsansvar. 

 

Memory Card Technology (MCT), som producerede computerhukommelseskort, gik konkurs i 

2001. Det skete efter, at revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) for det foregående regn-

skabsår havde givet MCT en blank revisionspåtegning på et regnskab med en egenkapital på 112 

mio. kr.. Efter en forespørgsel fra bagmandspolitiet fandt KPMG, at egenkapitalen nærmere var 

minus 185 mio. kr.
33

 Efter konkursen blev Direktør John Trolle og Økonomichef Henrik Sørensen 

anklaget for bl.a. vildledende og pyntede regnskaber. De anklagede blev i 2008 dømt til fængsels-

straf på henholdsvis seks og to år, men dommen er anket til landsretten som i skrivende stund be-

handler sagen.  

Sideløbende med den almindelige revision deltog PWC, sammen med Ernst & Young, i en analyse 

af MCT i forbindelse med en planlagt notering på Nasdaq. De to revisionsselskaber gav blanke på-

tegninger, hvilket førte til, at bagmandspolitiet i 2004 indbragte de to selskaber for revisorbranchens 

disciplinærnævn. De fire involverede partnere er i 2009 blevet dømt til at betale bøder på 150.000 – 

200.000 kr. afhængigt af individuel involvering. I revisornævnets afgørelse hedder det bl.a.; 

”Nævnet har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at der er tale om til dels gentagne tilsidesæt-
telser af god revisionsskik vedrørende meget betydelige værdier i en børsnoteret virksomhed. Det 
må endvidere betragtes som en skærpende omstændighed, at de indklagede i begge regnskabsår var 
fuldt ud opmærksomme på behovet for at udvise særlig agtpågivenhed” 

34
 

 

I 2001 blev det opdaget at Ehusets omsætning var væsentligt pustet op. Dette blev gjort ved at ind-

regne indtægterne inden leveringen af varen. Økonomidirektøren blev afskediget på grund af regn-

skabsmanipulation, men hævdede at hele direktionen kendte til aktiviteten, hvilket de selvsagt be-

nægtede.  
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Derudover blev selskabets revisorer indklaget for de statsautoriserede revisorers Responsumudvalg 

for at have overtrådt god revisorskik.
35

 

 

Revisor i Ernst & Young Erik Tronborg Andersen gav i 2004 en blank revisionspåtegning på regn-

skabet for Burgess-koncernen. Erik Tronborg Andersen var frem til 2001 medlem af de statsautori-

serede revisorers Responsumudvalg. Regnskabet, som blev indsendt til Erhvervs- og selskabsstyrel-

sen, viste sig at være langt fra færdigt. Da Burgess-koncernen 9 måneder senere gik konkurs med en 

underbalance på 400 mio. kr. blev Ernst & Young stævnet for 275 mio. kr. af konkursboet.
 36

  

 

Derudover har der i forbindelse med den omfattende finansielle krise, der indtrådte som følge af 

kollaps af subprime-lånene i USA i 2007 været flere danske banker, som på grund af dårlig risiko-

styring har set sig nødsaget til at dreje nøglen om – heriblandt Bank Trelleborg, Roskilde bank, 

EBH bank, Løkken sparekasse mv. Revisors rolle har været diskuteret i forbindelse med flere af 

disse sager, hvor der har været fokus på, hvorfor revisionen ikke råbte vagt i gevær på grund af den 

dårlige kreditkvalitet på bankernes engagementer samt store eksponering mod bl.a. opførsel af inve-

steringsejendomme. 

 

Den eksterne revision har haft en rolle i alle ovenstående sager. Den eksterne revision har altså i 

flere tilfælde givet blanke påtegninger umiddelbart inden deres kollaps.  

 

Ovenstående tilfælde er medvirkende faktorer til bestemmelserne om hvordan og hvor meget der 

skal reguleres på revisors arbejde. Interessenterne og den generelle offentlighed har en stor del at 

sige i denne diskussion. Som beskrevet ovenfor i afsnit 3 er der en forventning mellem de forskelli-

ge parter, hvilket betyder at regulering vil være nødvendigt, når en af disse parter mister fuld ind-

sigt. I tilfælde som større erhvervsskandaler, hvor investorer og andre interessenter bliver berørt, vil 

der typisk opstå diskussion om hvorvidt, der skal reguleres yderligere. Især i de tilfælde, hvor den 

ene part ikke har fuld indsigt i informationerne.  
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6 Reguleringer og standarder 

Nedenfor vil relevant dansk og europæisk lovgivning og standarder blive gennemgået i det omfang 

de findes relevante. 

Danske revisionsstandarder, der findes relevante og berører de samme forhold, som SOX bliver 

gennemgået i afsnit 6.1. Der vil her være fokus på især risikovurdering og revisionshandlinger i 

forbindelse med risikovurderingen samt besvigelsesrevision, da det var dette, der i første omgang 

affødte behovet for indførslen af SOX i USA. Afsnittet skal afdække om arbejdshandlinger påkræ-

vet i de eksisterende danske revisionsstandarder allerede opfylder de krav som SOX fremsætter.  

 

Corporate Governance forhold der berører de samme områder vil kort blive gennemgået i 6.2. 

 

Nyere tiltag under EU vil derefter blive gennemgået i afsnit 6.3 i det omfang det findes relevant i 

forhold til opgaven. 8. Direktiv regulerer revisor og revisionen i offentlige virksomheder, og vil 

derfor være relevant. 8. direktiv trådte i kraft medio 2006 og medlemsstaterne skulle medio 2008 

have implementeret direktivet i national lovgivning. Dette udmøntede sig i den nye revisorlov, som 

omtales under dette afsnit.  Der vil blive omtalt hvorledes 8. direktiv sammen med den nye revisor-

lov har medført nye arbejdsopgaver og sammenfald mellem det dansk/europæiske og det amerikan-

ske regelsæt. Derudover vil 4. og 7. direktiv blive kommenteret, da der i disse direktiver er fremstil-

let krav i forhold til ledelsen og interne kontroller. Formålet er som nævnt ovenfor at undersøge om 

eksisterende lovgivning i Danmark allerede afdækker kravene fra SOX.  

 

6.1 Revisionsstandarderne 

I Danmark er revisorbranchen ud over Revisorloven underlagt revisionsstandarder (RS) ved revisi-

on af regnskaberne og hvor det findes nødvendigt ved revision af andre oplysninger.  Revisions-

standarderne er opsat som et grundlæggende sæt af principper og metoder, der skal bruges ved revi-

sionen. Principper og metoder fremført i disse standarder kan dog fraviges, hvis revisor finder, at 

det vil være mere passende at bruge en anden tilgangsvinkel eller det i forhold til opgaven ikke fin-

des væsentligt. En sådan afvigelse skal dog kunne begrundes.  
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6.1.1 RS 315 ”Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation” 

Formålet med standarden er at udstikke guidelines for revisor i dennes opnåelse af forståelse for 

virksomhedens og dens omgivelser. Dette inkluderer virksomhedens interne kontrol. Revisor skal 

kunne identificere risici der kan medføre væsentlig fejlinformation i virksomhedens regnskab.  

Der stilles krav til revisors professionelle bedømmelse.  

 

Revisionsstandarden opstiller følgende krav: risikovurderingshandlinger og informationskilder om 

virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, forståelse for virksomheden og 

dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, 

kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse samt dokumentation.  

 

For at opnå forståelse for virksomheden og dens omgivelser skal revisor bl.a. overveje både bran-

che, lovgivning, den regnskabspraksis virksomheden har valgt, virksomhedens mål og strategier, 

hvordan virksomheden måler og kontrollere sin finansielle præstation, samt den interne kontrol i 

virksomheden. 

 

Bilag 2 i revisionsstandard 315 gennemgår elementerne i intern kontrol. Dette er de elementer revi-

sor skal overveje i sin vurdering af virksomheden.  

 

Elementerne der gennemgås er: kontrolmiljøet, virksomhedens risikovurderingsproces, informati-

onssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser der er relevante for regnskabsaflæggelse, 

kommunikation, kontrolaktiviteter samt virksomhedens overvågning af kontroller.  

 

Disse elementer er enslydende med COSO begrebsrammen. SOX fremhæver COSO som en be-

grebsramme som ledelsen kan bruge til at måle de interne kontroller op imod, når denne skal vurde-

re virksomhedens interne kontroller.  

 

Forskellen mellem revisionsstandard 315 og SOX, er altså ikke set-up’et for at måle og vurdere 

interne kontroller.  

 



35 

 

Normalt vil de kontroller der har betydning for revisionen være af en art der gør, at de påvirker 

hvorvidt virksomheden ved ekstern rapportering udviser et retvisende billede.  

 

Revisor skal opnå en forståelse for udformningen og implementeringen af den interne kontrol. Dette 

kræver at revisor i sine overvejelser medtager en vurdering af om kontrollen, enten alene eller i 

kombination med andre, kan forebygge eller opdage og korrigere væsentlige fejlinformationer. 

Derudover skal revisor i sin revision konstatere om den interne kontrol er implementeret og om den 

er implementeret korrekt, så den opfylder det formål den har, samt om virksomheden ”bruger” den. 

Revisor overvejer udformning samt behovet for kontrollen ved hjælp af forespørgsler, observation 

af brugen, rapportering og anden skriftlig dokumentation på kontrollen samt følgen af transaktioner.  

 

Revisor skal ved risikovurderingen og forståelsen af de interne kontroller tilegne sig kendskab til de 

iboende begrænsninger der er i de interne kontroller. Det er essentielt at revisor vurderer risikoen 

ved at interne kontroller omgås ved menneskelige fejl (hvor omgåelse er utilsigtet) samt omgåelse 

ved sammensværgelse, hvor interne kontroller tilsidesættes bevidst. Størrelsen af en virksomhed er 

væsentlig ved revisors overvejelser af de iboende begrænsninger.  

 

Revisor skal desuden sikre sig en forståelse af virksomhedens risikoidentifikationsproces samt kon-

trolaktiviteter og overvågningsprocedurer af de interne kontroller.  

 

Når revisor har gennemgået denne omfattende risikovurdering af virksomheden og derved identifi-

cerede de risikofyldte områder, herunder de væsentligste interne kontroller, skal revisor fastlægge 

hvilke revisionshandlinger der er nødvendige for at kunne danne sig et acceptabelt niveau af sikker-

hed for, at de interne kontroller fungerer optimalt samt at der derved ikke er væsentlig risiko for 

fejlinformation i regnskabet.  

 

6.1.2 RS 330 

Formålet med standarden er at opstille guidelines for revisor ved at fastlægge generelle reaktioner 

på, samt udformning og udførelse af revisionshandlinger og at adressere risici for væsentlig fejlin-

formation på regnskabsniveau identificeret ved gennemgangen af RS 315. 

Ved udførelsen af revisionshandlinger fastlagt som følge af ovennævnte guidelines vil revisor være 

i stand til at reducere risikoniveauet til et acceptabelt niveau.  
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Revisor skal ved udformningen af sine revisionshandlinger overveje arten, den tidsmæssig placering 

og omfanget.  

 

Under arten af revisors reaktioner på risikovurderinger skal der udover substanshandlinger indgå 

test af kontroller.  

Revisor skal efterprøve sin vurdering af en kontrols funktionalitet og derved opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for at kontrollerne har fungeret effektivt i de perioder der revideres.  

 

Revisor skal desuden udføre test af kontroller i de tilfælde hvor substansrevision ikke er tilstrække-

ligt til at reducere sandsynligheden for væsentlig fejlinformation i regnskabet.  

Antallet af revisionshandlinger ved test af kontroller bestemmes bl.a. af hvor stor en del af revisors 

revision der baseres på kontrollen funktionalitet. I revisors overvejelser medtages hyppigheden 

hvormed kontrollen udføres af virksomheden i perioden, længden af den tidsperiode hvor revisor 

baserer sin revision på kontrollens funktionalitet, relevansen og pålideligheden, der opnås på at kon-

trollen har den forebyggende eller opdagende og korrigerende effekt som er hensigten med kontrol-

len, omfanget af revisionsbevis opnået fra andre kontroller, hvor vidt revisor overvejer at reducere 

omfanget af substansrevision ved at basere sin revision i større grad på kontrollens funktionalitet 

samt den forventede afvigelse fra kontrollen.   

 

Revisor skal, hvis revisionen baseres på kontroller der tidligere er testet og ikke i mellemtiden er 

ændret, mindst teste kontrollerne i hver 3. revision.  

 

6.1.3 RS 240 

Revisor skal i forbindelse med revision af regnskabet og under sin løbende revision overveje, hvilke 

besvigelser og fejl, der kan opstå i relation til og med væsentlig betydning for aflæggelse af regn-

skabet. Det er dog bestyrelsen og ledelsen der har det primære ansvar for at overveje og forebygge 

besvigelser og fejl.  Dette er i overensstemmelse med Aktieselskabsloven (se ovenfor). I denne for-

bindelse skal ledelsen sørge for, at der skabes en kultur af ærlighed samt passende interne kontrol-

ler.  
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Revisor skal overveje to former for fejlinformation i sin revision. Der medregnes under denne stan-

dard ikke de tilfælde hvor der sker uforsætlige fejl, såsom fejltagelser i forbindelse med indsamlin-

gen eller behandlingen af data, ukorrekte regnskabsmæssige skøn og uforsætlig forkert anvendelse 

af regnskabspraksis, som nævnt som eksempel i revisionsstandarden.  

 

Standarden vedrører den type af fejl, der fremkommer som resultat af regnskabsmanipulation, hvor 

regnskabstallene fremføres på en måde, så regnskabsbrugeren ikke kan gennemskue tallet, eller 

hvor regnskabstallet er anført decideret forkert.  Derudover vedrører standarden den type af fejlin-

formation der fremkommer ved misbrug af virksomhedens aktiver. Det kan her være tale om tyveri 

af virksomhedens aktiver, situationer hvor private regninger bliver anført som virksomhedens og 

derfor betalt af denne, og lignende. 

  

Det skal dog også stadig understreges, at revisor ”kun” kan give en vis grad af sikkerhed for at 

regnskabet ikke indeholder fejlinformation. Hvis revisor udfører sin revision i overensstemmelse 

med revisionsstandarderne skulle denne give en høj grad af sikkerhed for at regnskabet som helhed 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

 

Der er dog stor forskel på den revision revisor udfører samt de overvejelser revisor gør sig i denne 

forbindelse i henseende på besvigelser, og det forebyggende arbejde ledelsen skal lave. Disse to må 

ikke forveksles. 

 

Følgende faktorer vil have indvirkning på om revisor opdager en besvigelsessag: dygtigheden hos 

den der foretager besvigelsen, hyppigheden og omfanget af manipulationen, graden af sammen-

sværgelse, størrelsen af enkeltbeløb der manipuleres samt de involveredes stilling.  

 

Revisionsstandarden påpeger selv, at revisor kan have sværere ved at gennemskue manipulation fra 

ledelsens side end fra medarbejdernes, da førstnævnte i flere tilfælde vil have muligheden for at 

tilsidesætte interne kontroller og procedurer, og dermed lettere kunne gennemføre transaktioner 

eller lignende, der ikke ellers ville kunne gå igennem.  

Revisor skal ifølge RS 240 (samt RS 200) planlægge og udføre en revision med professionel skep-

sis.  
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Som RS 240 påpeger, er det altså ikke muligt for revisor, selvom denne følger alle relevante revisi-

onsstandarder til fulde, at kunne garantere et fejlfrit regnskab.  Påtegningen af et regnskab er derfor 

først og fremmest en erklæring om, at revisor har opnået så høj en sikkerhed som mulig for at regn-

skabet er uden væsentlige fejl på baggrund af tilstrækkelig planlægning og udførelse af revision og 

professionel kompetence.   

