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English Summary 

 

This thesis focuses on the problem of financial statement fraud. The theoretical part of the thesis 

can be split into these sub questions: Who commits this type of fraud and what is their incentive? 

How is the fraud typically conducted, prevented and detected? 

The empirical part of the thesis concerns HP’s acquisition in 2011 of the British software company 

Autonomy. Shortly after the purchase HP accused the management of Autonomy of large scale 

fraud, and the case now has several pending investigations and lawsuits. 

The theoretical part begins with a discussion of the incentive to commit financial statement fraud. 

The main theory concerning this type of fraud is the traditional fraud triangle, which states that 

there must be three elements present simultaneously before this type of crime is committed. 

These elements are constituted by a pressure, an opportunity and a rationalization. Other models 

include the fraud diamond and predator behavior. 

The most likely person or group of persons to commit financial fraud is the management of the 

company. There are two main reasons for this. Firstly, the management is evaluated on a day-to-

day basis by the stakeholders of the company according to the financial performance of the 

particular company. This puts a pressure on the management and gives it a motive to manipulate 

the accounting of the company so it seems more attractive. Secondly, the management is in a 

position to override all the company controls that has been implemented to prevent manipulation 

of the accounting. As a result of this, the management could have both a motive and an 

opportunity to carry out manipulations. 

What are the normal signs of financial statement fraud? A company must choose the relevant 

accounting framework, for example IFRS. An obvious deviation from the framework is either an 

honest mistake or a manipulation of the correct recognition. 

The thesis discusses several types of manipulation of the framework. Revenue-based schemes 

normally involves timing schemes, misclassification schemes and fictitious or inflated income. As 

an example revenue might be shifted from the next period to this period. Asset-based schemes 

could be carried out through improper capitalization of costs, inflation of assets and manipulation 

of fair value accounting, for example through understated impairment losses. Expense and liability 

schemes often involves shifting expenses to future periods or simply omitting or underreporting 

liabilities. Another type of fraud is manipulation of the disclosures, which usually means that some 

disclosures represents the company in more positive light than the framework permits. 

How is financial statement fraud prevented and detected? There are several steps in this process, 

and every company must find their own path. Strong governance provides the foundation for an 
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effective fraud risk management programme. This governance starts at the board level and 

permeates the entire company structure through a zero tolerance towards financial statement 

fraud. The next step is to identify and asses the fraud risk. Impact and likelihood of the risk is 

calculated, and a proper response according to the risk appetite is chosen. 

The most effective way to manage the fraud risk seems to be through preventive controls. This is 

however not always the case, since these controls can be overrided by the management, which 

also has the main motive for this type of fraud. An alternative strategy is to change the structure 

of salary and bonus systems and thereby reducing the fraud incentive. Detective controls might be 

very effective in the fraud search process and inconsistencies are often found via a tip. 

Another important investigation technique concerning financial statement fraud is analysis of the 

company accounting data. The thesis discusses three basic types of analysis, which is horizontal, 

vertical and ratio analysis. There are other ways to analyze this type of data often involving the use 

of computer software. A relevant test could be to check the data according to Benford’s Law. 

Some of the mentioned tools are used in the case described below. 

In 2011 HP acquired the fast growing British software company Autonomy. It was a friendly 

takeover and the big shareholder and founder of Autonomy, Michael Lynch, was to remain CEO.  

Half a year later, in the spring of 2012, the situation of the company was quite chaotic. The original 

management was fired and HP accused Michael Lynch and the CFO of manipulating the financial 

statement in the period leading up to the purchase of Autonomy. As a result of this HP wrote of 

the main value of Autonomy of which around 5 billion USD could be contributed to manipulations. 

In 2015 HP sued the old management and several investigations and lawsuits are now pending. 

The main fraud accusations concerned undisclosed sale of hardware, manipulated recognition of 

revenue from resellers as well as inflated revenue from hosting deals and Autonomy’s main 

product IDOL. Some of these elements cannot be investigated further in this thesis. However, 

emphasis is put on Autonomy’s high pressure bonus system and a management, that doesn’t 

seem to tolerate criticism from market analysts. Most likely HP and Autonomy was on a corporate 

cultural collision course from the beginning. 

Different analysis have been conducted in this thesis, but they don’t seem to confirm any of the 

many red flags that were raised in connection with the acquisition. The most relevant of these 

warning signal are probably Autonomy’s very high growth rates and a low receivable turnover. 

The conclusion of the still ongoing investigations and lawsuits will most likely reveal some more 

interesting details in this complicated case about financial statement fraud. 
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1. Indledning 

Manipulation af den finansielle rapportering indebærer tilsigtet fejlinformation i regnskabet med 

henblik på at vildlede regnskabsbrugerne. Den underliggende dokumentation kan være forfalsket 

eller destrueret, og der kan være tale om en sammensværgelse mellem flere personer. 

Denne type af besvigelser udføres ofte med henblik på, at få virksomhedens resultat til at fremstå 

mere positivt. Normalt vil man forsøge at overvudere indtægter og aktiver og at undervurdere 

omkostninger og passiver. 

Det spiller som regel en væsentlig rolle, at ledelsen eller enkeltpersoner er under pres for at 

præstere disse positive resultater, for eksempel fordi deres aflønning øges, når virksomhedens 

resultat forbedres. 

Der er utallige eksempler på regnskabsmanipulation, som er blevet opdaget. Desuden må man 

formode, at nogle tilfælde af regnskabsmanipulation ikke bliver opdaget. 

De store virksomhedsskandaler i USA for nogle år siden førte til gennemførelsen af Sarbanes-Oxley 

Act i 2002. Det var blandt andet skandalerne omkring Enron, Worldcom og Tyco, der henledte 

myndighedernes opmærksomhed på området. 

Men skandalerne synes at fortsætte, og der er til stadighed behov for ekstra opmærksomhed på 

risikoen for denne type besvigelser. Her er en række nyere eksempler: 

”Regnskabsfusk koster Caterpillar en halv mia. dollar”.1 

”Minister ændrer procedurer efter regnskabsfusk”.2 

”Vestas anklaget for regnskabsfusk for milliarder”.3 

”Mistanke om regnskabs-fusk spøger videre i CSC”.4 

”Vejle Boldklub anmeldt til Bagmandspolitiet for regnskabsfusk”.5 

”Krak-ejer styrtdykker på mistanke om regnskabsfusk”.6 

 

Det kan tilføjes, at der ved et hurtigt opslag på internettet kan findes mange flere tilfælde, og at 

der hele tiden kommer nye til. 

                                                           
1
 (Vestergaard, 2013). 

2
 (Redder, 2012). 

3
 (Okkels, 2013). 

4
 (Pedersen, 2014). 

5
 (Brandt, 2014). 

6
 (Overgaard, 2014). 
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Denne afhandling drejer sig om manipulation med den finansielle rapportering, om kendetegn og 

faresignaler, og om hvordan man forebygger og opdager svindlen. Afhandlingens case om Hp’s 

opkøb af Autonomy viser, at manipulation med den finansielle rapportering kan være svær at 

opdage og at drage nogle endelige konklusioner omkring. 

 

1.1 Problemformulering: 

Regnskabsmanipulation er en stadig aktuel problemstilling, og der ses med jævne mellemrum 

eksempler på, at selv nogle af verdens største selskaber bevidst manipulerer med den eksterne 

rapportering. Denne afhandling beskæftiger sig med regnskabssvindel. 

Som afhandlingens case inddrages en af verdens store og nyere sager om påstået regnskabsvindel. 

Sagen er endnu ikke afsluttet. 

Dette fører til følgende delproblemstillinger: 

Hvem begår regnskabsmanipulation og hvorfor gør de det? 

Hvad er kendetegnene ved regnskabsmanipulation? 

Hvordan forebygges og opdages svindlen? 

Hvordan relaterer HP’s opkøb af Autonomy sig til ovenstående? 

 

1.2 Disposition og afgrænsning 

Kapitel 2 danner et grundlag for at forstå årsagerne til regnskabsmanipulation. Det er samtidig 

vigtigt i den senere proces omkring forebyggelse og opdagelse, fordi disse processer til dels er 

baseret på motivet for at begå regnskabssvindel. Kapitlet afdækker, hvem der typisk udfører 

denne type besvigelse, og hvorfor personen eller gruppen af personer gør dette. 

De mange kendetegn ved regnskabsmanipulation diskuteres i kapital 3. IFRS og Årsregnskabsloven 

udgør regnskabsrammen, når virksomheder udarbejder deres regnskaber. Denne afhandling tager 

udgangspunkt i IFRS, de enkelte IFRS’ere og IAS’ere. Regnskabsrammen viser virksomhederne den 

korrekte indregning af de forskellige poster i regnskabet. Afvigelser i forhold til dette er normalt en 

fejl eller et forsøg på manipulation. Eventuelle sammenhænge mellem manipulation og penge-

strømme og analyser heraf vil ikke blive gennemgået i denne afhandling. 

Kapitel 4 beskæftiger sig med risikoen for regnskabsmanipulation, og hvordan denne risiko bedst 

håndteres. Kapitel følger i en vis udstrækning COSO’s ERM – Enterprise Risk Management – fra 

2004. ERM er en systematiseret metode til håndtering af risiko, som med visse modifikationer kan 
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benyttes i forbindelse med besvigelser og regnskabssvindel. Kapitlet vil diskutere forebyggende og 

opdagende foranstaltninger. Den eksterne revisor kan ses den sidste forsvarslinje i forhold til 

regnskabsmanipulation, og derfor inddrages revisors forpligtelser i henhold til ISA 240. 