 

Derudover involverer en revision sjældent undersøgelse af ægtheden af dokumentationen, jf. Revi-

sionstandard 500 – Revisionsbeviser, hvilket vil betyde, at revisor ikke umiddelbart står til ansvar 

for forfalskede fakturaer mv. så længe revisor har været i god tro.  

6.1.4 Opsummering  

Revisionsstandarderne 315 og 330 ovenfor gennemgår hvordan og i hvilket omfang de interne kon-

troller skal vurderes og revideres i forbindelse med revisionen. 

Det er væsentligt for forståelsen af den arbejdsopgave, der bliver påført revisorer og ledelsen, at 

skelne mellem den revision af interne kontroller som sektion 404 ligger op til og den revision der 

foretages i forbindelse med årsrapporten.  

 

”Revisionen af selve årsrapporten sigter på resultatet af procedurerne for aflæggelse af årsrappor-
ten, hvorimod revisionen af de interne kontroller sigter på selve procedurerne for aflæggelse af 
årsrapporten. Revisor skal altså vurdere effektiviteten af alle væsentlige kontroller i processen be-
gyndende med initiering af transaktioner over til den finansielle rapporteringsproces og slutte ved 
godkendelse og udsendelse af årsrapporten.37” 
 

En væsentlig svaghed i de interne kontroller medfører ikke nødvendigvis, at revisor i sin påtegning 

af årsrapporten skal tage forbehold. Revisor kan sikre sig gennem yderligere substans revision, at 

den identificerede væsentlige svaghed i de interne kontroller ikke medfører væsentlige fejl i årsrap-

porten. En væsentlig svaghed i en intern kontrol vil under SOX sektion 404 kræve at revisor rappor-

terer svagheden i sin erklæring. 

Ovenstående underbygges også af at revisor under RS 315 og RS 330 kan bygge sin revision på 

substansrevision og dermed undgå test af visse kontroller. Herudover kan test af visse kontroller 

undlades med op til 2 års mellemrum, hvilket SOX og PCAOB’s auditing standard ikke åbner op 

overfor. Auditing standard no. 5 øger dog fokus på væsentlighed og risikobedømmelse i forhold til 

standard no. 2, hvilket ligger mere op af de danske RevisionsStandarder.   
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6.2 Corporate governance 

Definitionen på Corporate Governance er jf. Thomas Riise Johansen: ”… de spilleregler der regule-

rer forholdet mellem de forskellige selskabsorganer: direktionen, bestyrelsen, generalforsamlingen 

og revisor”.38   Børsnoterede selskaber har siden 2006 i deres årsrapport skullet redegøre for hvor-

dan de forholder sig til et sæt anbefalinger om god selskabsledelse udarbejdet af Fondsbørsens Ko-

mité for god selskabsledelse. Der er ingen sanktioner forbundet med ikke at følge en anbefaling så 

længe afvigelsen forklares, men markedet kan dog straffe selskabet for manglende efterlevelse af 

anbefalingerne gennem faldende aktiekurser. 

 

Ifølge Københavns fondsbørs komité for god selskabsledelse bør bestyrelsen mindst en gang om 

året gennemgå og vurdere de interne kontroller. Bestyrelsen bør desuden gennemgå retningslinjerne 

for de interne kontroller og efterse overvågningen heraf. 
39

 

 

Hvis selskabet har et revisionsudvalg, bør udvalget gennemgå de interne kontroller samt risikosty-

ringssystemerne. Det er desuden revisionsudvalget, der skal sørge for at bestyrelsen følger op på 

eventuelle fejl og mangler samt øvrige kommentarer som bliver kommunikeret i revisionsprotokol-

len.  

 

Nørby-udvalgets anbefalinger er ikke banebrydende indenfor dette felt, men faktisk meget overens-

stemmende med aktieselskabsloven, hvor § 56 beskriver bestyrelsens ansvar vedrørende de interne 

kontroller.  

 

Der har været fokus på intern kontrol i corporate governance sammenhæng siden starten af 

1990’erne. SOX skærpede dog fokus på de interne kontroller igen. 
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Kilde: CORPORATE GOVERNANCE OG REVISOR - konsekvenser af aktuelle corporate governance indsatser, 

Thomas Riise Johansen (2006) 

 

Figuren viser hvordan sektion 404 adskiller sig fra dansk (og engelsk) forståelse af risikostyring og 

intern kontrol i de danske (og engelske) vejledninger. 

SOX adskiller sig her markant fra europæiske tiltag ved at kræve en erklæring om de interne kon-

troller. 

6.3 Europæisk regulering 

De første europæiske reaktioner på Enron-skandalen mv. i USA var at sådanne skandaler ikke ville 

kunne finde sted i Europa. Denne holdning tog udgangspunkt i et argument om, at man i Europa 

lagde mere vægt på indholdet af regnskabsinformationen, hvor man i USA havde mere bundne 

form-krav til den finansielle rapportering.
40

 

 

Kort efter erhvervsskandalerne fandt sted i USA, oplevede man dog også i Europa erhvervsskanda-

ler, der åbnede op for behovet for at se på reguleringen af revision og regnskab.  

For ca. 5 år siden chokerede Parmalat-skandalen i Europa, da selskabet gik i betalingsstandsning. 

Regnskaberne gengav ikke virkeligheden, hvor bankkonti med likvider der var anført i regnskabet 

slet ikke fandtes. En senere gennemgang af selskabets økonomi har indikeret at selskabet kørte med 

underskud i alle de år det var børsnoteret (siden 1990) på den italienske børs. Dette fremgik dog 

ikke af regnskaberne i de 14 år der gik inden betalingsstandsningen.
41
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Også hollandske Royal Ahold havde i samme periode store overskrifter i medierne, da det blev op-

daget at de over et par år kunstigt at oppustet indtjeningen med omkring 500 mio. dollar.
42

 

 

Dette skabte et tillidsfald hos regnskabsbrugerne til den finansielle rapportering og revisionen, som 

krævede tiltag. 

 

6.3.1 8. direktiv 

8. direktiv trådte i kraft d. 29.6.2006 og medførte at medlemsstaterne inden d. 29.6.2008 skulle have 

offentliggjort de ændringer og tiltag der var nødvendige for at overholde direktivet – i Danmark 

udmøntede dette sig i den ny Revisorlov, se nedenfor. Direktivet er skabt for at få en større harmo-

nisering af revisionsbranchen og dennes opgaver på tværs af fællesskabet. Derudover anses 8. di-

rektiv for på sin vis at have samme formål, som SOX havde ved sin indførsel, – at genskabe inve-

stor tilliden til markedet.  

 

Selve direktivet er bygget op af følgende kapitler: 1) emne og definitioner, 2) Godkendelse, efter-

uddannelse og gensidig anerkendelse, 3) Registrering, 4) Faglig etik, uafhængighed, objektivitet, 

fortrolighed og tavshedspligt, 5) Revisionsstandarder og revisionspåtegning, 6) Kvalitetssikring, 7) 

Undersøgelser og sanktioner, 8) Offentligt tilsyn og reguleringsaftaler mellem medlemsstaterne, 9) 

Udnævnelse og afskedigelse, 10) Særlige bestemmelser for lovpligtig revision af virksomheder af 

interesse for offentligheden, 11) Internationale aspekter og 12) Overgangsbestemmelser og afslut-

tende bestemmelser. 

 

Direktivet tager udgangspunkt i kravene omkring godkendelse af revisorer og revisionsfirmaer, 

hvilke uddannelseskvalifikationer revisor skal besidde for at udføre lovpligtig revision samt krav 

om efteruddannelse. Derudover skal medlemsstaterne føre et offentligt register af godkendte reviso-

rer og revisionsselskaber.  

 

Direktivet påkræver indførsel af et revisionsudvalg i offentlige virksomheder, der har til opgave at 

overvåge de interne kontroller.  
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Ifølge 8. direktiv skal virksomheder af interesse for offentligheden etablere et revisionsudvalg med 

mindst et medlem der er uafhængigt og har regnskabskendskab. Medlemsstaterne kan dog tillade at 

hele bestyrelsen udøver funktionen. Det kræves dog her, at formanden for bestyrelsen ikke også er 

formanden for revisionsudvalget. Revisionsudvalgets opgaver består ud over at overvåge regn-

skabsaflæggelsen og den lovpligtige revision af årsregnskabet bl.a. i at overvåge om virksomhedens 

interne kontrolsystem, i givet fald interne revision, og risikostyringssystemer fungerer effektivt.
43

 

Revisor skal jf. artikel 41 stk. 4 underrette revisionsudvalget om væsentlige spørgsmål vedrørende 

den lovpligtige revision, især om der er væsentlige mangler i den interne kontrol vedrørende regn-

skabsaflæggelsen.  

6.3.1.1 Ny revisorlov  

D. 17. juni 2008 blev den nye revisorlov ”Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

m.v.” vedtaget. Loven skulle implementere 8. direktiv i dansk lovgivning.  

 

Revisorlovens § 20 kræver, at der i virksomheder, hvor årsrapporten skal revideres, føres en revisi-

onsprotokol af revisor. Dette drejer sig om regnskabsklasse C og D virksomheder efter Årsregn-

skabsloven. I revisionsprotokollen skal der oplyses om ”… væsentlige spørgsmål vedrørende revi-

sionen herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholde-

ri, regnskabsvæsen eller interne kontrol.” 
44

 

 

Den nye revisorlov § 31 kræver desuden, at virksomheder af offentlig interesse skal have et revisi-

onsudvalg, der bl.a. har til opgave, at overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem og evt. 

interne revision fungerer effektivt.  

 

At ligge ansvaret for overvågningen af interne kontroller hos bestyrelsen er ikke nyt i Danmark. 

Aktieselskabsloven § 57, stk. 7, nr. 5 påkræver således at bestyrelsen i forretningsordenen om udfø-

relsen af dens hverv tager stilling til selskabets organisation herunder regnskabsfunktionen, intern 

kontrol mv.  
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Derudover har Nørbyudvalget under deres rapport om god selskabsledelse indført: 

 

”Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt gennemgår og vurderer de interne kontrolsy-
stemer i selskabet samt ledelsens retningslinjer herfor og overvågning heraf, og at bestyrelsen 
overvejer i hvilket omfang en intern revision kan bistå bestyrelsen hermed.”45 
 

Bestyrelsen har således både via hard law og soft law skullet overveje interne kontroller og disses 

betydning for virksomhedens risikoniveau. Den nye revisorlov – og 8. direktiv – indfører nu blot et 

krav om, at der i offentlige virksomheder forefindes en mindre gruppe af personer der koncentrerer 

sit arbejde om revisionen og interne kontrolprocedurer m.v. og at én af disse personer har en regn-

skabsmæssig eller revisionsmæssig baggrund, der giver udvalget et bedre udgangspunkt i vurderin-

gen af risici vedrørende regnskabsaflæggelse mv.  

 

Den nye revisorlov påkræver derved ikke at revisor skal erklære sig om de interne kontroller ud 

over i revisionsprotokollatet. Revisionsprotokollatet er et internt dokument mellem revisionen og 

bestyrelsen, og bemærkninger og informationer i denne, som der vil have interesse for offentlighe-

den, vil dermed ikke blive offentliggjort. Revisors rapportering skal skabe fokus på problemet for 

bestyrelsen, som så har ansvaret for at sikre at der bliver foretaget de nødvendige foranstaltninger.  

 

6.3.1.2 Sarbanes Oxley Act og 8. direktiv 

Sammenholdt er der en del fællestræk mellem Sarbanes Oxley Act og 8. direktiv.  

Både SOX og 8. direktiv har fokus på revisors uafhængighed herunder omfanget og arten af de ser-

viceydelser et revisionsselskab tilbyder en kunde, som revisionsselskabet samtidig er revisor for. 

Derudover er der lighed i forbindelse med rotationsregler for underskrivende partner (EU: minimum 

hvert 7 år, SOX: minimum hvert 5. år), mv.  

 

Begge regelsæt påkræver en revisorkomité i virksomheder af offentlig interesse – børsregistrerede 

selskaber – hvor minimum et medlem har uddannelse eller erfaring inden for regnskab og revision 

og dermed har muligheden for, at kunne kontrollere væsentlige elementer i regnskabsaflæggelsen.  

 

Revisors og ledelsens erklæring om de interne kontrollers effektivitet er ikke påkrævet i 8. direktiv.  
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Som nævnt ovenfor skal revisor dog underrette revisionsudvalget i tilfælde af væsentlige mangler i 

den interne kontrol vedrørende regnskabsaflæggelsen. Der er ikke noget krav om offentliggørelse af 

de til revisionsudvalget rapporterede væsentlige mangler.  

 

6.3.2 4. og 7. direktiv 

Selvom 8. Direktiv ikke stiller krav til erklæring på de interne kontroller er det stadig interessant, at 

4. og 7. direktiv, også kendt som regnskabsdirektiverne, kræver at et selskab, hvis værdipapirer er 

optaget på et reguleret marked skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i sin årsberet-

ning. Denne redegørelse skal jf. 4. Direktiv artikel 46 a) mindst indeholde: 1) en henvisning til den 

kodeks for virksomhedsledelse, som selskabet har besluttet at anvende eller er omfattet af i henhold 

til lov, 2) en redegørelse for hvorvidt og i hvilket omfang selskabet opfylder ovenstående kodeks for 

virksomhedsledelse, 3) en beskrivelse af selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer, 

4) de oplysninger det kræves i artikel 10 stk. 1 litra c), d), f), h) og i), i Europaparlamentets og Rå-

dets direktiv 204/25/EF, 5) generalforsamlingens funktion og dens centrale beføjelser samt en be-

skrivelse af aktionærrettigheder og af hvordan de kan udøves og 6) sammensætningen af bestyrel-

sen og dens udvalg samt disses funktion. 

 

Ledelsesberetningen har indtil 2008 været underlagt revision for selskaber i regnskabsklasse B, C 

og D. Revisionen af ledelsesberetningen blev beskrevet i Revisionsstandard 585.  

Revisor skulle ved revisionen af årsrapporten udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet, herunder ledel-

sesberetningen, gav et retvisende billede.  

 Revisor skal herunder vurdere pålideligheden af oplysningerne indeholdt i beretningen. Revisor 

skulle til denne opgave benytte sin professionelle vurdering.
46

.   

 

Medio 2008 blev revisionspligten for ledelsesberetningen ophævet for selskaber i regnskabsklasse 

B, C og D. Revisor skal dog afgive en udtalelse om hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er 

i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab. At revisor kun skal udtale sig 

om hvorvidt ledelsesberetningen er misvisende eller ej, betyder at kravene til selskabet til underlig-

gende dokumentation for oplysninger i årsrapporten også vil være mindre.  
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6.4 Opsummering 

Der er flere andre punkter hvor især det ny 8. direktiv har ligheder med SOX.  

 

I sammenhold med SOX har dansk lovgivning og 8. direktiv ikke særlig krav til den eksterne revi-

sions gennemgang af de interne kontroller. Det betyder dog ikke at revisor ikke skal tage hensyn til 

interne kontroller ved planlægningen og udførelsen af sit arbejde. RS 315 og RS 330 omhandler 

vurderingen af de interne kontroller i forbindelse med revisors risikovurdering af selskabet og regn-

skabsaflæggelsen. 

 

Hvorfor EU-direktivet ikke påkræver en regulering af interne kontroller kan diskuteres. 