Det er en af afhandlingens pointer, at opdagende kontroller er centrale i forhold til søgningen 

efter uregelmæssigheder i den finansielle rapportering. I kapitel 5 diskuteres analyse af 

regnskabets data. Der vil blive lagt vægt på nogle traditionelle metoder, såsom horisontal- og 

vertikalanalyse samt analyse af nøgletal. Desuden ses der på nogle mere avancerede og 

alternative metoder, herunder analyser af multiple nøgletal, ikke-finansielle nøgletal samt 

anvendelse af Benfords lov. 

Kapitel 6 omhandler afhandlingens case, som mere konkret drejer sig om HP’s omdiskuterede 

opkøb af Autonomy i 2011. Den efterfølgende integration af de to virksomheder gik helt galt, og 

Autonomy blev af HP og mange analytikere beskyldt for manipulation med deres regnskaber. 

Sagsforløbet i denne forbindelse bliver gennemgået, og med udgangspunkt i data fra Autonomy vil 

der vil blive anvendt nogle af de analysemetoder, som har været diskuteret i kapitel 5. 

Anvendelsen af metoderne bør ikke mindst ses i et pædagogisk lys, da sagen er meget kompliceret 

og stadig pågående. Til gengæld er sagen velegnet til at problematisere den mere empiriske del af 

manipulation med regnskaber. 

I kapitel 7 foretages der en konklusion, som vil tage udgangspunkt i den ovenfor udformede 

problemstilling. Til sidst vil der blive foretaget en perspektivering af emnet. 

 

1.3 Metode 

Denne kandidatafhandlings benyttede metode er primært den logiske empirisme, der også kendes 

som den logiske positivisme. Metodologien kan betragtes som en videreudvikling og præcisering 

af induktivivsmen. Den logiske empirisme lægger, som sin forgænger, vægt på at bekæmpe 

spekulative og metafysiske tendenser. Den opstod i begyndelsen af 1920’erne og blev formuleret 

af en kreds af filosoffer og videnskabsmænd, som mødtes regelmæssigt i perioden fra 1925 til 

1936. Selvom der ikke direkte var nogle økonomer knyttet til Wienerkredsen, har positivismen haft 

en meget stor indflydelse på økonomisk forskningspraksis. 

Den logiske empirisme hævder, at kilden til al viden er baseret på observationer eller erfaringer. 

Viden vil derfor altid være af aposteriorisk og ikke af apriorisk karakter. Man kan altså ikke have 

viden, som ikke er afledt eller stammer fra observationer. Det såkaldte verifikationskriterium for 

mening betyder, at et udsagn eller en lovmæssighed kun vil blive accepteret som videnskabeligt, 

såfremt dets sandhedsværdi vil kunne afgøres ad empirisk vej. Hermed menes, at det er empirisk 

testbart og således kan verificeres empirisk. 
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Hvis den logiske empiriske følges konsekvent, vil verifikationskriteriet og det induktive element 

føre til, at videnskabelige teorier bliver rene beskrivelser af virkeligheden. Der kan i princippet ikke 

arbejdes med erkendelsesorienterede aspekter. Rationalisterne har været nogle af stærkeste 

kritikere af den logiske positivisme. De hævder således, at der foruden den erfaringsafhængige 

kundskab også eksisterer aprioristiske sandheder, som siger noget om virkeligheden, men som 

ikke er afledt af erfaringer i form af enkeltstående observationer. Kilden til denne viden er vort 

intellekt. 

Det kan diskuteres hvorvidt grundlaget for regnskabsrammen, risikostyring og foranstaltninger 

mod regnskabsmanipulation er rent empirisk. Jeg mener, at dette i vid udstrækning er tilfældet. 

Det er primært empiriske fænomener, som har ført til den løbende udvikling af IFRS, ERM samt 

ældre og nyere afsløringsmetoder. Sarbanes-Oxley Act fra 2002 er et konkret eksempel. Svindel 

med den finansielle rapportering eksisterer i virkeligheden, den opdages, og de afskrækkende 

foranstaltninger udvikles løbende. Denne kandidatafhandling følger dette princip, og casen med 

Autonomy understreger dette. Man kan sige at denne case er et specialtilfælde af beskyldninger 

eller udførelse af manipulation, som medvirker til at give de mere teoretiske aspekter et virkeligt 

indhold. 
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2. Hvorfor opstår regnskabsmanipulation og hvor udbredt er den? 

Regnskabsmanipulation er en besvigelse, hvor man bevidst manipulerer med virksomhedens eller 

organisationens regnskaber. Dette sker ofte, fordi der er et pres på ledelsen for at præstere et så 

positivt resultat som muligt. Der er et vist element af subjektivitet i den måde et regnskab opstilles 

på, og dette gør det lettere, at svindle med visse af regnskabets poster. Det gør det også sværere 

for regnskabsbrugere og revisor, at opdage en eventuel svindel. En typisk problemstilling er, om en 

udgift kan klassificeres som et aktiv og et passiv som egenkapital. Den mest normale type 

manipulation vil medføre, at virksomhedens indtægter og aktiver er overvurderede og at udgifter 

og passiver er undervurderede. 

 

2.1 Hvem begår regnskabmanipulation? 

Der er typisk tre grupper af personer, som udfører denne type svindel. Med faldende 

sandsynlighed er dette organisationens daglige ledelse, ikke-ledende ansatte og kriminelle 

personer. I en nyere undersøgelse antyder SEC, at CFO’en og eller CEO’en formentlig var involveret 

i denne type besvigelse i 89 procent af tilfældene baseret på en gennemgang af 347 sager over en 

tiårig periode.7 Sidenhen blev 20 procent af disse ledende personer tiltalt for svindel og over 

halvdelenaf dem blev dømt. 

Andre ikke-ledende ansatte kan begå regnskabssvindel for at dække over manglende evne til at 

præstere og opfylde mål inden for deres eget arbejdsområde. Et klassisk tilfælde er sælgere eller 

mellemledere, som er aflønnet på basis af de resultater, som de opnår i deres daglige arbejde. Der 

kan for eksempel være tale om et bonussystem for sælgere. Den tredje mulighed er organiserede 

kriminelle, som ønsker at opnå et banklån. De kan muligvis også være interesserede i at øge 

værdien af en virksomhed eller aktie, for derefter at sælge det pågældende aktiv. 

 

2.2 Hvorfor begår man regnskabsmanipulation? 

For den daglige ledelses og ejernes side kan man nævne tre hovedårsager til manipulation med 

regnskabet. Disse er: 

 For at skjule virksomhedens sande tilstand. Med andre ord over- eller undervurderer man 

resultatet. 

 Den daglige ledelse vil ikke erkende, at dens strategi er forkert og fører til et dårligt 

resultat, fordi dette måske vil føre til en afskedigelse. 

 For at opretholde personlig indkomst via løn, bonus, aktier og optioner. 

                                                           
7
 (Wells, 2011). 
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Donald R. Cressey’s undersøgelser i midten af forrige århundrede førte frem til besvigelses-

trekanten, som vises nedenfor i figur 1. Pointen er, at der er tre forhold, som skal være opfyldt på 

én gang: Incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse. Disse forhold er indgående beskrevet i 

ISA 240, bilag 1. Her nævnes nogle af de vigtigste risikofaktorer, som revisor bør være opmærksom 

på i forbindelse med regnskabsmanipulation: 

 

Figur 1: Besvigelsestrekanten 

 

 

 

Incitamenter/pres 

Virksomhedens finansielle stabilitet eller indtjening er truet som følge af: 

 Intens konkurrence på markedet. 

 Sårbarhed overfor ændringer, såsom teknologi eller rente. 

 Faldende efterspørgsel i branchen eller generelt. 

 Konkurs eller fjentlig overtagelse. 

 Vedvarende negative pengestrømme fra driften. 

Incitamenter / Pres Retfærdiggørelser

Muligheder
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Pres på den daglige ledelse for at opfylde tredjeparters krav og forventninger som følge af: 

 Stakeholdernes krav til indtjening og udviklingstrends. 

 Behov for yderligere fiansiering. 

 Begrænset evne til at overholde forpligtelser og øvrige lånevilkår. 

 

Ledelsens private økonomiske situation er truet af virksomhedens resultater som følge af: 

 Økonomiske interesser i virksomheden. 

 Deres aflønning i form af bonus, optioner og lignende er afhængig af resultatet. 

 Private kautioner for virksomhedens gæld. 

 

Muligheder 

Virksomhedens art eller dens aktiviteteter giver mulighed for at begå regnskabsmanipulation som 

følge af: 

 Betydelige transaktioner med nærtstående parter uden for virksomhedens normale 

forretningsområde. 

 En dominerende position med mulighed for at afvige markedsvilkår. 

 Væsentlige regnskabsposter bygger på betydelige skøn. 

 Komplekse transaktioner. 

 Bankkonti eller datterselskaber i lande med lav beskatning. 

 

Overvågning af den daglige ledelse er ineffektiv som følge af: 

 Den daglige ledelse er domineret en enkelt person eller en lille gruppe uden 

kompenserende kontroller. 

 Den øverste ledelse tilsyn med regnskabsaflæggelse og intern kontrol er mangelfuld. 

 

Organisationsstrukturen er kompleks eller ustabil, hvilket ses ved følgende: 

 Det er vanskeligt at afgøre, hvilken person der har bestemmende indflydelse. 

 Hyppig udskiftning af personer i seniorledelsen eller den øverste ledelse. 
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Interne kontrolkomponenter er mangelfulde som følge af: 

 Utilstrækkelig overvågning af kontroller. 