Europa har også været ramt af erhvervsskandaler.  

 

Der kan være flere årsager til at lovgivning udstedt af EU og af SEC er forskellige. Der er i EU tale 

om lande med hver deres nationale lovgivning som der skal tages højde for og respekteres. EU ar-

bejder således også med flere niveauer af regulering: forordninger, er almengyldig og bindende og 

gælder umiddelbart i hver medlemsstat, Direktiver – hvor medlemslandende har en vis frihed til at 

formulere lovgivning efter retningslinjer fra EU, og anbefalinger, som det står frit for medlemslan-

dene at implementere efter hvad de finder bedst.  

 

Et interessant synspunkt i denne diskussion er ikke kun begrænset til at se på hvilken spill-over ef-

fekt en så omfattende og stram regulering som SOX havde på Europa, og herunder Danmark og 

danske regnskabsbrugere. Det omfatter også en forståelse af, om der er en forskel i forventnings-

kløften til revisors arbejde, når man skelner mellem lande hvor revisors opgaver reguleres med hard 

law og lande, hvor der som i Danmark, primært bliver reguleret via soft law. 

Dette vil dog ikke blive gennemgået i denne opgave. 
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7 Gennemgang af spørgeskema 

Formålet med denne opgave er, at undersøge hvorvidt revisors erklæring om de interne kontroller, 

som påkrævet i SOX (men ikke i 8. direktiv eller dansk lovgivning) vil have en indflydelse på inve-

storer og regnskabsbrugeres tillid til revisors arbejde.. 

 

7.1 Spørgeskemaets opbygning 

Ved analysen af om der er et behov for regulering af revisors arbejdsopgaver, specielt i forbindelse 

med revisionen af de interne kontroller, benyttes et spørgeskema, for at indsamle data. I dette afsnit 

vil relevant teori vedr. indsamling af data via spørgeskemaer samt udvælgelsen af respondenter bli-

ve gennemgået.  

 

Ved udformningen af et spørgeskema er der taget udgangspunkt i 2 hovedproblemstillinger. 

 

1. Offentlighedens opfattelse af revisor og dennes arbejdsopgaver 

2. Regnskabsbrugernes kendskab til SOX og deres opfattelse af om SOX skaber en 

merværdi for dem som regnskabsbrugere. 

 

Spørgsmålene er prøvet udformet så neutralt som muligt, således at disse ikke leder respondenten 

mod et bestemt svar.  

 

Spørgeskemaet er opbygget elektronisk via www.askpeople.dk, og er udsendt som link. Et elektro-

nisk spørgeskema har både sine fordele og ulemper.  

 

Fordelen ved et elektronisk spørgeskema er, at det er let at udforme, distribuere og indsamle, da 

respondenten modtager et link til spørgeskemaet og indsender dette efter besvarelsen ved at klikke 

på et ”afslut”- ikon. Derudover kan spørgeskemaet sættes op således at respondenten kan ledes 

udenom specifikke spørgsmål, hvis disse ikke er relevante i respondentens videre besvarelse.  

 

Ulempen ved det elektroniske spørgeskema er at respondenten ikke har noget incitament for at be-

svare spørgeskemaet. Derudover kan et link til et spørgeskema distribueres hurtigt videre uden eje-

rens kendskab, hvilket kan gøre det svært for ejeren af spørgeskemaet at kende til det eksakte antal 

modtagere af spørgeskemaet, når svarprocenten skal beregnes. I denne opgave er denne usikkerhed 
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forsøgt elimineret eller i det mindste reduceret så meget, at det ikke beregnes for en væsentlig fejl 

ved tæt kontakt til de personer, der har forestået distribueringen af spørgeskemaet.  

 

Spørgeskemaet er opbygget i 3 dele.  

Spørgsmålene fremgår af spørgeskemaet i bilag 2. 

 

Første del af spørgeskemaet vedrører køn, alder, uddannelse og job samt hvorvidt respondenten 

benytter regnskabsinformation og i hvilken forbindelse respondenten bruger informationen. Regn-

skabsbrugeren er den primære fokusgruppe i denne opgave, hvilket betyder at det fra starten er vig-

tigt at identificere hvem denne gruppe er.  

Anden del af spørgeskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i at identificere hvilken opfattelse 

respondenterne har af revisor som tillidsmand, samt hvad revisor gennem dennes arbejdsopgaver 

giver regnskabsbrugere af sikkerhed. Der er som nævnt i afsnit 3.2 tidligere lavet undersøgelser på 

dette område der påpegede en forskel på regnskabsbrugernes opfattelse af revisors arbejdsopgaver, 

og dennes faktiske arbejdsopgaver. Spørgeskemaet i denne opgave lægger således ud med to 

spørgsmål, der vedrører den generelle opfattelse af revisors arbejde. Disse spørgsmål har desuden til 

formål at undersøge om der stadig er en sådan tvivl omkring hvad revisor reelt garanterer, når han 

har udført sit arbejde. En forkert opfattelse af revisors arbejde vil desuden kunne have en effekt på 

hvad regnskabsbrugeren ellers føler behov for af informationer for at kunne forholde sig til informa-

tionen i regnskaber og lignende.  

Tredje del af spørgeskemaet er udarbejdet med fokus på respondentens kendskab til SOX samt de 

nøgleområder dette regelsæt er udsprunget af. 

 

7.2 Udvælgelse af respondenter 

Udvælgelsen af respondenter har i denne opgave været baseret på at ramme først og fremmest en 

gruppe mennesker, der enten gennem uddannelse har en forståelse for hvordan regnskabsinformati-

on kan bruges eller privat eller gennem deres arbejde anvender regnskabsinformation. Spørgeske-

maet er i den forbindelse udsendt til en gruppe studerende indenfor regnskabsområdet 

(cand.merc.fir. studiet). Derudover er spørgeskemaet udsendt til en gruppe uden andre særlige fæl-

lestræk end at de arbejder med regnskabsudarbejdelse, regnskaber mv. eller bruger regnskabsinfor-

mation i anden sammenhæng. Dette skyldes at responsen på dette spørgeskema skal afdække offent-
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lighedens vurdering og opfattelse af revisor og revisors opgaver og afdække et underliggende behov 

hos offentligheden for at få bedre regnskabsinformation.  

 

Spørgeskemaet kan bl.a. belyse, om de studerende indenfor regnskabsvæsen, samt personer med 

arbejde indenfor regnskab og økonomi mv.,  har bedre forståelse for revisors opgave end personer 

uden uddannelse og job indenfor dette område, og derfor har været mere modtagelig overfor den 

informationsstrøm der er kommet fra USA i forbindelse med offentliggørelsen og implementerin-

gen af SOX. Der vil også kunne ses på om respondenter, der har anført at de bruger regnskabsin-

formation i forbindelse med investering har en anden opfattelse af regnskabsinformationen mv. end 

de personer der ikke umiddelbart bruger informationen til privat brug. 

 

Udvælgelsen af respondenter til gruppen der ikke består af personer med regnskabsteoretisk uddan-

nelse har været baseret på at få en bred vifte af svar, således at opgaven kan danne et billede af en 

repræsentativ mængde af den danske befolkning og dennes viden på området. Der er udvalgt et 

mindre antal distributører, som har udsendt spørgeskemaet til et antal respondenter, for at sikre en 

vis fordeling og repræsentation i svarene – både aldersmæssigt, kønsmæssigt, uddannelsesmæssigt, 

jobmæssigt og i forhold til brugen af regnskaber. Antallet af respondenter der har modtaget spørge-

skemaet er kendt. Grunden til at der i denne opgave er valgt at indhente svar på spørgeskemaet på 

en sådan måde skyldes, at indhentede svar ved 1 distributør let kan give en ensformig masse af re-

spondenter. Da indhentningen af svar fra alle uddannelsesniveauer og jobfunktioner ville være en 

stor og omfattende opgave, vil denne opgave belyse tendensen i den generelle offentlighed. Der vil 

således ikke kunne laves endegyldige konklusioner på disse svar, men blot reflekteres over tenden-

sen i svarene. 

 

Spørgeskemaet er ud fra bedste overbevisning udsendt og modtaget af ca. 220 personer heraf ca. 

160 regnskabsstuderende og ca. 60 personer uden foruddefinerede teoretiske forudsætninger. Der 

kan dog i sidstnævnte gruppe forekomme enkelte personer, som der har teoretisk viden/uddannelse 

indenfor regnskab og revision. Det er ikke tilstræbt at disse personer skal indgå i gruppen, men an-

ses heller ikke for en fejl at medtage dem.  

I den forbindelse har 31 personer med identificeret teoretisk regnskabsuddannelse svarende til en 

svarprocent på ca. 20 % besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten på personerne uden fastslået teore-

tiske forudsætninger var således 78 % svarende til 47 personer. Af de 47 personer har 6 anført at de 
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aldrig bruger regnskabsinformation. Deres besvarelser er alligevel medtaget, da deres opfattelse af 

revisors arbejde på nogle områder kan også vil kunne anses for at være relevant. 

7.3 Gennemgang af svar 

Besvarelserne på spørgeskemaet vil i det efterfølgende blive gennemgået. Da svarprocenten ikke er 

høj nok til i sig selv at være retvisende, vil svarene blive forsøgt underbygget med konklusioner og 

findings fra teori og andre undersøgelser. Svarene anses for at kunne påpege tendenser i offentlig-

heden, der kan være interessante at diskutere.  

 

7.3.1 Generelt 

Nedenfor vil fordelingen af respondenterne på køn, alder, uddannelse og branche kort blive gen-

nemgået. Disse spørgsmål skal tjene som grundlag for videre analyse, hvor det findes relevant. 

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Tabellen viser, at 65 % af respondenterne er mænd og at mand/kvinde fordelingen er 74 %/26 % 

hos de regnskabsstuderende og at fordelingen er 60 %/40 % hos regnskabsbrugerne. Hos de øvrige 

respondenter er fordelingen 50 %/50 %. 

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Tabel 2 viser aldersfordelingen hos de tre respondentgrupper inddelt i grupperne 18-35, 36-50 og 

51+. Hos de regnskabsstuderende er det ikke overraskende, at 97 % af respondenterne er mellem 

Tabel 1 - Kønsfordeling

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Mand 74% 60% 50% 65%

Kvinde 26% 40% 50% 35%

ialt 100% 100% 100% 100%

Tabel 2 - Aldersfordeling

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

18-35 97% 41% 50% 64%

36-50 3% 15% 17% 10%

51+ 0% 44% 33% 26%

I alt 100% 100% 100% 100%
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18-35 år. Hos regnskabsbrugerne er fordelingen jævn mellem de 18-35 årige og dem på 51 og der-

over, mens de øvrige respondenter primært er yngre. 

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Overordnet set har 68 % af respondenterne en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Hos 

de regnskabsstuderende ligger 90 % inden for denne kategori. De studerende som har haft mulighed 

for at deltage i undersøgelsen er alle cand. merc. studerende som alle burde ligge indenfor samme 

kategori. Det antages, at variationen skyldes forskellige antagelser af hvorvidt bachelor niveau er 

kort videregående eller mellemlang/lang videregående. Hos regnskabsbrugerne er fordelingen noget 

mere jævn, dog med overvægt til personer med mellemlang/lang videregående uddannelse. 

 

 

 

Tabel 4 viser respondenternes branchefordeling. De regnskabsstuderende er hovedsageligt inden for 

branchen finansiering hvor 84 % befinder sig. Hos regnskabsbrugerne er fordelingen noget mere 

jævn. Der er dog en overvægt inden for offentlig administration, handel, finansiering og sundhed. 

 

7.3.2 Respondenternes brug af regnskabsinformationer 

Spørgeskemaet tager udgangspunkt i respondenternes brug af regnskabsinformation. Formålet med 

dette spørgsmål er at definere hvor stor en andel af respondenterne, der reelt anvender regnskabsin-

Tabel 3 - Uddannelsesfordeling

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Folkeskole 0% 3% 17% 3%

Gymansial o.lign 0% 23% 17% 13%

Kort videregående 10% 25% 0% 17%

Mellemlang/lang videregående 90% 50% 67% 68%

I alt 100% 100% 100% 100%

Tabel 4 - Branchefordeling

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Finansiering 84% 17% 17% 44%

Sundhed 0% 15% 17% 9%

Undervisning 0% 7% 33% 6%

Handel 6% 20% 17% 14%

Industri 3% 2% 0% 3%

Off. Adm. 0% 29% 17% 17%

Bygge 3% 0% 0% 1%

Andet 3% 10% 0% 6%

I alt 100% 100% 100% 100%
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formation og dermed er eksponeret for de tillidsspørgsmål der opstår i forbindelse med brugen af 

data mv. Respondenter der bruger regnskabsdata i forbindelse med investeringsspørgsmål eller til 

arbejdsbrug har brug for at validere regnskabsdata ved hjælp af revisors påtegning mv.  

 

 

Af den indsamlede data fra spørgeskemaet ses at 88 % af respondenterne har angivet at de bruger 

information fra regnskaber på et eller andet niveau, og kun 12 % har angivet at de aldrig bruger 

regnskabsinformation. 

 

De 88 % af respondenterne der havde angivet at de brugte regnskabsinformation angav herefter i 

hvilken forbindelse de brugte regnskabsinformationen. Størstedelen af respondenterne, 50 % brugte 

regnskabsinformation i forbindelse med deres arbejde. Herudover brugte 22 % regnskabsinformati-

on i forbindelse med studie. 11 % brugte regnskabsinformation i anden forbindelse, og 19 % af de 

studerende samt 16 % af de øvrige regnskabsbrugere brugte regnskabsinformation i forbindelse med 

investering. 

 

 

7.3.3 Hvis interesse varetager revisor   

Spørgsmålet om hvilke interesser revisor varetager er medtaget i spørgeskemaet af 2 grunde. Først 

og fremmest er det interessant at få indblik i hvilken opfattelse offentligheden generelt har af revi-

sors arbejde. Derudover har spørgeskemaer typisk en lav svarprocent, hvilket kan gøre konklusioner 

på data fra spørgeskemaer risikofyldte. Der er dog tidligere foretaget undersøgelser vedrørende of-

fentlighedens opfattelse af revisor, hvilket der i denne opgave kan bruges til at undersøge om re-

spondenterne i denne undersøgelse følger samme mønster som tidligere undersøgelser. 

Tabel 5 - Bruger du regnskabsinformation?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Ja, i høj grad 23% 29% 0% 24%

Ja, i nogen grad 39% 39% 0% 36%

Kun i mindre grad 29% 32% 0% 28%

Slet ikke 10% 0% 100% 12%

Ialt 100% 100% 100% 100%

Tabel 6 - I hvilken forbindelse bruger du regnskabsinformationer?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Investering 19% 16% 0% 18%

Arbejde 36% 62% 0% 50%

Studie 38% 7% 0% 22%

Andet 6% 15% 0% 11%

I alt 100% 100% 0% 100%
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Det er interessant at se på regnskabsbrugernes opfattelse af hvis interesser revisor varetager. Hvis 

respondenterne anser revisor for at være ”virksomhedens mand”, vil dette udmønte sig i et større 

behov for at regulere og lovgive på området, for at sikre at regnskabsbrugerne opnår den højst mu-

lige tillid til revisor.  

 

 

 

Fra spørgeskemaet kan det ses at 17 % respondenter mener at revisor varetager virksomhedens inte-

resser, 10 % af respondenterne mener at revisor varetager offentlighedens/regnskabsbrugernes inte-

resse og at 73 % af respondenter mener at revisor varetager begges interesser, altså både virksom-

hedens og offentlighedens interesse. En større andel af de øvrige regnskabsbrugere end regnskabs-

studerende anser revisor for at varetage virksomhedens interesser. Størstedelen – 73 % - af både de 

regnskabsstuderende og de øvrige regnskabsbrugere anser dog revisor for at varetage både virk-

somhedens og offentlighedens interesser. Af de respondenter der angav at de ikke anvendte regn-

skabsinformation har 50 % angivet at de mener at revisor varetager virksomhedens interesser mens 

50 % mente at revisor varetager både virksomhedens og offentlighedens interesser. Ingen i denne 

gruppe mente at revisor varetog offentlighedens interesse. Af de øvrige regnskabsbrugere og de 

studerende var der kun hhv. 5 % og 19 % der mente at revisor varetager offentlighedens interesse. 

 

Ud fra en undersøgelse offentliggjort i INSPI i 2007
47

, hvor revisors forhold til offentligheden blev 

undersøgt på baggrund af en tidligere undersøgelse udformet af Warming Rasmussen i 2001, blev 

respondenternes spurgt hvem revisor repræsenterede. I denne undersøgelse, der var bygget op om-

kring 6 respondentgrupper: 1) statsautoriserede revisorer, 2) kredit-givere, 3)virksomhedsledere, 4) 

aktionærer, 5) journalister og 6) offentlige instanser, viste det sig at 61,8 % anså revisor for at re-

præsentere klienten.  

                                                 

47
Cand. merc. Frederik Hansen (2007), ”Revisors forhold til offentligheden? – en statistisk klimaundersøgelse af revisi-

onsbranchen”, INSPI nr. 9, 2007, s. 12-15 

Tabel 7 - Hvis interesse varetager revisor?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Virksomhedens 6% 20% 50% 17%

Offentlighedens 19% 5% 0% 10%

Begges 74% 76% 50% 73%

I alt 100% 100% 100% 100%
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Størstedelen af respondenterne i denne undersøgelse, hhv. 74 % og 76 % anser revisor for at vareta-

ge både virksomhedens og offentlighedens interesser. Der vil her kunne være behov for at klarlæg-

ge yderligere i hvilke sammenhænge respondenterne mener at revisor varetager hhv. virksomhedens 

og offentlighedens interesser for at vurdere om revisors uafhængighed af virksomheden kan tyde-

liggøres gennem oplysning eller regulering.  

 

Jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) nr. 468 af 17. juni 2008 § 

16 er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant ved revisors afgivelse af revisionspåtegningen 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.  

 

Revisors rolle som offentlighedens tillidsmand underbygges da også af, at ud af en revisionsvirk-

somheds omsætning må 20 % eller mere ikke stamme fra én kunde indenfor 5 på hinanden følgende 

regnskabsår
48

. Derudover må vederlaget en revisor modtager for sit arbejde ikke overstige hvad der 

synes rimeligt og revisor må ikke modtage vederlag, der er afhængig af andre faktorer end det ud-

førte arbejde. Dette er indført for at sikre at revisor ikke bliver afhængig af én eller få store kunder, 

som vil påvirke revisors uafhængighed, og dermed incitament til at kunne overholde lov om god-

kendte revisorer og revisionsvirksomheder § 16. 

 

Revisors arbejde er således ved lov sikret at skulle varetage offentlighedens interesse – herunder 

også ejernes, da disse to grupper falder sammen under den danske selskabsform. 

 

Revisors rolle er dog ikke helt så entydig, som det også fremgå af principal-agent teorien. På trods 

af at revisor varetager offentlighedens interesser lovmæssigt, varetager revisor som nævnt i afsnit 3 

både ejernes og ledelsens interesser på hver sin måde. Ejernes interesse varetages gennem kontrol 

og verifikation af ledelsens rapportering. Ledelsens interesse varetages på samme måde gennem 

kontrollen og verifikationen af den økonomiske rapportering ledelsen foretager. Hvis revisor ikke 

                                                 

48
 Revisorloven af 3. juni 2008 § 26, stk. 1 
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verificerede denne rapportering, ville det kunne betyde at ejerne ville tage forbehold for eventuelle 

fejl i rapporteringen gennem en lønreduktion til ledelsen. 

 

Desværre er der jo set eksempler på revisorer der ikke forstod at varetage interesserne for offentlig-

heden/ejerne og opretholder sin uafhængighed. Dette er tydeligt fremkommet i forbindelse med 

Enron mv., som netop medførte indførslen af SOX. Revisor tilsidesætter i disse tilfælde deres uaf-

hængighed for at optimere egne interesser. Som det var tilfældet med Arthur Andersen betyder så-

dan en tilsidesættelse typisk en effekt på revisionsselskabets omdømme, som vil kunne få store kon-

sekvenser for fremtidige betalingsstrømme. Både i form af erstatningsansvar samt efterspørgsel og 

pris på ydelser som revisionsselskabet udbyder.  

 

7.3.3.1 Opsummering 

Når større erhvervsskandaler forekommer, er det ikke mærkeligt at det vil få betydning for offent-

lighedens opfattelse af revisors påtegning på et regnskab. Især ikke når der bliver sat spørgsmåls-

tegn ved grundbegreberne under revisors arbejde – uafhængighed og kompetence.   

Dette medfører desuden tvivl om hvis interesse revisor varetager som set i denne undersøgelse, 

samt undersøgelsen fra 2007 omtalt ovenfor. 

 

Uafhængighed og kompetence er netop nogle af de områder som SOX regulerer i sektion 201-209. 

Disse sektioner omhandler ydelser, der ikke kan udføres hvis revisor skal anses for at være uaf-

hængig ved revisionen, revisionsudvalgets forudgodkendelse af opgaver udført af revisionen, part-

nerrotation samt regler for hvornår der kan opstå interessekonflikter, der skader revisors uafhæng-

ighed ved en opgave for klienten. 

8. Direktiv har indført lignende tiltag til uafhængighed i Europa. Artikel 42 foreskriver at revisorer 

der udfører lovpligtig revision i en virksomhed af offentlig interesse hvert år overfor revisionsud-

valget skal bekræfte deres uafhængighed, oplyse om en hver form for yderligere tjenester, der er 

leveret og at der sker partnerrotation. Derudover omtaler direktivet uddannelseskvalifikationer samt 

efteruddannelse, for at sikre at revisor har en hvis kompetence. Derudover anføres det i direkte i 

artikel 21, at medlemsstaterne skal sikre at alle revisorer og revisionsfirmaer er underlagt principper 

om faglig etik, som minimum omfatter revisors eller revisionsfirmaets funktion i offentlighedens 

interesse, deres integritet og objektivitet samt deres faglige kompetence og agtpågivenhed. Indførs-
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len af disse tiltag skal hjælpe til at skabe en synlig uafhængighed fra virksomheden, hvilket vil kun-

ne styrke offentlighedens tillid til revisor, som offentlighedens mand. 

 

7.3.4 Revisors opgaver 

I denne del af spørgeskemaet tages der udgangspunkt i at identificere hvad offentligheden, og i den-

ne opgave særligt regnskabsbrugere forventer af revisor og dennes arbejde. Der er formuleret to 

spørgsmål, der også har udgangspunkt i SOX’s målsætning – at reducere besvigelser gennem bedre 

interne kontroller, samt at give bedre regnskabsinformation ved at sikre procedurerne omkring 

regnskabsaflæggelsen.  

Spørgsmålene har desuden den egenskab at skabe forståelse for om der er en forventningskløft mel-

lem revisors faktiske arbejde og det af regnskabsbrugerne/interessenterne forventede udførte arbej-

de.  

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Fra spørgeskemaet kan man se at næsten alle de studerende (97 %) er helt enige eller delvist enige i 

at revisors opgave er at garantere at der ikke finder besvigelser sted i den virksomhed der revideres. 

Hos regnskabsbrugerne og de øvrige er det hhv. 86 % og 67 % der er helt enige eller delvist enige i 

påstanden.  

Hvis man ser på respondenternes baggrund har 71 % af de i alt 88 % der er helt enige eller delvist 

enige i påstanden en lang uddannelse og 43 % arbejder inden for den finansielle sektor. I alt 24 % af 

de respondenter der anførte at de brugte regnskabsinformation i forbindelse med investering var helt 

eller delvist enige i at revisor ved sit arbejde garanterer at der ikke er foregået besvigelser i den 

virksomhed som revisor reviderer. 

 

Tabel 8 - Revision er garanti for ingen besvigelser?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 45% 53% 50% 49%

Delvist enig 52% 33% 17% 39%

Delvist uenig 3% 8% 17% 6%

Helt uenig 0% 5% 17% 4%

Ved ikke 0% 3% 0% 1%

I alt 100% 100% 100% 100%
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Bent Warming Rasmussen udførte i 1990 en undersøgelse i form af et spørgeskema udsendt til 4 

respondentgrupper der skulle belyse om der var en forventningskløft mellem revisor og regnskabs-

brugere i Danmark.
49

 Han udsendte spørgeskemaet til en gruppe bestående af statsautoriserede revi-

sorer, en gruppe bestående af direktører, en gruppe bestående af aktionærer og en gruppe bestående 

af arbejdsmarkedsjournalister. De første 3 grupper anså han for at være direkte interessegrupper. 

Journalisterne blev medtaget af 2 årsager. For det første havde man klarlagt at en af grundene til 

tillidsfaldet til revisor skyldtes den kritiske medieomtale. Derudover antog han at denne gruppe 

havde væsentlig mindre kendskab til revisorernes faglige og etiske normsæt mv. end de direkte in-

volverede interessegrupper, og at de derfor afspejlede lægmandens opfattelse af området. Warming 

Rasmussen undersøgte 4 forhold: 1) de overordnede forhold omkring revisors samfundsfunktion, 2) 

hvad revisors arbejde garanterer, 3) revisors faglige og etiske normer og 4) revisors ansvar. I sin 

undersøgelse fandt Warming Rasmussen bl.a. ud af, at påstanden: ”De forventer at revisors arbejde 

sikrer at selskabets ledende medarbejdere ikke har begået underslæb” var 58 % af de statsautorise-

rede revisorer uenige i og kun 21 % var enige i dene. Dette var i modsætning til de 3 brugergrupper 

(direktørerne, aktionærerne og journalisterne) hvor hhv. 74 %, 78 % og 82 % var enige i påstanden 

og således antog at revisors arbejde sikrer regnskabsbrugerne mod underslæb i virksomheden. Vide-

re i undersøgelsen opstillede Warming Rasmussen en case, hvor en regnskabschef i en periode på 3 

år begår underslæb ved at udbetale løn til 2 tidligere ansatte uden at revisor opdager dette i sin revi-

sion. Respondenterne skulle så forholde sig til påstanden: ”Opdagelse af underslæb, bedrageri o.l. er 

centrale opgaver for den statsautoriserede revisor”. Her svarede 80 % af de statsautoriserede reviso-

rer at de var uenige i påstanden, mens brugergrupperne var enige i påstanden med hhv. 69 %, 76 % 

og 86 %. Der ses altså i Warming Rasmussens undersøgelsen en tydelige forventningskløft mellem 

hvordan revisor opfatter sin opgave i forhold til besvigelser, og hvordan brugergrupperne opfatter 

denne opgave.  

Dunn beskriver enkelte punkter i Beck’s undersøgelse fra 1973, som også Warming Rasmussen 

lægger til grund for sin undersøgelse. Her nævnes det, at en undersøgelse udført blandt australske 

investorer troede 93 % at revisor gennem sit arbejde sikrede at der ikke havde fundet besvigelser 

sted i selskabet.
50

  

                                                 

49
 Bent Warming Rasmussen (1990), ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og 

den statsautoriserede revisor” s. 124-152 

50
 John Dunn (1996), Auditing – theory & practice, 2. udgave, s. 49-50. Prentice Hall 
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Brugernes forventning til revisors arbejde i forbindelse med besvigelsesopdagelse nævnt ovenfor 

stemmer overens med respondenterne fra denne opgaves undersøgelser, der forventer at revisor i 

hans arbejde garanterer at der ikke har fundet besvigelser sted. 

 

Nedenstående tabel viser svarfordelingen på påstanden: ”Når revisor påtegner en virksomheds 

regnskab, garanterer revisor at regnskabet er uden fejl”. 

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Ud fra ovenstående kan det ses at 81 % af de studerende og hhv. 70 % og 50 % af hhv. regnskabs-

brugerne og de øvrige respondenter er helt eller delvist enige i at revisor ved en påtegning på regn-

skabet har garanteret at der ikke er fejl i regnskabet. 

 

Fordelingen af respondenterne, hvis man ser på deres uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund 

som en helhed, svarer nogenlunde til fordelingen ovenfor. Således har i alt 70 % af respondenterne, 

der er helt eller delvist enige i påstanden en lang uddannelse bag sig og 41 % arbejder inden for den 

finansielle sektor. 21 % af de respondenter der har anført at de bruger regnskabsinformation i for-

bindelse med investeringsformål har erklæret sig helt eller delvist enig i, at revisor ved sin påteg-

ning på regnskabet garanterer at der ikke er fejl i regnskabet. 

 

Warming Rasmussen fandt i hans undersøgelse fra 1990
51

 at der på påstandene omkring hvorvidt 

revisor i hans arbejde sikrer at regnskabssystemet har fungeret effektivt, og at selskabets årsregn-

skaber er pålidelige, så var der ikke nogen større forskel på svarerne i mellem de 4 respondent 

grupper. Størstedelen af respondenterne i alle 4 grupper var næsten helt enige eller helt enige i på-

                                                 

51
 Bent Warming Rasmussen (1990), ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og 

den statsautoriserede revisor” s. 124-152 

Tabel 9 - Revision er en garanti mod fejl i regnskabet.

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 39% 30% 33% 34%

Delvist enig 42% 40% 17% 39%

Delvist uenig 10% 20% 0% 14%

Helt uenig 10% 10% 33% 12%

Ved ikke 0% 0% 17% 1%

I alt 100% 100% 100% 100%
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standene. Warming Rasmussen benytter sig igen af en case i sit spørgeskema, hvor en mellemstor 

bank aflægger årsrapport, som revisor giver en påtegning uden særlige bemærkninger eller forbe-

hold. 6 måneder senere går banken i betalingsstandsning og kunder med indlån må forvente at lide 

tab. Respondenterne skulle forholde sig til følgende påstand: ”Når der er så kort afstand mellem 

seneste regnskab og betalingsstandsning har revisor uden tvivl fejlet i sin revision”. Her viste det sig 

at brugergrupperne var tilbøjelige til at tilskrive ansvaret til revisor. Således var 30 % af de statsau-

toriserede revisorer enige i påstanden, 67 % af direktørerne, 75 % af aktionærerne og 65 % af jour-

nalisterne var enige i påstanden om at revisor måtte have fejlet i sin revision.  

 Det er ikke muligt at sammenligne resultater lige over i dette tilfælde, da spørgsmålene er stillet 

forskelligt. Det er dog svært at definere hvad et effektivt regnskabssystem helt præcist er.  

I denne opgaves tilfælde er der en tydelig forventningskløft mellem hvad respondenterne forventer 

at revisor og hvad revisor er påkrævet at gøre gennem lov og revisionsstandarder. 

 

7.3.4.1 Opsummering 

Hvis respondenterne i denne opgave er repræsentative for den danske befolkning ligger der er en 

opgave i fremtiden på at prøve at lukke denne kløft.  