 Ineffektive regnskabs- og informationssystemer, herunder betydelige mangler i intern 

kontrol. 

 

Retfærdiggørelser: 

 Ineffektiv eller upassende kommunikation af virksomhedens værdier eller standarder. 

 Medlemmer af ledelsen uden for regnskabsfunktionen med overdreven optagethed i valg 

af regnskabspraksis eller udøvelse af betydelige skøn. 

 Kendt historik af overtrædelse af børsregler eller anden lovgivning. 

 Den daglige ledelses overdrevne fokus på at forøge virksomhedens aktiekurs. 

 Den daglige ledelses svigt i forbindelse med at udbedre betydelige mangler i intern kontrol. 

 Lav moral hos seniorledelsen. 

 Ejerlederen skelner ikke mellem private og forretningsmæssige transaktioner. 

 Uoverensstemmelser mellem aktionærer i en virksomhed med begrænset ejerkreds. 

 Et anspændt forhold mellem den daglige ledelse og den nuværende eller tidligere revisor, 

herunder hyppige diskussioner, urimelige krav til revisor eller restriktioner pålagt revisor. 

 

ISA 240, bilag 1 kan kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at anerkende muligheden for at 

virksomhedens indtægter og aktiver er fiktivt undervurderet. Der kan være flere grunde til at 

virksomhedens ledelse er presset eller har et incitament til dette. Følgende grunde bør overvejes: 

 Udskydelse af overskud til næste periode (hvis performance-målene allerede er nået). 

 Reduktion af nutidige forventninger, således at fremtidig vækst fremstår mere markant. 

 Mulige afskrivninger tages i et ”big bath”, således at de fremtidige resultater øges. 

 Afbalancering af væksten, så den bliver mere jævn. 

 Reduktion af værdien af virksomheden før en ejers skilsmisse eller før en ”management 

buyout”. 

 

Revisor bør være opmærksom på pres/incitamenter, der fører til en manipuleret forøgelse af 

virksomhedens resultat og aktiver, såvel som andre former for pres/incitamenter, der fører til en 

fiktiv mindskelse af virksomhedens resultat og aktiver. 
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Det har efterfølgende været forsøgt at udvide besvigelsestrekanten med et psykologisk element i 

form af den menneskelige evne (capability), som dækker over en kriminel tankegang og 

tilstrækkelig arrogance eller ego. Dermed bliver den traditionelle trekant udvidet med et element 

og kan således beskrives som en besvigelsesdiamant. Det hævdes, at trekanten bedre beskriver en 

tilfældig forbrydelse, mens diamanten (firkanten) bedre beskriver en gentagen eller planlagt 

forbrydelse. Predator-adfærd indebærer, at man aktivt opsøger muligheden for at snyde og at 

man vil gøre det igen, hvis lejligheden byder sig.  Det er muligt, at disse personlige egenskaber kan 

blive så stærke, at de endda kan erstatte de andre elementer i besvigelsestrekanten. Dermed står 

man tilbage med den klassiske psykopat, som ikke føler den skyld eller stress, som er typisk for 

andre personer.8 

Den såkaldte succesfulde psykopat, eller virksomhedspsykopaten, undgår kontakt med den 

dømmende magt. Denne type person har lettere end andre ved at blive ansat i en virksomhed, 

fordi de gør et positivt indtryk ved første møde. Deres personlige charme betyder, at de klarer sig 

godt under en jobsamtale og virker inspirerende på deres overordnede. De kan således både 

indtræde og arbejde i en virksomhed med succes. Når de først har opnået ansættelse går de i gang 

med at planlægge, hvordan de kan opnå en forfremmelse eller andre mål via manipulationer. De 

skaber grupper af tilhængere og vurderer hurtigt hvilke personer, der yder dem modstand. De kan 

konsolidere deres magt og betydning i virksomhedens interne hierarki via deres umiddelbare 

popularitet.9 

I princippet skal der kun én dårlig leder til at ødelægge en hel organisation. Den mørke side af 

forretningsverdenen inkluderer korruption, regnskabsmanipulation og andre former for svindel, 

som fremmes af grådighed, egeninteresser og higen efter magt. Virksomhedspsykopater søger 

efter stillinger på ledelsesniveau som følge af deres ønske om at opnå den prestige, magt, kontrol 

og aflønning som følger med lederstillingerne. 

En australsk undersøgelse viser, at det relative antal af virksomhedspsykopater stiger, jo højere 

man kommer i virksomhedens interne hierarki. Dette forhold illustreres i figur 2 nedenfor. Det ses, 

at mens hyppigheden af psykopater blandt funktionærer er på 1 procent, så er det estimerede tal 

3,5 procent for topledelsens vedkommende. En lignende undersøgelse viser, at ud af 346 

repondenter havde 32,1 procent på et eller andet tidspunk haft en leder, som kunne klassificeres 

som psykopat. 5,8 procent af respondenterne svarede, at de på nuværende tidspunkt havde en 

sådan leder.10 

Noget tyder på, at der er en større andel af psykopater blandt virksomhedsledere. Imidlertid må 

man også gøre sig klart, at definitionen af en psykopat er noget uklar og i høj grad også subjektiv. 

Det kræver uden tvivl en vis styrke at lede en virksomhed, og lederen står med det daglige ansvar 

                                                           
8
 (Gilmore & Johnson, 2012). 

9
 (Boddy et al., 2010). 

10
 (Boddy et al., 2010). 
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og opfattes formentlig som en magtfuld person. Derfor bedømmes chefer måske hårdere end 

resten af virksomhedens ansatte. 

 

Figur 2: Estimeret andel af virksomhedspsykopater i organisationer 

 

 

2.3 Hvem rammer regnskabsmanipulation? 

Svindel med en virksomheds regnskaber rammer brugerne af virksomhedens årsregnskab, jævnfør 

figur 3 nedenfor.11 

Figuren viser hvorledes konsekvenserne af regnskabsmanipulation kan påvirke de enkelte 

regnskabsbrugere og deres beslutninger. Et typisk eksempel er, at man via svindel forsøger at 

påvirke værdien af virksomheden i en positiv retning set med regnskabsbrugernes øjne. Således 

øges omgivelsernes positive opfattelse af virksomheden, hvilket ikke blot kan tiltrække nye 

investorer, men også tilfredstille nuværende investorers forventninger til afkastet. 

                                                           
11

 (Wells, 2011). 
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Hvis virksomheden når sine performance-mål, har dette formentlig en postiv effekt for ledelsen og 

de ansatte, som beskrevet ovenfor. Desuden gør et (mere) positivt resultat det normalt lettere for 

virksomheden at tiltrække ny kredit. 

 

Figur 3: Rengskabsmanipulations påvirkning af brugerne 

 

 

 

 

2.4 Hvor udbredt er regnskabsmanipulation? 

Den finansielle krise har betydet en forøgelse i omfanget af regnskabssvindel i de danske 

virksomheder, og op mod hver fjerde af dem var udsat for forsøg på svindel over en periode på 12 

måneder da krisen var værst.12 

                                                           
12

 (Bendtsen, 2009). 
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PwC udfører hvert år en undersøgelse, ”PwC’s Global Economic Crime Survey”, som baserer sig på 

data indhentet over hele verden. Den danske del af undersøgelsen i 2009 omfattede svar fra 105 

danske virksomheder. PwC anfører i en kommentar til undersøgelsen, at der i krisetider kommer 

et større pres på virksomhedens resultater og indtjening. Samtidig ser man ifølge PwC, at bonusser 

bliver reduceret eller skåret helt væk. Kombinationen af disse elementer medfører, at risikoen for 

svindel med regskaberne vokser betydeligt. I undersøgelsen fra 2007 var det således ”kun” hver 

femte virksomhed, som oplevede forsøg på svindel. 

Hvis man ser på de virksomheder, som har været udsat for forsøg på besvigelser i 2009, svarer 

hele 48 procent, at det drejer sig om regnskabsmanipulation. Det er en kraftig stigning i forhold til 

2007, hvor det samme tal var 27 procent.13 I år 2011 faldt tallet igen til 41 procent, mens der var 

tale om et fald på verdensplan fra 38 procent i 2009 til 24 procent i 2011. Andelen af svindel med 

regnskaber er altså højere i Danmark end i resten af verden.14 

PwC har i 2014 indhentet svar fra 5.128 respondenter i 95 lande, herunder 118 virksomheder i 

Danmark. Figuren nedenfor viser forekomsten af de fem hyppigste former for svindel. 

 

Figur 4: Type af økonomisk kriminalitet 

 

 

                                                           
13

 (Bendtsen, 2009). 
14

 (PwC, 2011). 
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Forekomsten af de enkelte kategorier skal ses i forhold til den samlede population af de 

virksomheder, som oplever økonomisk kriminalitet. De fem viste forhold er klart de vigtigste. 

Man kan overveje, om bestikkelseskategorien og regnskabsmanipulation er korreleret, eftersom 

bestikkelse normalt vil blive forsøgt holdt ude af regnskaberne. 

Figuren viser, at regnskabsmanipulation er den femte hyppigste form for økonomisk kriminalitet i 

henhold til PwC’s årlige undersøgelse i 2014, idet 22 procent af de besvigelsesramte virksomheder 

oplevede denne form for svindel. 

PwC’s undersøgelse omfatter ikke sammenligninger af beløbsstørrelser ved de forskellige former 

for besvigelser. Følgende figur viser denne type sammenligning fra undersøgelsen ”2014 Global 

Fraud Survey”, som baserer sig på 1.483 besvigelsessager i USA. Denne undersøgelse opererer 

med de tre traditionelle besvigelseskategorier. 15 

 

Figur 5: Det gennemsnitlige tab i USD ved forskellige besvigelsestyper 

 

 

 

                                                           
15

 (ACFE, 2014). 
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Det er karakterisk for regnskabsmanipulation, at der svindles for gennemsnitligt meget store 

beløb, som langt overgår tabet ved misbrug af aktiver og korruption. I den nyeste undersøgelse 

ligger tabet ved svindel med regnskaberne i gennemsnit på 1 million USD. Pointen er, at selvom 

regnskabssvindel rangerer som en af de lidt mindre udbredte former for økonomisk kriminalitet, 

så er det potentielt meget alvorligt for den virksomhed og de regnskabsbrugere, som måtte blive 

involveret i denne type besvigelse. 

Det gennemsnitlige tab i Danmark i PwC’s undersøgelse fra 2009 er 3 millioner DKK ved 

regnskabsmanipulation, og dermed er tabet altså lidt mindre end i USA.16 
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 (Bendtsen, 2009) 
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3. Hvordan udføres regnskabsmanipulation? 

I dette kapitel diskuteres svindel med regnskaber inden for fire hovedområder: Indtægter, aktiver, 

udgifter/passiver samt anden svindel med finansiel rapportering. Gennemgangen følger dermed så 

vidt muligt regnskabets hovedposter og er desuden baseret på en række hovedkilder.17 

 

3.1 Registrering af indtægter 

Virksomheden vælger hvilken regnskabmæssig begrebsramme den skal bruge, og den skal 

derefter følge anvisningerne i denne begrebsramme. Dette vil normalt være Årsregnskabsloven, 

IFRS eller GAAP. Denne afhandling tager udgangspunkt i IFRS. Rammen anviser hvorledes 

virksomhedens indtægter skal indregnes.18 

Der er tre hovedtyper af regnskabsmanipulation via virksomhedens indregning af indtægter: 

Svindel via periodisering af indtægterne, klassifikation af indtægterne samt fiktive eller overdrevne 

indtægter. De tre kategorier af bedrageri kan relateres til hvornår, hvor og hvorfor indtægter 

indregnes. 

 

3.1.1 Periodisering af indtægter 

I dette tilfælde flyttes indtægter fra en periode til en anden periode. Set over flere perioder er der 

altså ikke tale om nogen beløbsmæssig difference, men ifølge regnskabsrammen vil der alligevel 

være tale om en fejl, fordi indtægten ikke indregnes på det rigtige tidpunkt. Denne type svindel 

benyttes typisk, når indtægten befinder sig på grænsen af periodiseringsdatoen. Indtægter skal 

normalt indregnes efter salgs- eller produktionsmetoden. 

Typisk vil indtægten blive indregnet for tidligt. Målet er normalt at løfte indtægterne på kort sigt 

for at kunne leve op til performance-målene, og rationaliseringen vil ofte være, at fejlen kan rettes 

op via ekstra indtægter i næste eller de efterfølgende perioder. Hvis dette ikke lykkes, vil dennne 

type svindel kunne fortsætte periode efter periode. 

Der er flere forskellige metoder til at flytte indtægterne på. Det er dybest set variationer over 

samme tema, således at periodiseringen manipuleres. Den første metode går via dateringen og 

bogholderiet. Man kan baguddatere de til salget hørende dokumenter, således at det fremstår, 

som om at et salg er gennemført i den foregående periode. Dette svarer dybest til at holde 

bogføringen åben, fordi salg, der ifølge begrebsrammen tilhører indeværende regnskabsperiode, 

bliver indregnet i den forgående periode. Man kan også bryde med matchingprincippet, således at 

                                                           
17

 (Deloitte, 2009; Fedders, 2012; Schilit & Perler, 2010; Sudan et al., 2012; Wells, 2011; Zack, 2013). 
18

 IAS 18. 
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salget registreres korrekt, men de til salget hørende omkostninger flyttes til næste periode. Dette 

får som konsekvens, at indtægterne er overvuderet i indeværende periode, fordi omkostningerne 

er undervurderet. 

En anden metode involverer vareforsendelsen. Pointen er her, at man udarbejder shipping-

dokumenterne inden varen er afsendt. Dermed fungerer dokumenterne som bevis for, at varen er 

afsendt i en tidligere periode, mens den i virkeligheden først skal indtægtsføres i den 

efterfølgende periode. Der kan også manipulereres med afsendelsesdatoen således, at man 

afsender varen lige inden udløbet af perioden, og dermed registrerer indtægten. Men kunden 

forventer først at modtage salget længere inde i næste periode, og derfor må varen i en længere 

transit eller på anden måde forsinkes, inden den når frem til kunden. Man kan på denne måde 

formentlig fremskynde registreringen af et salg med op til flere måneder. 

I henhold til produktionsmetoden skal der indtægtsføres løbende efterhånden som projektet 

færdiggøres. Dette betyder, at man ved enterprisekontrakter og salg af tjenesteydelser beregner 

en færdiggørelsesgrad i takt med, at arbejdet bliver udført. Indtægten beregnes som følger: 

 

 Periodeindtægt =  estimeret total indtægt ×  færdiggørelsesgraden 

 Færdiggørelsesgrad =  
afholdte omkostninger

estimerede samlede omkostninger
 

 

Det er derfor muligt, at opnå en højere øjeblikkelig indtægt ved at undervudere de resterende 

omkostninger eller ved at overvurdere de allerede afholdte omkostninger. Det første er nok det 

mest normale. De allerede afholdte omkostninger bliver for eksempel overvuderede, hvis man 

forudbetaler leverandører eller underleverandører. 

Der kan være være andre lignende problemer som i produktionsmetoden, når der stilles krav om 

indregning af en del af indtægten i kommende perioder og omkostningerne ikke er basis for denne 

indregning. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis salgsprisen indeholder et element af 

serviceydelser i de kommende perioder. Så skal denne del af salgsprisen indregnes som indtægt i 

de perioder, hvor den pågældende service ydes. Måske er det en ydelse, som personen har ret til 

resten af livet. Dette kræver eventuelt et estimat fra ledelsens side, og dette estimat kan udsættes 

for manipulation, således at indtægten indregnes for tidligt. 

Et lidt anden form for problem kan opstå, når flere varer eller tjenesteydelser er ”bundlet” i en 

pakke og kunden derved opnår en rabat. Hvis varerne leveres samlet, skulle det ikke give 

anledning til nogen problemer med periodiseringen af indtægterne. Men hvis varerne leveres i 

forskellige perioder, kan der være et incitament til at snyde med periodiseringen. Igen må man se 

på regnskabsrammens anvisninger. 
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”Channel stuffing” er et klassisk eksempel på regnskabsmanipulation, selvom der dog ikke altid er 

tale om egentlig svindel. I dette tilfælde overtaler man købere eller distributører til at aftage en 

usædvanlig stor varemængde før udgangen af regnskabsperioden. Dermed øges indtægterne 

selvfølgelig kraftigt i den indeværende periode. På overfladen ligner det et almindeligt salg, men 

det er måske snarere udtryk for, at salgsafdelingen eller sælgeren forsøger at nå et performance-

mål. Der må derfor stilles spørgsmål ved legaliteten af sådanne store salg i sidste øjeblik. 

Denne type af indtægtsmanipulation kan være understøttet af særlige former for betingelser, som 

kan betyde, at indtægterne måske ikke lever op til kravene i regnskabsrammen. Eksempelvis kan 

køberen have returneringsret med fuld refusion, eller der kan blive givet usædvanligt store 

rabatter. Betingelserne er måske ligefrem så gunstige, at køberen ikke behøver at betale før et 

eventuelt videresalg, og det er klart, at dette ikke bør føre til en indtægtsføring hos sælgeren. 

Et salg med returneringsret kan i sig selv være et problem. Her er hovedreglen ifølge IAS 18, at de 

væsentlige fordele og risici knyttet til ejendomsretten skal være overført til køberen. Hvis køberen 

har ret til at ophæve handlen og sælgeren ikke med rimelighed kan estimere sandsynligheden for 

at dette sker, bør salget ikke indtægtsføres. 

I en transaktion med forsinket levering er salget gennemført, men sælgeren holder af forskellige 

årsager selve leverancen tilbage. Igen må man konkret vurdere om regnskabsrammen tillader en 

eventuel indtægtsføring af salget før leverancen. 

Kundeloyalitetsprogrammer er behandlet i IFRIC 13. Der skal registreres et passiv, der svarer til 

den forpligtelse, som virksomheden har indgået aftale med kunden om i forbindelse med 

loyalitetsprogrammet. Det vil således være i modstrid med regnskabsrammen bare at lade kunden 

optjene point i forbindelse med køb af virksomhedens produkter. Man kan sige, at en del af salget 

først bliver frigivet som indtægt, når kunden bruger sine point (udskudt indtægt). 

Som nævnt kan virksomheden også være interesseret i at udskyde indkomst til næste periode, hvis 

performance-målene allerede er nået. Nogle af de ovenfor nævnte metoder kan benyttes til dette. 

Dokumenters datoer kan ændres og færdiggørelsesgraden kan manipuleres i modsat retning. Man 

kan forsøge at udskyde eller forsinke kundens betaling. Hvis kunden allerede har betalt, kan 

beløbet sættes ind på en reservekonto som udskudt indkomst eller måske registreres som et lån. 