Vi har for nylig set flere virksomheder, hvor revisors påtegning ikke umiddelbart har levet op til 

forventningen om at revisor garanterer at virksomheden er sund og retskaffen. Det er i sådanne til-

fælde at tilliden til revisor og dennes arbejde kan svækkes, hvilket vil øge forventningskløften. 

 

Overordnet set vil det være svært at fjerne forventningskløften mellem revisor og bruger, da dette 

kræver at regnskabsbrugeren har fuldt indblik i hvordan revisor udfører sit arbejde. Revisors arbejde 

er reguleret både med soft law og hard law, og er bundet op på etiske standarder og god revisions-

skik. Revisors arbejde er bundet op på revisors professionelle vurdering i en stor del af tilfældene 

og derfor kan det være svært for udenforstående at forstå hvordan revisionen udføres. Forvent-

ningskløften kan mindskes enten ved bedre information til regnskabsbrugeren om hvad revisors 

arbejde giver regnskabsbrugeren. Derudover vil mere hard law i form af lovgivning og direkte in-

strukser til revisors arbejde kunne mindske forventningskløften. Dette er dog heller ikke kun ønsk-

værdigt. Som set med indførelsen af SOX kan det blive en dyr affære at sætte specifikke krav til 

udførelsen af revisionen. Man kan påføre på virksomheden og revisor ekstra arbejdsbyrde uden at 

resultatet nødvendigvis bliver mere korrekt. Dette er også en af grundene til at PCAOB har erstattet 

auditing standard no. 2 med auditing standard no. 5. 
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Det er dog interessant, at andelen af respondenter som anså revisor for at garantere at der ikke hav-

de fundet besvigelser sted i virksomheden, samt at revisionspåtegningen var en garanti for at der 

ikke var fejl i regnskabet, var væsentlig mindre hos de regnskabsbrugere der brugte regnskabsin-

formation i forbindelse med investering end hos de øvrige regnskabsbrugere. 

 

7.3.5 Kendskab til SOX 

Et af hovedelementerne i dette spørgeskema er at identificere regnskabsbrugeres kendskab til SOX 

og dennes indflydelse på behovet for regnskabsinformationen. Spørgeskemaet tager derfor i den 

tredje del udgangspunkt i, i hvilken grad respondenten kender til SOX, og i tilfælde af at responden-

ten har kendskab til SOX, hvor denne så kender regelsættet fra.  

 

 

 

Fra ovenstående ses det, at kendskabet til SOX ikke er særlig udbredt. Tabel 10 viser, at 68 % af 

respondenterne har svaret, at de slet ikke kender til regelsættet. En enkelt procent har anført at have 

et særdeles godt kendskab til SOX, 13 % kender regelsættet nogenlunde mens 18 % kender kun lidt 

til det. 

 

Af de 32 % der har et vist kendskab til SOX, har 68 % en lang/mellemlang videregående uddannel-

se, 20 % har en kort videregående uddannelse, 8 % har udannelse på folkeskoleniveau, mens de 

resterende 4 % har en gymnasial uddannelse. Derudover er der flest indenfor finansiering & øko-

nomi der har hørt om SOX svarende til 68 % af respondenterne med kendskab til SOX.  

 

Det er ligeledes interessant at observere, at 36 % af respondenterne med kendskab til SOX bruger 

regnskabsinformation i investeringshenseende. 

 

Tabel 10 - Kender du SOX?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Kender godt 3% 0% 0% 1%

Kender nogenlunde 16% 12% 0% 13%

Kender kun lidt 19% 17% 17% 18%

Kender slet ikke 61% 71% 83% 68%

I alt 100% 100% 100% 100%
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Af de 32 % der har kendskab til SOX har de opnået kendskab til dette gennem en eller flere af føl-

gende: 41 % har læst eller hørt om regelsættet i nyhederne mv., 33 % har angivet at de har hørt om 

regelsættet via studiet og 26 % gennem arbejde.  

 

Kendskabet til SOX er således ikke overvældende og er ikke mere udbredt blandt respondenterne 

der bruger regnskabsinformation i forbindelse med investeringsformål end hos de øvrige regn-

skabsbrugere. 

7.3.6 Sandsynligheden for at vi oplever erhvervsskandaler som i USA 

Spørgsmålet er inkluderet for at finde ud af om danske regnskabsbrugere finder det muligt at vi i 

Danmark vil opleve erhvervsskandaler i samme størrelsesgrad som der er set i USA. Formålet med 

spørgsmålet er at identificere om der blandt regnskabsbrugere og dermed også potentielle interes-

senter er en tilbageholdenhed ovenpå de store erhvervsskandaler. Herhjemme har vi inden for de 

sidste 10-15 år også set eksempler på erhvervsskandaler. I den seneste tid har de finansielle virk-

somheder været hårdt ramt af dårlige engagementer på bøgerne, for ikke at tale om IT-Factory.  

 

 

 

Ud fra spørgeskemaet har 8 % af respondenterne svaret at der er stor sandsynlighed for at vi kom-

mer til at opleve erhvervsskandaler her i Danmark som set i USA i starten af årtusindeskiftet, 32 % 

er delvist enig i udsagnet, 31 % delvist uenige og 12 % er helt uenige. 18 % har svaret ”ved ikke”. 

Der er dog stor forskel på hvorledes sandsynligheden for at større erhvervsskandaler skulle finde 

Tabel 11 - Hvorfra kender du SOX?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Studie 54% 15% 0% 33%

Arbejde 38% 15% 0% 26%

Læst/hørt om 8% 69% 100% 41%

Andet 0% 0% 0% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Tabel 12 - Tror du der vil forekomme erhvervsskandaler i Danmark, som set i USA?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 6% 7% 17% 8%

Delvist enig 13% 46% 33% 32%

Delvist uenig 55% 15% 17% 31%

Helt uenig 13% 12% 0% 12%

Ved ikke 13% 20% 33% 18%

I alt 100% 100% 100% 100%
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sted i Danmark opfattes af de studerende og de øvrige regnskabsbrugere. Hvor 53 % af de øvrige 

regnskabsbrugere er helt enig eller delvist enig i at Danmark ville komme til at opleve de samme 

former for erhvervsskandaler i Danmark er det kun 19 % af de studerende der anser dette for lige så 

sandsynligt. 

 

Der er altså ud fra ovenstående svar ikke en entydig holdning til risikoen for om Danmark vil ople-

ve store erhvervsskandaler, som vi så i USA i starten af dette årtusinde. 

7.3.6.1 Et-strenget vs. To-strenget ledelsessystem 

Et vigtigt aspekt når der skal tages højde for om lignende tiltag er nødvendige og relevante i Dan-

mark og en evt. forklaring på hvorfor der er så stor en del af respondenterne der har svaret delvist 

uenig eller helt uenig til spørgsmålet omkring om Danmark vil opleve erhvervsskandaler i samme 

grad som i USA, er ledelsessystemet. Der har længe været fokus på den forskel der er mellem dan-

ske og amerikanske virksomhedsstrukturer
52

. Problemstillingen er ikke ny, men det anses alligevel 

for at være væsentligt i denne opgave at fremhæve hvilken betydning ledelsesstrukturen har i de 

pågældende lande for risikoniveauet for ledelsens besvigelser. 

 

Amerikanske virksomheders ledelsessystem benævnes ofte som et et-strenget ledelsessystem. Et et-

strenget ledelsessystem er karakteriseret ved, at der ikke findes en direkte skillelinje mellem den 

administrerende ledelse og den overvågende bestyrelse. 

  

The Board of directors (eller bestyrelsen) vælges af aktionærerne. Det er dog ikke en sjældenhed at 

bestyrelsen som sådan også udgør direktionen. Der har reelt set været ”tradition” for at bestyrelses-

formanden også optager posten som administrerende direktør for selskabet. I en undersøgelse fore-

taget i 1993 var der således sammenfald mellem bestyrelsesformanden og den administrerende di-

rektør i 76 % af de størst amerikanske selskaber.
53

 Et eksempel på dette kan findes hos Enron, hvor 

Kenneth Lay besad både bestyrelsesformands- og CEO-posten fra 1985, indtil han i 2001 overgav 

posten som CEO til Jeffrey Skilling for en kort periode.
54

   

 

                                                 

52
 Finansministeriet (1999), ”Debatoplæg om aktivt ejerskab – Maj 1999”, kap. 8.1-8.4  

53
 Finansministeriet (1999), ”Debatoplæg om aktivt ejerskab – Maj 1999”, kap. 8.3 

54
 Søren Ellemose (2005) ”Kejsernes nye klæder” s. 192-201. Jyllands-Postens Forlag. 
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Der har været fremsat en del kritik af denne ledelsesform, hvilket har medført til anbefalinger til at 

der i et et-strenget ledelsessystem benyttes eksterne bestyrelsesmedlemmer, så der på den måde kan 

indføres en vis form for overvågning i organet.  

 

Den danske ledelsesstruktur ligger tættere op af det to-strengede ledelsessystem, som vi kender det 

fra f.eks. Tyskland. Den tyske struktur er meget strengt opdelt i forhold til den amerikanske, således 

at der er defineret et administrerende organ (direktionen) og et overvågende organ (bestyrelsen), 

hvor der er forbud mod personsammenfald. Kritikken af den tyske model går på, at den skarpe op-

deling af de to organer, kan medfører at bestyrelsen ikke har samme fornemmelse af virksomhedens 

daglige drift, som hvis der indgår dele af ledelsen i organet.  

 

I Danmark er det tilladt med personsammenfald mellem bestyrelse og ledelse. Dog må direktionen 

ikke udgøre flertallet af bestyrelsen jf. Aktieselskabsloven § 51, stk. 2. Desuden må bestyrelsesfor-

manden ikke også være administrerende direktør. 

 

Denne opdeling, hvor bestyrelsen er det organ, der ansætter og afskediger ledelsen, er en risiko-

reducerende faktor. Bestyrelsen er valgt af aktionærerne og varetager dermed også deres interesser, 

hvilket betyder den administrerende ledelse samt den eksterne og evt. interne revision har et ”uaf-

hængigt” organ at rapportere til. 

 

Med ovenstående vil der være en mindre sandsynlighed for at skandaler som er set hos Enron, 

Worldcom osv. vil ramme danske virksomheder da bestyrelsen godkender ledelsens arbejde i det 

lange løb. Som det også er påpeget hos PWC’s rapport fra 2005 om besvigelser har ledelsen en lang 

større indsigt i de interne kontroller, men har også i langt større grad mulighed for at overstyre disse 

og dermed vil besvigelser i denne gruppe være langt sværere at opfange for de interne kontroller. 

Denne risiko-faktor minimeres ved et to-strenget ledelsessystem hvor der netop er en kontrol på den 

daglige ledelse i form af bestyrelsen. 

 

Derudover understøtter man i Danmark bestyrelsens kontrolmulighed gennem lovkrav om at der 

skal afgives revisionsprotokol til bestyrelsen. Dermed sikres det at revisor kan kommunikere fundne 
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mangler og fejl direkte til kontrolorganet. Denne type af lovreguleret kommunikation findes ikke 

under amerikanske forhold.
55

  

 

Bestyrelsen skal desuden vurdere om der er behov for intern revision i selskabet jf. aktieselskabslo-

ven § 56, stk. 7, nr. 10. For finansielle virksomheder er der visse lovkrav til tilstedeværelsen af en 

intern revision. En intern revisions-afdeling kan styrke den interne kontrol og dermed reducere be-

hovet for regulering. 

 

Forskellen på de to ledelsessystemer betyder altså at, der er større sandsynlighed for besvigelsessa-

ger, som der er set med Enron, Worldcom og Waste Management osv. under et et-strenget ledelses-

system, da bestyrelse og direktion stort set kan bestå af de samme personer. På denne måde vil den 

kontrol bestyrelsen skal stå for resultere i selvkontrol, hvilket betyder at besvigelsessager er nem-

mere at skjule for omverdenen. Desuden vil der i den amerikanske model være direkte tale om inte-

resse konflikt, da bestyrelsesformanden ansættes til at varetage ejernes/aktionærernes interesser, 

men samtidig, i sin rolle som administrerende direktør, kan have modstridende interesser.  

 

De erhvervsskandaler der er behandlet under afsnit 5, har da også det sammenfald at det er ledelsen 

der står for hovedparten af besvigelserne. Nordisk Fjer havde stor sammenlignelighed med mange 

af de amerikanske sager, da deres administrerende direktør og bestyrelsesformand var en og samme 

person, som bl.a. også set i Enron. Efter at bedrageriet i Nordisk Fjer blev afsløret kom der flere 

lovændringer til, bl.a. kom der forbud mod at børsnoterede selskaber kan have sammenfald i den 

person der besidder administrerende direktør og bestyrelsesformandsposterne i det samme selskab. 

 

Eftersom at der i Danmark nu bør være en naturlig opdeling af interessevaretagelsen som resultat af 

ovenfor omtalte lovgivning, vil der efter ledelsesstruktur modellerne ikke være lige så stor sandsyn-

lighed for erhvervsskandaler af samme karakter som det er set i USA, og dermed ikke umiddelbart 

være samme behov for regulering.  

 

I 2008 begyndte konsekvenser af den finansielle krise at vise sig og Bank Trelleborg måtte som den 

første lade sig overtage af Sydbank. Aktionærerne måtte i den forbindelse påtage se aktiekurserne 
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 Københavns Fondsbørs’ komité for god selskabsledelse (2005), ”Rapport om god selskabsledelse i Danmark 2005”, 

s. 20, København  
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falde på kort tid og den kurs Sydbank opkøbte aktierne til udløste hektisk diskussion i medierne og 

endte i søgsmål.
56

 Helt så heldige var Roskilde Banks aktionærer dog ikke, der blot kunne se til 

mens deres aktier på styrtdykkede. I kølvandet på disse har flere banker og sparekasser måtte lade 

livet med tab til følge for aktionærer og garanter.   

 

7.3.6.2 Opsummering 

Set i forhold til dette er der ingen tvivl om at de danske erhvervsskandaler gennem tiden har haft 

antydning af de samme principper som de amerikanske erhvervsskandaler har haft, selvom de øko-

nomisk ikke har nået op i nærheden af hvad der fremkom ved Enron’s kollaps. Der har været en 

forståelse mellem bestyrelsen og direktionen på et sådan plan at dette ikke kan anses for uafhæng-

igt, eller bestyrelsen har ikke haft nok indsigt.  

 

Med indførelsen af 8. Direktiv og dermed den nye revisorlov sker der en styrkelse af bestyrelsens 

indsigt i regnskabsprocedurer og regnskabsførelse i offentlige virksomheder. Der skal i alle virk-

somheder af offentlig interesse indføres et revisionsudvalg hvori der mindst skal indgå 1 regnskabs- 

eller revisionskyndig person.  

 

En forklaring på at de danske erhvervsskandaler ikke har sat større alarmberedskab i gang hos regn-

skabsbrugerne kan tænkes at være, at det økonomiske tab for offentligheden hidtil har været be-

grænset. Tabene i forbindelse med finanskrisens ofre har dog sat skub i denne diskussion. 

 

Danmark går altså ikke fri af erhvervsskandaler, men størrelsen af tabene samt virksomhedens me-

dieovervågning har højst sandsynligt en stor påvirkning på hvor stor påvirkningen er på offentlig-

heden. 

 

7.3.7 Vigtigheden af Interne kontroller som følge af skandalerne i USA 

Der er i spørgeskemaet inkluderet 3 spørgsmål vedrørende respondenternes opfattelse af vigtighe-

den af en virksomheds interne kontroller.  