 

3.1.2 Klassifikation af indtægterne 

Svindel med klassifikation af indtægter er den næste form for regnskabssvindel. Der er, som i 

afsnittet ovenfor, ingen effekt på bundlinjen. Formålet med svindlen er, at virksomheden skal tage 

sig bedre ud i forhold til investorer, analytikere, banker, købere eller andre. Typisk vil man forsøge 

at manipulere med indtægterne eller resultatet. 
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Man for eksempel hurtigt forbedre en virksomheds resultat ved at overtale en kunde til aftage en 

del af varelageret og registrere det som et salg, selvom der er indgået en underhåndsaftale om, at 

kunden leverer varerne tilbage efter periodeafslutningen. Der må således skelnes mellem 

egentlige salg og finansieringsaftaler, hvor væsentlige risici og fordele knyttet til ejendomsretten 

reelt ikke er overdraget til køberen. Ved salg med fuld returneringsret, bør der registreres et 

passiv svarende til salget. Virksomheden kan ikke bare registrere en sådan transaktion som et 

almindeligt salg og fjerne produktet fra balancen. 

Engangsindtægter eller ekstraordinære indtægter udgør et andet problem, fordi virksomheden 

kan være fristet til at indregne denne type indkomst i indtægterne vedrørende det ordinære salg, 

for at fremstille virksomheden i et mere positivt lys. Analytikere vil ofte forsøge at eliminere 

sådanne indtægter, når de beregner virksomhedens værdi og potentiale. Dette er en klassisk form 

for manipulation, som dog ikke påvirker det endelige resultat, men som ikke desto mindre er en 

forkert klassifikation i virksomhedens regnskab. Man kan for eksempel flytte erstatningen fra en 

retssag over i organisationens ordinære drift. 

Incitamentsystemer i forhold til kunden, såsom bonusser, rabatter, serviceydelser og lignende kan 

også udgøre et problem i forhold til klassifikation af indtægterne. Hvis en kunde eksempelvis 

modtager en kontant betaling fra en sælger i forbindelse med en leverance, skal beløbet som 

hovedregel bogføres som en reduktion af omkostningerne ved kundens salg. Sælgereren skal som 

hovedregel bogføre transaktionen som en reduktion i indtægten. Man bør være opmærksom på, 

at sådanne betalinger kan udvikle sig til periodiseringssvindel, såfremt de udbetales på forhånd, 

overdrives eller simpelthen er frit opfundne. 

 

3.1.3 Fiktive eller overdrevne indtægter 

I afsnittene ovenfor er der tale om svindel med periodisering og kategorisering af eksisterende 

indtægter. De beskrevne metoder i dette afsnit vedrører indtægter, som er fuldstændigt fiktive 

eller overdrevne. Formålet vil hovedsagelig være at nå den omsætning, som virksomheden har 

som mål i den pågældende periode, og dermed opnå udbetaling af bonus eller anden form for 

belønning som følge af en stigende aktiekurs. Dette kan involvere en enkelt person i 

salgsafdelingen, hele salgsafdelingen eller andre personer i virksomheden, herunder ledelsen. 

I det første tilfælde er der tale om indtægtsføring af salg uden specifikation af kunden og i det 

andet tilfælde indtægtsføring af salg til en fiktive kunde. Det er også muligt, at indtægtsføre et 

fiktivt salg til en eksisterende kunde: 

1. Fiktivt salg uden specifikation af kunden. 

2. Fiktivt salg til fiktiv kunde. 

3. Fiktivt salg til eksisterende kunde. 
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I alle tre tilfælde er salget altså frit opfundet af sælgeren og ikke eksisterende. Dette har samtidig 

nogle andre konsekvenser for bogføringen end ovenfor, fordi virksomhedens regnskab nu vil 

udvise et mere positivt resultat end likviditetskontiene giver dækning for. Typisk vil man kreditere 

salget og debitere tilgodehavendet. Kontoen for varebeholdningen bør måske også manipuleres, 

med mindre der er tale om rene serviceydelser. Men der er jo reelt ingen debitor til at betale for 

salget. Derved kommer økokonomistyringssystemets undermoduler ud af balance i forhold til 

finansmodulet. Dette kan muligvis man dække over ved at manipulere systemet eller ved at 

optage lån eller forskyde indtægter fra de kommende perioder. Den umiddelbare konsekvens er 

dog, at virksomhedens profit bliver overvurderet i forhold til den situation, som virksomheden 

befinder sig i, og det kan derfor siges, at være en mere alvorlig og gennemgribende form for 

bedrageri end i afsnitttene ovenfor. 

En yderligere variation af de fiktive salg går ud på, at man har et reelt salg til en eksisterende 

kunde, men overdriver indtægten fra salget via overvurderede priser, mængder eller totaler. 

Salget er nu ikke mere helt fiktivt, men kun delvist fiktivt. Det kan være sværere for revisor, at 

opdage denne type svindel, fordi både kunden og salget (i en vis udstrækning) eksisterer. 

En endnu mere udspekuleret form for svindel går ud på, at man samarbejder med kunden om 

svindel med vareleverancerne. Dette bringer os videre til transaktioner med nærtstående parter. 

Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme 

koncern skal oplyses i den enkelte virksomheds eget regnskab.19 En oplysning om at 

transaktionerne er gennemført på markedsvilkår skal kunne dokumenteres. Ifølge ÅRL skal der dog 

ikke gives oplysning om transaktioner, som er gennemført på normale markedsvilkår.  

Transaktioner med nærtstående parter, som sker uden for virksomhedens normale 

forretningsområde udgør imidlertid en betydelig risiko.20 

Indtægter fra nærtstående parter bør altid underøges nærmere, specielt hvis de pludseligt øges 

markant. Det er klart, at mulighederne for besvigelser er større end ellers, fordi virksomhederne i 

sidste ende har samme ejer. Risikoen for fiktive salg bliver større, og den kan for eksempel skjules i 

form af konsulentydelser, som måske aldrig føres ud verden. Der er ingen samlet likviditetsmæssig 

effekt for ejeren, men de to virksomheder registrerer begge et øget salg. Der er også mulighed for 

at handle til over eller under markedsprisen, ligesom det vil være muligt at eliminere en eventuel 

fiktivt overvuderet indtægt i konsolideringen, hvis det fiktive salg er sket til en nærtstående part. 

Dernæst er der de tilfælde, hvor sælgeren leverer en vare til køberen eller distributøren, og denne 

først skal betale for varen når denne er solgt. Dette kommer som udgangspunkt ind under 

reglerne om konsignationslager. Risikoen er her, at sælgeren fejlagtigt registrer varen som solgt, 

                                                           
19

 IAS 24. 
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 ISA 550. 
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når der faktisk er tale om et konsignationslager. Man kan diskutere, om dette i virkeligheden 

vedrører periodiseringen af indtægterne. 

 

3.2 Registrering af aktiver 

Enhver transaktion har i princippet to konsekvenser for bogholderiet. De ovenfor nævnte forhold 

kan få konsekvenser for andre regnskabsposter, herunder aktiver og passiver. I dette afsnit vil der 

blive fokuseret på hvordan man kan overvurdere virksomhedens aktiver, men der blive set bort fra 

konsekvenserne af manipulation med indtægterne i forhold til aktiver, hvilket allerede er 

beskrevet ovenfor. 

De vigtigste typer af svindel med virksomhedens aktiver vedrører kapitalisering af omkostninger, 

lagerbeholdning, vurdering af dagsværdier og nedskrivninger. 

 

3.2.1 Kapitalisering af omkostninger 

En af de mest udbredte former for regnskabsmanipulation er kapitalisering (aktivering) af 

omkostninger. Princippet går i sin enkelthed ud på at bogføre udgifter som aktiver og dermed 

flytte udgifter fra resultatopgørelsen til balancen, hvorved virksomhedens resultat og balance 

forøges. Der findes mange måder at gøre dette på, men nogle er mere oplagte end andre, og 

nogle kan måske også siges at ligge på grænsen i forhold til regnskabsrammen. 

Aktiver skal indregnes i balancen, hvis det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele, 

som knytter sig til aktivet, vil tilgå virksomheden, og aktivets kostpris kan måles pålideligt.21 

Virksomhedens aktiver består i vid udstrækning af materielle anlægsaktiver i form af bygninger og 

produktionsudstyr. Normalt ejer virksomheden disse aktiver, men i visse tilfælde er der tale om 

leasing. En aftale om finansiel leasing skal indregnes i leasingtagers balance som et leasingaktiv og 

en leasingforpligtelse og dermed regnskabsmæssigt behandles på samme måde, som hvis 

leasingtageren havde købt aktivet.22 

Finansiel leasing defineres som en kontrakt eller en aftale, hvor alle væsentlige risici og fordele, 

som knytter sig til ejendomsretten af aktivet, overdrages til leaingtager, uanset om 

ejendomsretten overgår til leasingtager ved udløb af leasingperioden eller ej. IAS 17 definerer 

hvornår der er tale om finansiel leasing, og operationel leasing afgrænses negativt som enhver 

kontrakt, der ikke er finansiel leasing. 
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Materielle anlægsaktiver skal initialt bogføres til kostprisen. Hvis der ikke eksisterer en kostpris, 

eksempelvis når man har byttet sig til aktivet, benyttes normalt dagsværdien. Kostprisen 

indeholder ligeledes de omkostninger, som er direkte forbundet med købet. Når der afholdes 

omkostninger, der forlænger aktivets liv, forøger dets kapacitet eller effektivitet bør de 

kapitaliseres, mens andre omkostninger bør resultatføres. 