                                                 

56
 Berlingske Tidende (2008), “Sydbank taber lille slag om Bank Trelleborg”, 28. november 2008 
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I begyndelsen af 1990érne blev både COSO og the Cadbury Code introduceret, hvilket satte øget 

fokus på interne kontroller, jf. Power. Et af principperne i Corporate Governance var at en organisa-

tion sørgede for a have et sundt og effektivt intern kontrol-system. Over tid er Risk-Management og 

interne kontroller blevet sammenkædet og interne kontroller anses for at være en del af at håndtere 

usikkerheder i organisationen.
57

 Power tager udgangspunkt i Shapiro’s (1987) teori om at vores 

samfund bygger mere og mere på tillid til de agenter man har ansat til at varetage sine aktiver:  

”The rise of these trust-based relationships in modern life drives a demand for new guardians of 
trust who can explicitly balance the incentives for principles to take risks with those of  agents to 
engage i deviant behavior. These guardians are typically, but not exclusively, regulatory and in-
spection organizations which focus on the conditions of trust inside organizations. Accordingly, 
internal control systems and related public disclosures, such as financial statements, have been 
transformed into the material representation or proxy for trusting organizations and their leaders. 
Internal control systems have become central to a “regulatory epistemology” in which demands for 
trust create corresponding demands for evidence”58

 

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Jf. spørgeskemaet er 78 % af de studerende og 86 % af de øvrige regnskabsbrugere helt enig eller 

delvist enig i at fokus på de interne kontroller i en virksomhed er blevet vigtigere efter de store ame-

rikanske erhvervsskandaler. Kun henholdsvis 6 % og 8 % er delvist eller helt uenige i dette. 

 

 

                                                 

57
 Michael Power (2007), Organized uncertainty – Designing a world of risk management,  s. 39, Oxford  

58
 Michael Power (2007), Organized uncertainty – Designing a world of risk management,  s. 39, Oxford 

Tabel 13 - Er fokus på interne kontroller er blevet vigtigere efter de seneste års erhvervsskandaler?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 13% 28% 17% 21%

Delvist enig 65% 58% 50% 60%

Delvist uenig 3% 5% 0% 4%

Helt uenig 3% 3% 0% 3%

Ved ikke 16% 8% 33% 13%

I alt 100% 100% 100% 100%

Tabel 14 - Vil en erklæring fra revisor om interne kontroller udelukke erhvervsskandaler?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 3% 0% 0% 1%

Delvist enig 35% 38% 0% 34%

Delvist uenig 35% 30% 50% 34%

Helt uenig 16% 23% 33% 21%

Ved ikke 10% 10% 17% 10%

I alt 100% 100% 100% 100%
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En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Tabel 14 viser svarfordeling på hvorvidt en erklæring på de interne kontroller vil udelukke er-

hvervsskandaler fremover. Der er kun 3 % af de regnskabsstuderende der er helt enige i, at en er-

klæring vil udelukke erhvervsskandaler, mens ingen af de øvrige regnskabsbrugere har denne opfat-

telse. 35 % af de studerende er delvist enige mens andre 35 % er delvist uenige. Kun 16 % er helt 

uenig i påstanden. Holdt op mod de øvrige regnskabsbrugere som fordeler sig med hhv. 38 % (del-

vist enig), 30 % (delvist uenig) og 23 % (helt uenig), er der ikke den store forskel på opfattelsen 

mellem de to grupper af hvorvidt en erklæring fra revisor på de interne kontroller vil udelukke 

sandsynligheden for erhvervsskandaler. 

 

To respondenter undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Næsten 74 % af de studerende samt 84 % af regnskabsbrugerne har anført at de vil føle sig helt eller 

delvist tryggere i investeringshenseende hvis revisor erklærer sig om de interne kontroller i en virk-

somhed.  

Dette er netop et af formålene med SOX og herunder også sektion 404.  

7.3.7.1 Den typiske afsløring af besvigelser 

Som nævnt i afsnit 5.2 har flere af de store revisionsfirmaer lavet undersøgelser der inkluderer be-

stemmelsen af de interne kontrollers rolle i forbindelse med bl.a. opdagelse af besvigelse mv. En 

undersøgelse fra 2006 fra Ernst & Young viste således at 96 % af danske virksomheder anså deres 

interne kontroller som tilstrækkelige til at identificere og efterforske besvigelser inden for virksom-

heden. Sammenholdt med PriceWaterhouseCoopers undersøgelse fra 2005, der viste at i tilfælde af 

svindel i en virksomhed er det kun virksomhedens egne interne kontroller i 3 % af tilfældene som 

afslører svindlen. Undersøgelsen påpegede dog at jo flere interne kontroller en virksomhed etable-

rede jo større var sandsynligheden for at besvigelser ville blive opdaget.  De interne kontroller er 

derfor en vigtig del af en virksomheds risikostyring, men det kræver at de interne kontroller er rig-

Tabel 15 - Vil du føle dig tryggere med en erklæring om interne kontroller?

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 13% 28% 33% 22%

Delvist enig 61% 56% 17% 55%

Delvist uenig 10% 10% 0% 9%

Helt uenig 10% 0% 33% 7%

Ved ikke 6% 5% 17% 7%

I alt 100% 100% 100% 100%
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tigt udformet og implementeret for at de virke effektivt og hensigtsmæssigt, og at de bliver opdate-

ret, når virksomheden vokser eller skifter karakter. 

 

Vigtigheden af interne kontroller er derfor stadig vigtig, da danske virksomheder jf. ovenstående 

undersøgelser ikke umiddelbart har et realistisk syn på deres interne kontroller, samt at de interne 

kontroller tilsyneladende ikke fungerer efter hensigten.  

 

7.3.7.2 Revisors forhold til offentligheden 

Bent Warming Rasmussen udførte i 2001 en undersøgelse, der skulle klarlægge om offentligheden 

ville have større tillid til revisor og det arbejde denne udførte, hvis der var et etisk regelsæt for revi-

sor samt en lovpligtig kvalitetskontrol. Både det etiske regelsæt og den lovpligtige kvalitetskontrol 

er senere blevet udgivet og implementeret.  

Undersøgelsen viste at respondenterne i Warming Rasmussens undersøgelse ville få større tillid til 

revisor, såfremt disse var underlagt et etisk regelsæt og lovpligtig kvalitetskontrol.  

 

I en undersøgelse fra 2007
59

 udgivet i hovedtræk i INSPI har man taget udgangspunkt i denne un-

dersøgelse udført af Warming Rasmussen, og med fokus på om tilliden til revisors arbejde efter 

indførelsen af det etiske regelsæt samt den lovpligtige kvalitetskontrol er blevet bedre.  

 

Denne undersøgelse er interessant i forhold til denne opgave. 

Revisor har funktion som offentlighedens tillidsmand, og da afdækning af erhvervsskandaler både 

nationalt og internationalt konstant sætter fokus på revisors rolle samt hvorvidt revisor udførelse af 

arbejdsopgaver kan afdække disse skandaler, giver denne undersøgelse en indikation af at hard law 

indgyder mere tillid til revisors arbejde end soft law.  

 

Derudover kan der ud fra denne undersøgelse ænses en indikation af at kendskab til reguleringer 

bedre udbredes i form af hard law end af soft law. Ud fra ovennævnte undersøgelse udgivet i INSPI 

blev det undersøgt hvor udbredt kendskabet til de etiske retningslinjer var. Respondenterne var op-

delt i 6 hovedgrupper, 1) statsautoriserede revisorer, 2) kredit-givere, 3)virksomhedsledere, 4) akti-
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sionsbranchen”, INSPI nr. 9, 2007, s. 12-15 
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onærer, 5) journalister og 6) offentlige instanser. Ud fra undersøgelsen viste det sig at 86,4 % af de 

statsautoriserede revisorer, 29,3 % af kreditgiverne, 35,1 % af virksomhedslederne, 23,8 % af akti-

onærerne, 20,7 % af journalisterne og 35,7 % af de offentlige instanser kendte til de etiske retnings-

linjer udgivet af FSR.  

En forklaring på at kendskabet til etiske retningslinjer ikke er højere blandt f.eks. aktionærer kunne 

være at markedsføring af soft law er væsentligt sværere end markedsføring af hard law. Da soft law 

inden for revision i form af bl.a. revisionsstandarder, retningslinjer mv. ofte giver revisor et vist 

spillerum indenfor hvilket opgaven skal udføres, kan formidlingen af hvad soft law reelt stiller ga-

ranti for til brugeren af ydelsen være svær at klargøre.  

 

I den forbindelse kan det begrundes hvorfor respondenterne i forbindelse med denne opgave angi-

ver at de vil føle sig mere trygge hvis revisor erklære sig om de interne kontroller i den reviderede 

virksomhed. En erklæring vil være undergivet en hvis regulering, herunder bl.a. hvor stor sikkerhed 

erklæringen skal gives med, hvilket vil skabe et bedre kendskab til hvad det er revisor reelt har gen-

nemgået under sin revision af interne kontroller. De betænkninger og arbejdsopgaver som revisor på 

nuværende tidspunkt som følge af revisionsstandard 315 og 330 allerede udfører er skjult for bruge-

ren, og dette medfører et behov for tydeliggørelse af dette, for at regnskabsbrugerne kan føle sig 

mere trygge ved revisors arbejde.  

 

7.3.7.3 Chilling-effekten, for meget information 

Når et selskab rapporterer finansielle og ikke-finansielle informationer ud skyldes dette en efter-

spørgsel i samfundet. Det er her vigtigt at gå ind og se på om yderligere information er til gavn for 

regnskabsbrugeren samt hvad en sådan regulering kan betyde i forbindelse med selskabernes offent-

liggørelse af regnskabsinformation mv.   

 

Ifølge Eccles vil for stor regulering på selskabernes rapportering kunne ende op i en ”unintended 

chilling effect”.
60

 Dette skyldes, at hvor der forsøges at lave en ensformig rapportering af informati-

on for selskaberne, eller når man forsøger at lægge et større ansvar på ledelsen i forbindelse med 

den information der rapporteres via regulering, så risikere man at ende op med en tilbageholdenhed 

i den frivillige information, og information der ikke via reguleringen er direkte påkrævet vil blive 

                                                 

60
 Robert G. Eccles (2004), “Hopes and Fears for financial reporting and corporate governance” 
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tilbageholdt. Dette vil for offentligheden betyde en mindre gennemsigtighed i rapporteringen fra 

selskaberne.  

Efter vedtagelsen af SOX udtalte Mads Øvlisen, daværende bestyrelsesformand i Novo Nordisk, 

som via deres notering på NYSE blev underlagt de udvidede omfattende amerikanske regler:  

”Det er overkill når man tror at dynger af information er lig med gennemsigtighed. Ofte opnår man 
det modsatte” 61 
 

Det kan diskuteres hvorvidt der er et behov for en erklæring på de interne kontroller. Regulering vil 

i nogle tilfælde være nødvendig for at sikre en hvis standard og kvalitet. Regulering er dog også 

beskyldt for at overproducere ”free goods”.
62

  Denne teori bygger på at så længe at brugerne af 

ydelsen, her offentlighedens behov for en erklæring eller information på et stykke arbejde udført af 

revisor, ikke betaler for denne ydelse vil de altid overdrive deres behov for denne ydelse.  

 

”This argument could perhaps be applied to investment analysts. They will typically be a main user 

of accounting information. If they lobby for additional regulation which requires further disclosure, 

they will tend to receive a disproportionate amount of the benefits relative to the costs of producing 

this information.63  

 

Resultatet af for store krav til rapportering via regulering kan skabe en ”accounting standards over-

load”, hvor omkostningerne for virksomhederne til at opfylde reguleringskravene vil blive for store.  

 

Derudover er der andre undersøgelser der antyder at årsrapporten ikke er det vigtigste kommunika-

tionsmiddel mellem virksomhederne og interessenterne. En undersøgelse med engelske portefølje-

forvaltere viser således at samtaler med ledelsen samt løbende finansielle meddelelser har større 

værdi end årsrapporten.
64

 

 

Offentligheden vil altså ifølge ovennævnte teori kræve så meget information som muligt, når infor-

mationen er gratis for dem, men følgen af denne øgede efterspørgsel vil kunne realisere sig i lavere 

gennemsigtighed imellem offentligheden og virksomheden.  

                                                 

61
 Børsen (2003), ”Novo-formand advarer mod informationslavine”, 31. oktober 2003 

62
 William R. Scott (2009), Financial accounting theory, s. 62, Toronto: Pearson Prentice Hall 

63
 William R. Scott (2009), Financial accounting theory, s. 63, Toronto: Pearson Prentice Hall 
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7.3.7.4 Opsummering 

Mere end halvdelen af respondenterne - uanset gruppe – antog at en erklæring på de interne kontrol-

lers effektivitet ikke ville forhindre erhvervsskandaler. Alligevel ville mere end halvdelen af re-

spondenterne føle sig tryggere i investeringshenseende hvis der var en erklæring på de interne kon-

troller. Disse to konklusioner synes at være modstridende. Hvis det sammenholdes med ovenståen-

de gennemgang af den typiske opdagelse af besvigelser, hvor undersøgelser har vist at de interne 

kontroller ikke altid har den funktion de er tiltænkt, virker respondenternes ønske om en erklæring 

på de interne kontroller dog begrundet.  

 

Der synes jf. ovennævnte undersøgelse fra 2007 at være forskel på hvorvidt der reguleres med hard 

law eller soft law. Offentligheden synes at have mere tillid og fokus på opgaven hvis den reguleres 

som hard law. Regulering af en erklæringsopgave som hard law, vil dog være et stort og omfattende 

arbejde og vil i mange tilfælde risikere at skyde over mål, da revisors arbejde bygger på den enkelte 

virksomheds sammensætning og kompleksitet. Dette skal vejes op imod hvad sådan en regulering 

vil betyde for offentlighedens tillid til revisors arbejde. 

 

Derudover skal regnskabsbrugerne forstå og kunne gøre brug af informationen.  

Som omtalt i afsnit 4 kan man se, at selskaber noteret på det amerikanske marked, der ikke kan 

frembringe en ren erklæring på effekten af de interne kontroller og samtidig ikke kan rapportere om 

en plan for hvordan de vil udbedre disse, oplever et fald i deres aktiekurs på længere sigt, viser 

umiddelbart at erklæringen har en betydning for regnskabsbrugerne.
65

  

 

Effektive interne kontroller er dog ikke nok til at kunne modstå besvigelser i form af regnskabsma-

nipulation. Som det også ses ved en tættere gennemgang af mange af de store erhvervsskandaler 

fremkommer regnskabsmanipulation ofte på poster, som er ofte er skønsmæssigt værdiansat. 

7.3.8 SOX øger regnskabsinformationens værdi. 

Spørgsmålet er baseret på den del af respondenterne, der har angivet at de har et kendskab til SOX.  
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Tabel 16 viser fordelingen af svar fra respondenter med kendskab til Sarbens Oxley Act. Fordelin-

gen er ens for både de studerende og de øvrige regnskabsbrugere. Der er således for begge grupper 

50 % som erklærer sig helt enig eller delvist enig i at SOX giver dem bedre regnskabsinformation i 

investeringshenseende. Henholdsvis 25 % og 17 % er delvist uenig i at værdien af regnskabsinfor-

mationen er øget efter indførelsen af SOX. 

 

 

En respondent undlod at besvare dette spørgsmål. 

 

Fordelingen af respondenter ved udsagnet om SOX øger værdien af regnskabsinformationen ved 

andre forhold end investering ligner fordelingen ovenfor. Lidt mere end halvdelen af respondenter-

ne anfører at de helt eller delvist enige i at værdien af regnskabsinformationen er øget, kun 13 % er 

delvist uenige og 38 % ved ikke.  