Reparations- og vedligeholdelsomkostninger må altså ikke kapitaliseres. De skal som hovedregel 

omkostningføres i det regnskabsår, som de afholdes i. Som en undtagelse skal virksomheden 

behandle omkostninger til større eftersyn eller hovedreparationer som en separat del af aktivet, 

hvis deres afholdelse er en forudsætning for den fortsatte drift af det pågældende aktiv.23 

Et andet eksempel er internt oparbejdede aktiver. Det er blandt andet udviklingsprojekter, der 

aktiveres som internt oparbejdede immaterielle aktiver. Virksomheden er imidlertid pålagt en 

række regler, som medfører, at aktivet skal føre til fremtidige økonomiske fordele.24 De 

udviklingsprojekter, der kan aktives, inkluderer formler, modeller, protyper og design. 

Svindel kan gennemføres ved at aktivere omkostninger, som ikke er relevante for udviklingsfasen 

for det pågældende projekt. Det er for eksempel en driftsomkostning at uddanne personale i 

brugen af det færdige system. 

Det er ikke tilladt at aktivere internt oparbejdet goodwill, varemærker, navnerettigheder, 

udgiverrettigheder, kundekartoteker og lignende immaterielle ressourcer. Det samme gælder 

reklameaktiviteter. Til gengæld skal erhvervet goodwill, varemærker og kundelister aktiveres. 

Dette gælder også software, licenser, patenter og rettigheder. 

Der gælder særlige kriterier for, hvornår aktiveringer skal finde sted. Hvis et immaterielt aktiv ikke 

opfylder indregningskriterierne, skal de omkostninger, der er forbundet med at frembringe 

aktivet, resultatføres når de afholdes. Tidligere resultatførte omkostninger kan ikke på et senere 

tidspunkt indregnes som en del af kostprisen for det immaterielle aktiv.25 

Interne forskningsprojekter kan eksempelvis ikke aktiveres. Desuden skal alle startomkostninger 

omkostningsføres. Dette gælder omkostningerne ved åbning af en ny lokation, introduktion af et 

nyt produkt og gennemførelse af forretningsaktivivteter i et nyt område eller blandt nye kunder. 

 

3.2.2 Værdiansættelse af aktiver 

En simpel form for svindel går ud på at registrere aktiver, som slet ikke eksisterer i virkeligheden, 

eller som ikke er i virksomhedens varetægt. Derfor er en af hovedopgaverne for en revisor at 
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kontrollere, at virksomheden reelt ejer de aktiver, som den hævder at være i besiddelse af. Hvis 

virksomheden ikke ejer det pågældende aktiv, må det ikke optræde blandt regnskabets aktiver. 

Revisor må altså finde passende dokumentation for ejerskabet. Man bør være opmærksom på, at 

sådan dokumentation kan være forfalsket. 

En anden metode drejer sig om overvurdering af virksomhedens aktiver. I dette tilfælde er 

virksomheden i princippet i besiddelse af det pågældende aktiv, men dets værdi er ansat forkert 

(typisk for højt) via volumen- eller prismanipulation. 

Lageret er et af de mere klassiske områder, hvor der kan svindles med værdien af virksomhedens 

aktiver. Der er flere muligheder for en overvurdering af lagerets værdi i forbindelse med den 

endelige lageroptælling. Der kan være tale om volumenændringer af optællingen via simple 

korrektioner af lagerlisten eller dobbelttællinger. Dette kan gøres ved hjælp af tomme kasser, der 

tælles med som fulde, eller flytning af komponenter, så de tælles med flere gange. Falsk 

dokumentation kan skabes ved hjælp af fiktive leverandører og tilhørende fakturarer. Muligvis 

opbevarer virksomheden varer på vejne af tilknyttede selskaber eller varerne kan have karakter af 

et konsignationslager. Derved opstår muligheden for at tælle varer med, der reelt ikke må 

indregnes som aktiver i regnskabet. 

Dertil kommer prisændringer, det vil sige prisopskrivninger af komponenternes værdi. Dette kan 

ske via manipulation med virksomhedens lagerstyrings- eller finansmodul, således at lagervarernes 

værdi opskrives og enhedsomkostningerne øges. Måske svindles der også med den underliggende 

dokumentation, såsom leverandørfakturarerne. En variant af prisinflation på lageret er manglende 

nedskrivning af værdier som følge af ukurans eller prisfald. Varebeholdninger måles til den laveste 

værdi af anskaffelses- eller kostpris og nettorealisationsværdien.26 

Der er mange muligheder for at manipulere med værdien af virksomhedens aktiver udover 

værdien af lageret. En af disse drejer sig om at øge værdien af aktiver, som virksomheden 

erhverver i ikke-kontante transaktioner. Hovedreglen er, at aktiverne i disse tilfælde skal handles 

til dagsværdi.27 Der er imidlertid en risiko for, at aktiverne bliver overvurderet med vilje. Dette gør 

sig måske særligt gældende for handler med nærtstående parter, hvor der bør være særlig fokus 

på aktivernes reelle værdi. Transaktioner med nærtstående parter uden for virksomhedens 

normale drift skal betragtes som en betydelig risiko, som nævnt ovenfor. Dette gælder selvfølgelig 

også for transaktioner, som involverer kontanter. 

En anden mulighed er, at manipulere med den påkrævede nedskrivning af virksomhedens aktiver. 

Man kan således overvurdere aktivets levetid, mindske nedskrivningsraten eller udskyde 

nedskrivningens begyndelsestidspunkt. Endelig kan nedskrivningen af aktivet bremses for tidligt i 

forhold til værdiforringelsen. Konsekvensen er, at aktivernes værdi overvurderes og at 
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omkostningerne undervurderes. Der må vælges en passende nedskrivningsmetode, og det bør 

løbende vurderes, om nedskrivningen afspejler aktivets reelle værdi. 

Med hensyn til investeringsejendomme tillader IAS 40 indregning til kostpris eller dagsværdi. Den 

anvendte metode skal følges for alle investeringsejendomme, og skift i metode kan alene ske, hvis 

ændringen giver en mere relevant præsentation.28 Det er usandsynligt, at et skift i regnskabs-

praksis fra dagsværdi- til kostprismodellen vil medføre en mere relevant repræsentation. 

Regnskabssvindel i forbindelse med investeringsejendomme vil typisk involvere brug af 

overvurderede dagsværdier, manglende nedskrivninger eller irrelevante metodeskift. 

Finansielle aktiver, herunder tilgodehavender, udgør ofte en stor del af virksomhedens samlede 

balance. Der gælder forskellig regnskabsmæssig behandling afhængig af klassifikationen:29 

Tabel 1: Måling af finansielle aktiver 

Kategori af finansielle 
aktiver 

Måling ved første 
indregning 

Efterfølgende måling Indregning af 
værdiændringer 

Lån og 
tilgodehavender 

Dagsværdi Amortiseret kostpris 
med fradrag af evt. 
nedskrivning 

Resultatet inkl. 
eventuel nedskrivning 

Aktiver, der holdes til 
udløb 

Dagsværdi Amortiseret kostpris 
med fradrag af evt. 
nedskrivning 

Resultatet inkl. 
eventuel nedskrivning 

Aktiver, der måles til 
dagsværdi med 
indregning af 
værdiændringer i 
resultatet 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatet 

Aktiver disponible for 
salg – normalt 

Dagsværdi Dagsværdi Øvrig totalindkomst. 
En eventuel 
nedskrivning 
indregnes i resultatet. 
Ved afhændelse 
recirkuleres fra øvrig 
totalindkomst til 
resultatet. 

Aktiver, hvis værdi 
ikke kan opgøres 
pålideligt efter første 
indregning 

Dagsværdi Kostpris med fradrag 
af evt. nedskrivning 

Eventuel nedskrivning 
i resultatet 

Afledte finansielle 
instrumenter 

Dagsværdi Dagsværdi Resultatet 
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De primære typer af regnskabssvindel i forbindelse med indregning af finansielle aktiver består i 

manglende nedskrivning i forhold til den bogførte værdi samt forkert klassifikation. Dette bør også 

ses i lyset af, at det kan være en kompliceret opgave at finde den rette dagsværdi og klassifikation.  

IFRS giver dog nogle overordnede retningslinjer med hensyn til et muligt behov for nedskrivning. 

Dette inkluderer alvorlige finansielle problemer hos udstederen af et finansielt aktiv, konkurs, 

manglende betalinger, kontraktbrud samt betydelige teknologiske, økonomiske eller juridiske 

ændringer. 

IFRS 13 definerer dagsværdi som den pris, der vil skulle modtages for at sælge et aktiv, eller 

betales for at overføre et passiv i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på datoen 

for målingen (en exit pris). Normalt vil man beregne en værdi som nutidsværdien af de estimerede 

fremtidige pengestrømme. 

Revisor skal være særligt opmærksom på regnskabsmæssige skøn, inklusiv skøn over dagsværdier. 

ISA 540 vejleder om revision af regnskabmæssige skøn. 

Det bemærkes, at lån og tilgodehavender skal nedskrives, hvis det pålydende beløb er større end 

det beløb, som forventes tilbagebetalt. Det skal altså være sandsynligt, at debitoren ikke kan 

tilbagebetale det fulde udestående beløb. Tabet opgøres som forskellen mellem det pålydende 

beløb og dagsværdien af den forventede fremtidige pengestrøm diskonteret med den oprindelige 

effektive rente. Svindel med lån og tilgodehavender inkluderer indregning af fiktive aktiver og 

fiktive betalinger, hvor selve kunden kan være fiktiv eller eksisterende. Dertil kommer manglende 

nedskrivninger, forkerte amortiseringer og manglende sikkerhedsstillelse. 

Immaterielle aktiver er behandlet i IAS 38. De skal amortiseres over deres fulde brugstid med 

mindre denne må betragtes som uendelig. Aktiver med bestemmelig brugstid skal afskrives ved 

hjælp af en metode, der afspejler virksomhedens udnyttelse af de økonomiske fordele, som 

aktivet repræsenterer. Immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid skal ikke afskrives, men 

årligt testes for værdiforringelse efter bestemmelserne i IFRS.30 

Værdiforringelse af aktiver vedrører alle aktiver bortset fra visse undtagelser, herunder 

anlægsaktiver, der er klassificeret som bestemt for salg.31 Der er en risiko for regnskabs-

manipulation i denne forbindelse. IFRS kræver, at det på hver balancedag vurderes, om værdien af 

virksomhedens aktiver er blevet forringet. Hvis der er en indikation på dette, skal der gennemføres 

en nedskrivningstest, hvor genindvindingsværdien af det pågældende aktiv opgøres. 32 
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Genindvindingsværdien er det højeste beløb af et aktivs eller pengestrømsfrembringende enheds 

dagsværdi fratrukket salgsomkostninger og kapitalværdi. 

 

3.3 Registrering af udgifter og passiver 

I dette afsnit diskuteres bevidst undervurdering eller udeladelse af omkostninger og passiver. 

Manipulationer af denne type kan få en virksomhed til at se stærkere ud end det korrekte 

regnskab ville signalere. Udeladelser er svære at opdage, fordi de netop ikke fremgår af 

virksomhedens økonomiske registreringer. 

Virksomhedens kan dog typisk ikke undgå at betale omkostningen, fordi den til sidst forfalder og 

må betales. Der vil vil derfor ofte være tale om en tidsforskydelse af omkostningen, således at den 

nuværende periode fremstår mere profitabel. 

 

3.3.1 Udskydelse af omkostninger til fremtidige perioder 

Ifølge mathingprincippet skal de omkostninger, der er afholdt med henblik på skabelsen af 

periodens indtægter, henføres til den periode, hvor indtægten indregnes. Hvis man vil øge 

periodens resultat og mindske passiverne, kan man udskyde omkostningerne til kunden betales. 

Dette er imidlertid ikke i overenstemmelse med regnskabsrammen. Indregningen af omkostninger 

følger ikke den kontante betaling, men indregningen af indtægten. 

En oplagt måde at manipulere med virksomhedens økonomiske tilstand er ved hjælp af 

regnskabsposten leverandørgæld. Ofte vil en revisor lede efter uregelmæssigheder i denne post 

ved at analysere leverandørbetalinger lige efter regnskabsårets slutning. Hvis de tilknyttede 

vareleverancer er foretaget i den foregående periode er indregningen med stor sandsynlighed 

forkert. 

Hovedproblemet for virksomheden i denne type af manipulation er, at få udskydt betalingen til 

den efterfølgende periode. Dette kan gøres ved at gemme leverandørfakturaen og betale den 

senere, eller ved simpelthen at indgå en aftale med leverandøren om udskydning af betalingen. 

Det er desuden muligt, at forfalske fakturaens leverancedato. 

Personaleydelser, såsom løn, bonus, ferie- og pensionsbidrag, skal indregnes, når medarbejderen 

har udført arbejdsydelser til gengæld for disse omkostninger og bidrag. Der er en risiko for, at 

virksomheden forsøger at udskyde indregningen eller at reducere værdien af disse ydelser for at 

kunne levere et bedre resultat. 

IAS 37 omhandler hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser og eventualaktiver. Hensatte 

forpligtelser skal måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri 
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forpligtelsen på balancedagen. Eventualforpligtelser og eventualaktiver indregnes ikke i balancen, 

men skal omtales i noterne. 

Der er en vis usikkerhed knyttet til, om virksomheden faktisk vil komme til at afholde de til 

forpligtelserne knyttede omkostninger. Et eksempel herpå er udfaldet af en retsag, som kan 

medføre, at virksomheden kommer til at betale modparten et kontant beløb i form af en 

kompensation. Virksomheden kan omgå IFRS ved enten at udelade eller udskyde forpligtelsen. Da 

forpligtelsen er sandsynlig, er det nok mest oplagt, at omkostningen forsøges udskydt til en senere 

periode. Udeladelser kan være særligt svære for revisor at opdage. Måske findes der 

kommunikation med tredjepart i virksomhedens arkiver, som peger i retning af en forpligtelse. 

Ledelsen kan retfærdiggøre manipulationer af denne type med, at begivenheden ikke er 

tilstrækkelig sandsynlig eller at forpligtelsen ikke kan opgøres pålideligt. IFRS præciserer, hvorledes 

virksomheden skal opgøre de tre poster, men der er stadig knyttet et element af skøn til denne 

opgørelse. Revisor bør være opmærksom på dette.33 

 

3.3.2 Udeladelse og undervurdering af passiver 

Gældsforpligtelser opstår, når virksomheden låner penge, for eksempel lån i finansielle 

institutioner og værdipapirer udstedt af virksomheden selv. Renten spiller en væsentlig rolle for 

den regnskabsmæssige behandling af finansielle forpligtelser. 

IAS 39 beskriver den regnskabsmæssige behandling af gæld. Efter første indregning skal finansielle 

forpligtelser som hovedregel måles til amortiseret kostpris. Man skelner mellem finansielle 

forpligtelser, der måles til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet og alle andre 

finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris, og hvor reguleringer føres i resultatet. 

Førstnævnte omfatter handelsbeholdning, afledte finansielle instrumenter og dagsværdioptionen. 

Sidstnævnte er typisk bank- og leverandørgæld. Anvendelse af dagsværdioptionen skal ske ved 

første indregning, og efterfølgende reklassifikation er ikke tilladt. 

En væsentlig form for svindel med gældsposterne er simpel udeladelse af indregningen i 

regnskabet. Virksomheden kan også vælge at slette eller nedskrive de finansielle forpligtelser med 

den begrundelse, at de er blevet afdraget i den indeværende periode. 

På samme måde som med aktiver kan der manipuleres med passivernes dagsværdi. For eksempel 

vil gæld uden pant ofte være mere risikabel end gæld med pant, fordi pantet beskytter gælden. 

Dette kan påvirke dagsværdien. En anden faktor der påvirker dagsværdien, er gældens beregnede 

afkast. Hvis kuponrenten er større end afkastet vil dagsværdien være større end den nominelle 

værdi og vice versa. Men afkastet er påvirket af forskellige risikofaktorer, og der kræves i en vis 
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udstrækning et skøn for at bestemme disse. Det drejer sig primært om misligholdelsesrisiko, 

renterisiko og indløsningsrisiko. Med afkastet som diskonteringsfaktor kan dagsværdien beregnes 

som en kapitalværdi. Dagsværdien kan desuden beregnes på anden vis. For eksempel kan der 

benyttes et estimat, som er baseret på børsnoteret gæld, der ligner virksomhedens finansielle 

forpligtelser. 

I en vis udstrækning er kommentarerne omkring personaleydelser og hensatte forpligtelser 

ovenfor også relevante for dette afsnit om virksomhedens passiver. Det vil dog ikke blive 

diskuteret yderligere i denne forbindelse. 

 

3.4 Anden svindel med finansiel rapportering 

Dette afsnit beskæftiger med svindel, der vedrører andre former for transaktioner end de tre 

hovedtyper, som allerede er blivet diskuteret. Det drejer sig om konsolideringer, 

virksomhedssammenslutninger og noteoplysninger. 

 

3.4.1 Konsolideringer 

IFRS 12 og IAS 28 angiver regler for, hvordan investeringer i associerede virksomheder behandles 

regnskabsmæssigt i koncernregnskabet. En virksomhed betragtes som associeret, når investor har 

betydelig indflydelse, men ikke kontrol (se nedenfor). Hvis investor ejer 20 procent eller mere af 

stemmerettighederne i en virksomhed, er der en formodning om, at investor har en betydelig 

indflydelse. En associeret virksomhed skal i koncernregnskabet behandles efter den indre værdis 

metode (equity-metoden) baseret på koncernens regnskabspraksis. 

IFRS 10 og IAS 27 angiver regler for udarbejdelse og præsentation af koncernregnskaber. En 

modervirksomhed skal udarbejde et koncernregnskab, der uden undtagelse indeholder alle 

dattervirksomheder, som er kontrolleret af modervirksomheden. Der formodes at foreligge 

kontrol, når modervirksomheden – direkte eller gennem datterselskaber – ejer mere end 

halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed. Når koncernregnskabet udarbejdes, skal 

koncerninterne mellemværender, transaktioner og urealiserede avancer elimineres fuldt ud. 

Urealiserede interne tab skal som hovedregel også elimineres. 

Standarderne er blevet revideret inden for de seneste år, og der eksisterer nu reviderede 

versioner af IAS 27 og 28, som trådte i kraft 1. januar 2014. De i forvejen komplicerede regler for 

indregning inden for dette område fremstår næppe mere klare nu, end før de nye regler trådte i 

kraft. IFRS 10 introducerer for eksempel et nyt kontrolbegreb: En investor kontrollerer en anden 

enhed når den er eksponeret, eller har ret til et variabelt afkast fra samarbejdet med enheden og 
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har muligheden for at påvirke dette afkast via kontrollen over denne enhed. De komplicerede 

regler kan i værste fald fremme risikoen for manipulationer med regnskabet. 

Der er i forbindelse med ejerandele i andre virksomheder to hovedtyper af risiko for 

regnskabsmanipulation. For det første kan man inkludere en virksomhed i konsolideringen, som 

ikke opfylder kriteriet for konsolidering. Dette vil typisk være en sund og profitabel enhed. For det 

andet kan man ekskludere en virksomhed, som faktisk opfylder kriteriet for konsolidering. Dette 

vil derimod ofte være en mindre sund og uprofitabel enhed. En variation af dette er tidsforskudte 

konsolideringer, hvor virksomheden enten fremskynder eller udskyder en konsolidering. 