 

Ud fra ovenstående er det svært at konkludere præcist hvor meget SOX øger værdien af regnskabs-

informationen. Halvdelen af respondenterne er enten delvist uenige i påstanden eller kan ikke tage 

stilling til den. Næsten halvdelen af respondenterne er dog delvist enige i at Sarbens Oxley Act øger 

værdien af regnskabsinformationen både i investeringshenseende og i forhold til andet. Det vil i 

sådan et tilfælde være nødvendigt at undersøge mere i dybden præcis i hvilken grad og hvordan den 

nye information som SOX fører med sig af øget informationsværdi. Dette vil dog ikke blive gjort i 

denne opgave. 

Tabel 16 - SOX øger værdien af regnskabsinformationene i forbindelse med investering.

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 8% 0% 0% 4%

Delvist enig 42% 50% 100% 48%

Delvist uenig 25% 17% 0% 20%

Helt uenig 0% 0% 0% 0%

Ved ikke 25% 33% 0% 28%

I alt 100% 100% 100% 100%

Tabel 17 - SOX øger værdien af regnskabsinformationene i andre forbindelser.

Regnskabsstuderende Regnskabsbrugere Øvrige I alt

Helt enig 9% 0% 0% 4%

Delvist enig 45% 50% 0% 46%

Delvist uenig 18% 8% 0% 13%

Helt uenig 0% 0% 0% 0%

Ved ikke 27% 42% 100% 38%

I alt 100% 100% 100% 100%
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7.4 Opsummering på spørgeskemaet  

Som det kan ses ud fra spørgeskemaet er der en tydelig forventningskløft mellem hvad offentlighe-

den tror at revisor garanterer ved påtegningen af et regnskab, og hvad blank påtegning reelt betyder. 

Forventningen til at revisor gennem sit arbejde garanterer at der ikke har fundet besvigelser sted i 

den reviderede virksomhed i perioden der revideres, sammenholdt med det faktum at revisor kun 

opdager 35 % af besvigelserne tyder på at der skal gøres noget for at mindske den forventningskløft 

der mellem regnskabsbrugerne og revisoren.  

 

Herudover er der en markedsføringsopgave i at mindske forventningskløften mellem offentligheden 

og revisor på revisors påtegning på regnskabet. At 73 % har angivet at revisor ved en påtegning 

angiver at regnskabet er uden fejl sammenholdt med det faktum at revisor ved en blank påtegning 

kun garanterer at der efter revisors gennemgang ikke er væsentlige fejl i regnskabet tyder på at en 

stor del af offentligheden mangler indsigt på dette område, der kan have betydning for deres hand-

len.  

 

Et spændende udslag i de indhentede spørgeskemaer er, at på trods af at 73 % tror at revisor garan-

terer at der ikke er fejl i årsrapporten, samt at 88 % tror at revisor garanterer at der ikke har fundet 

besvigelser sted i årets forløb, så vil 77 % stadig føle sig tryggere, hvis revisor erklære sig om de 

interne kontroller.  

At regnskabsbrugerne angiver at de vil følge sig mere trygge ved at revisor afgiver erklæring på at 

have gennemgået de interne kontroller i en virksomhed, kan dog i nogen grad tilføres at regnskabs-

brugeren altid vil efterspørge information når indhentningen af information for regnskabsbrugeren 

er gratis. 

 

Kendskab til SOX er ud fra denne undersøgelse ikke overvældende. Således kender 68 % af re-

spondenterne ikke SOX. Kun 1 % har anført at de kender SOX godt. 

81 % af repsondenterne mener dog at fokus på de interne kontroller er blevet vigtigere efter de 

nævnte amerikanske erhvervsskandaler. Hvorvidt en erklæring på de interne kontroller i denne for-

bindelse vil kunne udelukke erhvervsskandaler er der dog delte meninger om. Således er der kun 1 

% der tror på at en erklæring vil kunne udelukke erhvervsskandaler, 34 % er delvist enige, 34 % er 

delvist uenig og hele 21 % er helt uenig i påstanden.  
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Det dårlige kendskab til SOX blandt respondenterne betyder dermed også at en stor del af respon-

denterne ikke kan tage stilling til hvorvidt SOX giver dem bedre regnskabsinformation.  

 

Der kan altså ikke ud fra spørgeskemaet konkluderes, at tiltag lignende SOX i Danmark vil give 

regnskabsbrugerne bedre information, eller afdække et informationsbehov hos regnskabsbrugerne. 

Fokus på interne kontroller kan dog med fordel strammes op.  
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8 Perspektivering 

SOX opstod som følge af en række store amerikanske erhvervsskandaler, som medførte et tillidsfald 

hos offentligheden til den finansielle rapportering og revisors arbejde. Tilliden til revisors arbejde 

fra et dansk perspektiv er også en af de problemstillinger som bl.a. Bent Warming Rasmussen har 

arbejdet med, for at opklare, hvor der opstår en forventningskløft mellem revisor og bruger. 

 

Der er i de seneste år indført flere initiativer, der vil kunne bidrage til at øge tilliden til regnskabsaf-

læggelsen og revisors arbejde. Nedenfor er nævnt 3 emner, der vil kunne få betydning for regn-

skabsbrugernes tillid til revisor og regnskabsaflæggelsen. 

 

8.1 Revisionsudvalg og revisionsudvalgets samarbejde med intern/ekstern revision 

Med den nye revisorlov nr. 468 af 17. juni 2008 blev det bestemt at virksomheder som har værdipa-

pirer optaget handel på et reguleret marked skal etablere et revisionsudvalg. 

I revisionsudvalget må der ikke indgå medlemmer, der også er medlem af virksomhedens direktion. 

Mindst et medlem af udvalget skal have kvalifikationer indenfor revision og/eller regnskab samt 

være uafhængig af virksomheden. Revisionsudvalgets opgaver vil bestå af, men ikke være begræn-

set til 1) At overvåge regnskabsaflæggelsen, 2) at overvåge om virksomhedens interne kontrolsy-

stem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt, 3) at overvåge den 

lovpligtige revision af årsregnskabet, og 4) at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. 

 

Med indførslen af revisionsudvalget sikrer regnskabsbrugeren at minimum et bestyrelsesmedlem 

har indsigt i og forståelse for regnskabsaflæggelse og revisionens arbejde. Bestyrelsens sammen-

sætning og kompetencer har bl.a. i Danmark gennem de seneste år under finanskrisen været diskute-

ret, hvor de udsatte bankers bestyrelser i nogle tilfælde har fået skyld for ikke at have været nok 

inde over regnskab, risikostyring mv. Indførslen af revisionsudvalg anses også som en fordel i for-

bindelse med den interaktion der vil blive mellem ekstern/intern revision og revisionsudvalget, da 

ekstern/intern revision med en revisions/regnskabskyndig bestyrelsesmedlem må formodes lettere at 

kunne kommunikere problemstillinger op til revisionsudvalget, og omvendt vil bestyrelsen måske 

lettere kunne identificere og kommunikere fokusområder ned til den interne/eksterne revision.  

Derudover er der en ekstra kontrol på revisionens uafhængighed ved indførslen af revisionsudval-

get. 
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8.2 Kvalitetsstyring og kvalitetskontrol jf. Den nye revisorlov mv.  

I de seneste år har der været øget fokus på kvalitetskontrol for de danske revisionsfirmaer. I 2003 

strammede revisorloven op på området og derudover er Revisortilsynet blev indført. Dette betød i 

årene derefter en stigning i antallet af klager til disciplinærnævnet, og indtil i 2007 en stigning i 

antallet af bøder/advarsler til revisorer/revisionsfirmaer
66

.  

Jf. en artikel i Berlingske Nyhedsmagasin i januar 2008 fandt revisortilsynet i perioder fejl i hver 

tiende revisionsfirma, der var så grove at de blev sendt videre til Disciplinærnævnet for Statsautori-

serede og Registrerede Revisorer
67

. Størstedelen af fejlene blev fundet hos registrerede revisorer.   

Udviklingen ser dog ud til at vende i 2007, hvor antallet af bøder/advarsler i forhold til afgjorte sa-

ger falder fra 54 % (2006) til 45 %. Desuden falder den gennemsnitlige bødestørrelse med ca. 30 % 

fra 2006 til 2007. 

Faldet kan både skyldes at revisionsfirmaerne er blevet bedre til at få dokumenteret deres arbejde 

mv. som følge af den øgede kvalitetskontrol, men også at en del af de mindre revisionsfirmaer, der 

ikke kunne leve op til kravene enten er lukket eller stoppet med at udføre arbejde der kræver kvali-

tetsstyringsinstrumenter.  

Den eksterne kvalitetskontrol i form af Revisortilsynet betyder større omkostninger for revisions-

firmaerne, men skal tillægges en værdi i form af en øget sikkerhed på de erklæringer som revisor 

afgiver.  

Den nye revisorlov nr. 468 af 17. juni 2008 har strammet ind om kvalitetsstyring og kvalitetskon-

trollen i danske revisionsvirksomheder. Det er nu bl.a. Revisortilsynet der udpeger kontrollanterne, 

hvilket bør øge værdien af kvalitetskontrollen endnu mere. Derudover skal en revisionsvirksomhed 

årligt udarbejde og offentliggøre en rapport om gennemsigtighed, der bl.a. skal angive hvornår den 

seneste kvalitetskontrol fandt sted, samt at det interne kvalitetsstyringssystem fungerer effektivt. 

 

Den øgede fokus på kvalitetssikring i revisionsvirksomhederne bør være en faktor der kan øge regn-

skabsbrugernes tillid til revisionsbranchens arbejde. 
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 Tage Otkjær (2008), ”Kontrol og bøder virker”, Berlingske Nyhedsmagasin nr. 3. 2008, s. 27-30 og ”Leder: Sisyfos-

kamp mod for ringe revision”, Berlingske Nyhedsmagasin nr. 3. 2008 
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 Tage Otkjær (2008), ”Kontrol og bøder virker”, Berlingske Nyhedsmagasin nr. 3. 2008, s. 27-30 og ”Leder: Sisyfos-

kamp mod for ringe revision”, Berlingske Nyhedsmagasin nr. 3. 2008, s. 4  
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8.3 Regulering i fremtiden  

Der var ved introduktionen af SOX stor debat om hvorvidt SOX ville blive anset for best practice, 

og dermed blive indført af selskaber der ikke via notering på NYSE eller Nasdaq var påkrævet det, 

men som følge af et generelt krav om bedre information fra regnskabsbrugere, interessenter mv. 

Indførelsen af 8. Direktiv i Europa, har dog mindsket kløften mellem amerikansk og europæisk re-

gulering på revisionsområdet. Man har dog valgt ikke at kopiere sektion 404 ind i europæisk regule-

ring.  

 

Interne kontroller og herunder også risikostyring har dog fortsat stor interesse. Interne kontroller har 

siden starten af 1990’erne været et fokuspunkt under Corporate Governance debatten.   P. Birkholm 

Laursen og C. Holm beskriver revisors rolle i forbindelse med den øgede fokus på interne kontroller 

under Corporate Governance debatten.
68

 Corporate Governance debatten omkring interne kontrol-

systemer har ifølge denne artikel sigtet mod at sikre interessenterne pålidelig information. Dette er i 

overensstemmelse med et af hovedformålene under SOX. Ekstern revisions rolle vil i denne forbin-

delse naturligt blive at overvåge ledelsens ansvarlighed under arbejdet med og vedligeholdelsen af 

de interne kontroller. Med COSO ERM ændrer fokus på de interne kontroller sig også til at inklude-

re hele risikostyringen. Dette betyder øget krav om at kunne identificere risici, risikoanalyser samt 

mekanismer, der kan håndtere disse risici. Ifølge Birkholm Laursen og Holm har fokus på risikosty-

ring og bestyrelsens overvågning af ledelsens risikovillighed mv. øget betydning af den interne re-

vision: ”De interne revisorer tjener aktivt som risikoovervågere for ledelsen og bestyrelse eller 

revisionskomité, hvorimod den eksterne revisors principielle rolle ikke har ændret sig fra fokus på 

finansielle opgørelser…”69
 

Jf. artiklen har den eksterne revision været tilbageholden med at involvere sig i udviklingen af et 

kodeks for Corporate Governance. Dette forklares med at de eksterne revisorer ikke har haft nogen 

interesse i at skulle pådrage sig yderligere ansvar, hvor arbejdsopgaverne ikke var defineret i stan-

darder eller lovgivning. Den interne revisions rolle indenfor risikostyring er dermed styrket under 

Corporate Governance.  
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 Birkholm Laursen & Holm (2006), ”Ændrer risiko- og kontroludviklingen inden for Corporate Governance den eks-

terne revisors rolle?”, Revision & Regnskabsvæsen nr. 3, 2006 
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terne revisors rolle?”, Revision & Regnskabsvæsen nr. 3, 2006 
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Artiklen slutter af med at definere to mulige perspektiver for den eksterne revision. Enten skal den 

eksterne revision sætte mere aktivt ind med revision omkring risikostyringen og dermed gøre revi-

sionen til en værdiskabende funktion med et risikoorienteret bidrag. Dette kræver at revisor kan 

adskille revisionsydelse og ikke-revisionsydelse, således at revisor ikke foretager revision af sit eget 

arbejde.  

Et andet perspektiv på revisors fremtid vil være at gå tilbage til basis-ydelsen, og dermed skære alle 

andre ydelser væk og gå tilbage til kerneværdierne.  

 

8.4 opsummering 

Der er i de seneste år blevet introduceret flere tiltag som skulle hjælpe til at styrke regnskabsbruge-

rens tillid til revisors arbejde. I Danmark – og Europa – er interne kontroller dog kun blevet behand-

let under Corporate Governance. På trods af at der har været stor fokus på interne kontroller og risi-

kostyring under Corporate Governance, så vil dette højst sandsynligt ikke kunne bringe regnskabs-

brugeren den samme tryghed, som sektion 404 under SOX havde til formål at give regnskabsbruge-

ren, da Corporate Governance i første omgang er et følg eller forklar princip. Derudover vil regule-

ring via soft law generelt betyde at gennemgang og overvågning ikke vil være identisk fra en virk-

somhed til den anden. Dette kan medføre tvivl om hvad efterlevelse af Corporate Governance ret-

ningslinjerne reelt bringer regnskabsbrugeren.   
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9 Konklusion 

Denne opgave har taget udgangspunkt i den omfattende medieomtale, som SOX fik efter sin indfør-

sel i 2002. SOX blev indført som reaktion på flere større amerikanske erhvervsskandaler, og med 

bl.a. det formål at genetablere investortilliden til selskaberne.  

Herunder fik særligt sektion 404 stor omtale, da denne skulle sikre, at ledelse og revisorer tog an-

svar for at de interne kontroller der lå under regnskabsaflæggelsen fungerede effektivt og hensigts-

mæssigt. Sektion 404 fik desuden stor omtale pga. den omkostningsbyrde, der blev pålagt de sel-

skaber, der via notering på NYSE eller NASDAQ, skulle efterleve den nye lovgivning.  

Internationalt fik SOX stor opmærksomhed pga. dens indvirkning ikke blot på de ikke-amerikanske 

selskaber der var registreret på den amerikanske børs, men også for de revisionsfirmaer der ydede 

revision eller konsulentbistand til selskaber noteret.  

 

I de følgende år har der været lavet flere undersøgelser, for at finde ud af hvorvidt SOX reelt har 

afhjulpet nogle af de problemer der opstod i kølvandet på Enron mv. Der har været delte meninger 

om dette. Der har været flere undersøgelser på hvorvidt SOX medførte øget investortillid til marke-

det, om SOX afholdt selskaber fra at lade sig notere mv.. Der har ikke været en entydig konklusion 

på dette.  

 

SOX blev ved indførslen diskuteret af nogen som værende best practice for selskaber internationalt.  

 

Dansk lovgivning har i årene siden indførslen af SOX ikke indført lignende omfattende krav på 

området omkring revisors erklæring om de interne kontrollers effektivitet. 

Introduktionen af 8. Direktiv i 2006 berørte let emnet om revisors pligt til at underrette revisionsud-

valget ved mangler i den interne kontrol vedrørende regnskabsaflæggelsen. 4. Direktiv indførte le-

delsens pligt til i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten at inkludere en beskrivelse af selska-

bets interne kontrol- og risikostyringssystemer. Med ophævelsen af revisionspligten for ledelsesbe-

retningen, vil revisors arbejdsopgaver dog ikke blive udvidet i lighed med SOX.  

I Danmark reguleres der derudover via revisionsstandarderne. Revisor skal ved hjælp af revisions-

standard RS 315 og 330 nøje vurdere risici forbundet med revisionsområdet og planlægge sine revi-

sionshandlinger til at reducere risikoniveauet til et acceptabelt niveau. Der skal under dette tages 

hensyn til selskabets kompleksitet mv. Med PCAOB’s auditing standard no. 5 som erstattede audi-

ting standard no. 2 er kravene til revisors erklæring og underliggende gennemgang af de interne 
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kontroller for at sikre at de er effektive blevet slækket. Standard no. 5 medfører en mere risikobase-

ret gennemgang, hvor arbejdsopgaverne tilpasses virksomhedens størrelse og kompleksitet, hvilket 

er mere i overensstemmelse med den danske tilgang til revision af de interne kontroller. Der er dog 

stadig den forskel, at hvor de danske standarder omhandler gennemgang af interne kontroller som 

en del af revisionen af de finansielle resultater, så omhandler PCAOB standarden gennemgangen af 

interne kontroller som en revision af processen under regnskabsaflæggelsen. 

 

Fordi der stadig er forskelle på hvad der er påkrævet og hvordan der reguleres på området i Dan-

mark og i USA har det været interessant at se på om debatten omkring SOX har smittet af på de 

danske regnskabsbrugere.  

Regnskabsbrugernes betydning for den regulering der sker på revision og regnskabsaflæggelse er 

uomtvistelig. Netop derfor har der også i mange år været fokus på forventningskløften mellem 

regnskabsbrugerens forventning til revisors arbejde og det arbejde revisor reelt udfører.  

 

Ud fra undersøgelsen i denne opgave synes der stadig at være en forventningskløft mellem regn-

skabsbrugernes forventning til hvad revisor gennem sit arbejde garanterer og hvad lovgivning, revi-

sionsstandarder mv. angiver revisors arbejdsopgaver for at være. Dette kommer ikke umiddelbart 

som nogen overraskelse, da en indsnævring af forventningskløften vil kræve et stort oplysningsar-

bejde i forhold til offentligheden eller en meget kraftig regulering af revisors arbejde ned på in-

struksniveau.  

Derudover fandt størstedelen af respondenterne at revisor både varetog virksomhedens og offentlig-

hedens interesser, på trods af at revisor lovpligtigt er offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Kendskabet til SOX synes ikke at være særligt udbredt, hvilket betyder at de har svært ved at be-

dømme hvorvidt de vil få bedre regnskabsinformation ved at indføre lignende stramme regler på 

bl.a. området for de interne kontroller i Danmark. Dog synes respondenterne at fokus på interne 

kontroller var blevet vigtigere som følge af de mange erhvervsskandaler.   

 

Der var delte meninger om hvorvidt en erklæring fra revisor om de interne kontroller ville kunne 

udelukke erhvervsskandaler af samme karakter som Enron mv. i Danmark. Alligevel ville regn-

skabsbrugerne generelt føle sig tryggere med en erklæring om de interne kontroller. Dette kan skyl-



80 

 

des at regnskabsbrugerne generelt vil efterspørge mere information hvis de ikke tager med i be-

tragtningen at omkostningen for en øget revisionsindsats i sidste ende vil tilfalde dem.  

 

Det ser altså ikke umiddelbart ud til ud fra undersøgelsen, at de danske regnskabsbrugere kræver 

lignende tiltag i Danmark. Der er dog fokus på de interne kontroller og ønske om øget fokus på det-

te område.  

 

Der er indført en stor række tiltag indenfor dansk lovgivning de seneste år, heriblandt revisionsud-

valg i alle offentlige virksomheder, styrket kvalitetskontrol i revisionsfirmaerne, mv., som vil kunne 

afhjælpe tiltroen til regnskabsaflæggelsen og revisors arbejde. Herudover er der fokus på ekstern og 

intern revisions rolle i forhold til gennemgang og overvågning af de interne kontroller og virksom-

hedens risikostyring.  
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Bilag 1: Sammenhold af PCAOB auditing standard no. 5 og PCAOB auditing standard no. 2.  

 

  PCAOB standard no. 5 PCAOB standard no. 2 ISA 315 og 330 

Overordnede formål med 
standarden 

Gøre revisor i stand til at 

vurdere effektiviteten af 

virksomhedens interne 

kontroller 

Gøre revisor i stand til at 

vurdere virksomhedens 

interne kontroller samt 

ledelsens konklusion herpå 

Gøre revisor i stand til at 

vurdere virksomheden, 

herunder dens interne 

kontroller. Revisor skal 

kunne identificere og 

vurdere risiciene for 

væsentlige fejl i regnskabet, 

både i form af besvigelser 

som øvrige fejl (ISA 315). 

Revisor er herefter i stand 

til at udføre handlinger som 

resultat af den forståelse og 

de vurderinger, der er 

foretaget (ISA 330) 

Framework COSO, Turnbull COSO COSO 

Anvendelse af 
virksomhedens allerede 
udførte arbejde 

Revisor kan bruge arbejde 

udført af den interne 

revision, hvilket kan 

reducere revisors 

arbejdsopgaver. Revisor 

kan desuden få assistance af 

intern revision og øvrig 

personale. Revisor skal dog 

vurdere objektivitet og 

kompetencer på de personer 

revisor baserer sit arbejde 

på 

Skal ligge til grund for 

revisors videre 

revisionsstrategi. Vurderes 

virksomhedens procedurer 

og konklusioner pålidelige, 

vil dette i nogen grad 

begrænse revisors arbejde 

Brug af virksomhedens 

allerede udførte arbejde, 

herunder interne revisions 

vurdering af interne 

kontroller, indgår i revisors 

samlede revisionsstrategi 

Walkthroughs Anses for oftest at være den 

mest effektive metode til at 

forstå transaktioner og 

dermed kunne udpege de 

kontroller der skal testes 

Revisor skal selv foretage 

walkthroughs for hver 

betydende regnskabspost 

Ikke et krav men en del af 

grundlaget for revisors 

forståelse af virksomhedens 

interne kontroller og 

procedurer 

Betydelige regnskabsposter Omfatter væsentlige 

regnskabposter, samt poster 

karakteriseret ved med 

rimelig sandsynlighed at 

kunne indeholde fejl 

Omfatter væsentlige 

regnskabsposter i det 

finansielle regnskab, samt 

poster karakteriseret ved 

betydelige risici 

Ikke defineret i ISA 315 og 

330 

Test af interne kontroller Revisor skal teste om  

kontrollerne opfylder deres 

formål, samt  effektiviteten 

mv.  

Skal foretages af revisor, 

herunder vurdering af 

kontrollernes relevans, 

effektivitet mv.  

Skal foretages af revisor, 

herunder vurdering af 

kontrollernes relevans, 

effektivitet m.v. Test kan 

dog undlades med op til 2 

års mellemrum. Gælder dog 

ikke nøglekontroller 

Hvilken periode dækker 
revisors arbejde 

Revisor skal udtale sig om 

de interne kontrollers 

effektivitet på balancedagen 

Revisor skal udtale sig om 

de interne kontrollers 

effektivitet på balancedagen 

Revisors arbejde dækker 

hele regnskabsåret. Dvs. at 

interne kontroller testet i 

løbet af året skal vurderes i 

perioden efter og frem til 

balancedagen. 



Brug af andres arbejde Kan bruge andres arbejde til 

at mindske det arbejde 

revisor selv skal udføre. Jo 

større risikoen ved 

kontrollen er, des højere er 

incitamentet til at revisor 

selv skal udføre arbejdet. 

Revisor kan anvende andres 

arbejde, herunder intern 

revision. Dog er ansvaret 

altid revisors og revisor kan 

ikke undlade 

revisionshandlinger, men 

blot begrænse disse. 

Brug af virksomhedens 

allerede udførte arbejde, 

herunder interne revisions 

vurdering af interne 

kontroller, indgår i revisors 

samlede revisionsstrategi 

Resultatet af revisionen af 
interne kontroller 

Alle væsentlige svagheder i 

de interne kontroller 

opdaget ved revisionen skal 

rapporteres til ledelsen og 

revisionskomiteen. Andre 

mangler/fejl i de interne 

kontroller skal 

kommunikeres til ledelsen 

på skrift og 

revisionskomiteen skal 

informeres. 

Eventuelle svigtende eller 

uhensigtsmæssige interne 

kontroller skal rapporteres 

til revisionskomiteen og 

ledelsen 

Eventuelle svigtende eller 

uhensigtsmæssige interne 

kontroller skal rapporteres 

til revisionskomiteen og 

ledelsen 

Indikationer på betydelige 
svagheder ved de interne 
kontroller 

Revisor skal vurdere 

revisionskomiteens arbejde 

og indstilling hertil. 

Svigtende interne kontroller 

identificeret af revisor og 

ikke af ledelsen, påvirker 

revisors vurdering af 

virksomhedens interne 

kontroller generelt 

Revisor skal vurdere 

revisionskomiteens arbejde 

og indstilling hertil. 

Svigtende interne kontroller 

identificeret af revisor og 

ikke af ledelsen samt 

ledelsens manglende 

tilretning af svigtende 

interne kontroller, påvirker 

revisors vurdering af 

virksomhedens interne 

kontroller generelt (det 

siger noget om ledelsens 

engagement heri) 

I revisors forståelse af 

virksomheden indgår tillige 

en generel vurdering af 

virksomheden, herunder 

også ledelsen. Denne 

samlede vurdering danner 

grundlaget for revisors valg 

af revisionsstrategi. Der er 

ikke i ISA'erne beskrevet 

egentlige forhold der 

indikerer svagheder ved de 

interne kontroller 

Revisors erklæring Revisor skal erklære sig om 

effektiviteten af 

virksomhedens interne 

kontroller 

Revisor skal erklære sig 

dels om ledelsens 

vurdering, dels om 

virksomhedens interne 

kontroller 

Revisor erklærer sig 

indirekte herom i den 

finansielle rapporterings 

revisorpåtegning. 

Identificerede svigtende 

interne kontroller kan dog 

rapporteres til ledelsen 

Besvigelser Revisor skal i sin 

planlægning og udførsel af 

revisionen af de interne 

kontroller medtage sin 

vurdering af risiko for 

besvigelser. Revisor skal 

under identificeringen og 

testen af interne kontroller 

evaluere om de interne 

kontroller tilstrækkeligt 

dækker identificerede risici 

for fejl i regnskabet grundet 

besvigelse. 

Revisor skal ligeledes teste 

interne kontroller, som 

sikrer virksomheden mod 

besvigelser 

ISA 315 omfatter tillige en 

vurdering risikoen for 

væsentlige fejl i regnskabet 

som følge af besvigelser. 

Egentlige 

revisionshandlinger er 

defineret i ISA 240. 

Kilde: Jesper Strunge Madsen (2005), Kandidatafhandling: ”Sarbanes Oxley Act – En analyse af hvad S404 betyder for 

danske virksomheder samt for ekstern revisor”, CBS, med egne tilretninger. 

 

ISA 315 og 330 er i 2006 ajourført (revised).  
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Slet besvarelse

Revisors arbejdsopgaver 

Følgende spørgeskema omhandler betydningen af revisors arbejdsopgaver for 
offentligheden. Spørgeskemaet skal medvirke til at øge forståelsen af, om der fra 
offentlighedens side er behov for tiltag indenfor dette område især med henblik på 
straminger af interne kontroller, som der har været fokus på i bl.a. USA.

Hvilket køn er du?

Kvinde

Mand

Hvor gammel er du?

18-35 år

36-50 år

51- år

Hvilken uddannelse har du?

Folkeskole

Gymnasial/handelsskole eller lignende

Kort videregående uddannelse

Mellemlang/lang videregående uddannelse

Hvilken branche arbejder du indenfor?

Finansiering, Økonomi og Forretningsservice

Sundhedsområdet, Børn/Unge/Ældre

Undervisning og Forskning

Handel, Transport, Hotel og Restauration

Industri og Fremstilling

Offentlig administration

Politi/Forsvar

Bygge og Anlæg mv. 

Landbrug, Skovbrug mv. 

Andet

Bruger du information fra regnskaber?

Ja, i høj grad
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Ja, i nogen grad

Kun i mindre grad

Nej, slet ikke

I hvilken forbindelse bruger du regnskabsinformation?

Du må gerne sætte mere end et kryds

Investeringer

Arbejdsrelaterede formål

Studierelaterede formål

Andet

Revisors opgaver

De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af revisors funktion og betydningen af 
denne.

Hvis interesser varetager revisor?

Virksomhedens

Offentlighedens/regnskabsbrugernes

Begge parter

Revisors opgave er at garantere, at der ikke finder besvigelser sted i 
den virksomhed, der revideres

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

Når revisor påtegner en virksomheds regnskab, garanterer revisor, at 
regnskabet er uden fejl

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

Der har de seneste år i USA været fokus på store erhvervsskandaler 
som Enron og Worldcom. Dette har medført strengere krav for 
virksomheder og revisorer på det amerikanske marked i form af 
Sarbanes Oxley Act.

Hvad er dit kendskab til Sarbanes Oxley Act/SOX?

Kender særdeles godt

Kender nogenlunde

Kender kun lidt

Side 2 af 4AskPeople.dk - Gratis Online Spørgeskema

6/15/2009http://www.askpeople.dk/ask/real/scheme.php?viewformat=review&pubSubId=8f32fc...



Kender slet ikke

Hvor har du hørt om Sarbanes Oxley Act?

Studie

Arbejde

Læt/hørt om det i aviserne/nyhederne

andet

Der er stor sandsynlighed for, at vi kommer til at opleve samme former 
for erhvervsskandaler i Danmark, som set i USA

Du bedes forholde dig til følgende påstande

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

Ledelsens og revisors fokus på interne kontroller i en virksomhed er 
blevet vigtigere som følge af de seneste års ervhervsskandaler

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

En erklæring fra revisor om virksomhedens interne kontroller vil 
udelukke erhvervsskandaler som set i USA 

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

Jeg vil føle mig tryggere i investeringshenseende hvis revisor har 
afgivet erklæring om virksomhedens interne kontroller

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

Jeg føler at Sarbanes Oxley Act øger værdien af virksomhedens 
regnskabsinformation i investeringshenseende 

Helt enig
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Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

ved ikke

Jeg føler at Sarbanes Oxley Act øger værdien af regnskabsinformation 
brugt i forbindelse med arbejde/studie/andet

Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

Helt uenig

Ved ikke

Print Slet Luk
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