 

3.4.2 Virksomhedssammenslutninger 

IFRS 3 regulerer kravene til indregning i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. 

Indregningen af de anskaffede aktiver og passiver kan være kompliceret og involverer formentlig 

regnskabsmæssige skøn i et vist omfang. Der eksisterer dermed en besvigelsesrisiko. 

Standarden definerer en virksomhedssammenslutning som en transaktion eller begivenhed, hvor 

en erhverver opnår kontrol over en eller flere virksomheder. Dette kan for eksempel ske ved køb 

af kapitalandele, ved køb af nettoaktiver fra en anden virksomhed (herunder apportindskud), ved 

selskabsretlige fusioner og ved aktieombytninger. Virksomhedssammenslutninger behandles efter 

overtagelsesmetoden. 

IFRS 3 kræver, at der altid identificeres en overtagende part ved virksomhedssammenslutninger. 

Den overtagende part er den virksomhed, der opnår bestemmende indflydelse over den 

sammensluttede virksomhed. 

Mulige risici ved behandlingen af virksomhedssammenslutninger inkluderer typisk forhold, som 

fører til en overvurdering af aktiverne: 

 Der tildeles en del af købsprisen til immaterielle aktiver, som ikke bør indregnes. 

 Der tildeles for stor en del af købsprisen til aktiver, der ikke amortiseres, såsom land. 

 Der tildeles for stor en del af købsprisen til aktiver med længere brugstid end kortere 

brugstid. 

 Der ses bort fra passiver, som burde indregnes i forbindelse med sammenslutningen. 

 Der ses bort fra tilgodehavender hos den overtagne enhed, således at der efter 

sammenslutningen opstår en fiktiv indtægt når beløbene betales. 

 Kapitalisering af omkostningerne ved sammenslutningen. 

Området er kompliceret, og der bør muligvis benyttes eksperter i forbindelse med 

gennemførelsen af overtagelsesmetoden. 
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3.4.3 Noteoplysninger 

Der er fire hovedgrupper i regnskabets noter, som man kan manipulere med. 

1. Politikker. Disse giver vigtig information om de benyttede metoder og principper, for 

eksempel information om lager- og afskrivningsmetoden, hvilke aktiver der opgøres til 

dagsværdi og hvornår virksomhedens indtægter indregnes. 

2. Sammensætningen af aggregerede regnskabsposter. Mange regnskabsposter er 

sammensat af flere underposter, som ikke er synlige i det endelige regnskab. Noterne kan 

give oplysning om de seperate værdier af disse underposter. 

3. Yderligere information om regnskabsposter. Udover den overfor nævnte kvantitative 

information, kan noterne også indeholde information af mere kvalitativ karakter. Et vigtigt 

eksempel er oplysning om forbindelse mellem og transaktioner med nærtstående parter. 

4. Information om forhold, som ikke fremgår af regnskabet. Et eksempel på dette er 

væsentlige ikke-regulerende begivenheder, som indtræffer efter regnskabs afslutning. 

Regulerende begivenheder indarbejdes derimod i regnskabet. 

Noterne kan hjælpe revisor med at opdage svindel, og de bør derfor gennemses i forbindelse med 

regnskabets enkelte poster. Det kan være en god idé, at sammenligne med den forrige periodes 

oplysninger, fordi ændringer kan være et signal om mulig svindel. Dette inkluderer ændringer i 

regnskabsmæssige skøn, regnskabsprincipper, virksomhedens struktur samt oplysninger om køb 

og salg af underdivisioner. Man bør desuden være opmærksom på følgende typer af manipulation: 

 Virksomheden undlader at give oplysning om forhold, som kan give et negativt indtryk af 

den økonomiske situation. Noteoplysningerne kan være helt udeladte eller mangelfulde. 

 Noteoplysningerne er forkerte eller de giver anledning til forvirring i stedet for oplysning. 

 

Et konkret eksempel på krav om noteoplysning er eventualforpligtelser og -aktiver.34 Disse er 

forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan 

medføre en ændring i virksomhedens økonomiske ressourcer, men hvor henholdsvis forpligtelsens 

eller aktivets eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er 

uden for virksomhedens kontrol. Eventualforpligtelser og -aktiver indregnes ikke i balancen, men 

skal omtales i noterne. Hvis virksomheden ønsker at fremstå så positivt som muligt, vil der kunne 

manipuleres med denne noteoplysning. 

Der er tillige krav om oplysning i forbindelse med leasing. Ved finansiel leasing skal leasingtager i 

regnskabet oplyse om den regnskabsmæssige værdi for hver af de enkelte kategorier af aktiver. 
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Ved operationel leasing skal leasingtager i regnskabet angive de leasingydelser, der er 

omkostningsført i regnskabet. Standarden vejleder yderligere om reglerne for noteoplysning.35 

Risikoen for manipulation i forbindelse med nærtstående parter er diskuteret tidligere og 

vejledning om oplysninger findes i IAS 24. Forbindelse mellem moder- og dattervirksomheder skal 

oplyses, uanset om der har været transaktioner mellem disse parter. Hvis der har været 

transaktioner mellem nærtstående parter, skal virksomheden oplyse om karakteren af 

forbindelsen mellem de nærtstående parter. Desuden skal der gives de informationer om 

transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for at forstå forholdets mulige indvirkning 

på regnskabet. Der skal også oplyses om aflønning af nøglepersoner i ledelsen. 

Besvigelsesrisikoen omfatter udeladte oplysninger eller forkerte oplysninger om forholdets natur 

og de gennemførte transaktioner. Et eksempel på dette kan være et forsøg på at skjule et lån. 

IAS 8 drejer sig om anvendt regnskabspraksis og ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. Der 

må kun foretages ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvis ændringen: 

 kræves ifølge en standard eller et fortolkningsbidrag eller 

 resulterer i pålidelige og mere relevante informationer om virksomhedens finansielle 

stilling, indtjening og pengestrømme. 

I regnskabet skal der klart og tydeligt oplyses om ændringer i anvendt regnskabspraksis. Dette 

omfatter ændringens art og årsag. Der vejledes om overgangsbestemmelser samt korrektion af 

tidligere perioder. Standarden bør dermed modvirke vilkårlige ændringer og vurderinger, som 

fremstiller virksomhedens økonomiske situation mere positivt. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn er et resultat af ny information. Arten og den beløbsmæssige 

virkning af ændringer i regnskabsmæssige skøn, som har væsentlig indvirkning på det aktuelle 

regnskabsår, skal oplyses i regnskabet. Ændringer i regnskabsmæssige skøn, som ikke har 

væsentlig indvirkning på det aktuelle år, men vurderes at få det på de følgende år, skal oplyses i 

regnskabet.36 Eksempler på poster, som kan være baseret på skøn, er uerholdelige 

tilgodehavender, ukurante lagervarer, brugstider og scrapværdier. Risikoen vil typisk være, at 

skønnet uretmæssigt ændres i opadgående retning. 

Det sidste eksempel på noteoplysninger, som kan manipuleres, er begivenheder efter 

regnskabsperioden.37 Det drejer sig om begivenheder, der indtræffer i perioden mellem 

balancedagen og det tidspunkt, hvor regnskabet godkendes til offentliggørelse. Man skelner 

mellem to typer af begivenheder. 
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Den første er de regulerende begivenheder, der giver yderligere information om forhold eller 

situationer, der eksisterede på balancedagen, og som skal derfor indarbejdes i balancen. 

Eksempler på disse er juridiske kendelser mod virksomheden eller opdagelse af fejl eller 

besvigelser, som har påvirket regnskabet. 

Den anden type er de ikke-regulerende begivenheder, der vedrører forhold eller situationer, som 

opstår efter balancedagen, og som ikke indarbejdes, men oplyses i regnskabet, hvis de er af 

væsentlig betydning. Der skal gives oplysninger om både arten af begivenheden og et skøn over 

den økonomiske virkning af begivenheden, eller der skal gives en positiv udtalelse om, at et sådant 

skøn ikke kan foretages. En ikke-regulerende begivenhed kan være salg af værdipapirer, køb af en 

anden virksomhed eller tab af inventar som følge af brand eller oversvømmelse. 
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4. Styring af risikoen for regnskabsmanipulation 

Kapitel 3 ovenfor viser de mange måder, hvorpå der kan manipuleres med regnskabets enkelte 

bestandele. I dette kapitel vil det blive diskuteret, hvorledes man kan identificere og imødegå 

risikoen for denne type af svindel. Metoden er i en vis udstrækning den samme for alle typer af 

risici, som virksomheden står overfor, idet programmet for håndtering af besvigelsesrisici 

indeholder elementer fra COSO’s ERM (Enterprise Risk Management). 

Først og fremmest må virksomhedens ledelse skabe en stærk opmærksomhed omkring denne 

type af risiko, og udarbejde procedurer for hvordan den kan minskes. Risici skal identifices og 

vurderes. Virksomheden må desuden overveje, hvordan den vil forholde sig til den residuale risiko. 

Forebyggelse og opdagelse er essentielt for en succesfuld håndtering af risikoen for besvigelser. 

Analyseteknikker diskuteres separat i kapitel 5. 

I dette kapitel benyttes forskellige kilder undervejs i diskussionen af risikostyringen.38 

 

4.1 Governance 

Governance kan defineres som kombinationen af processer og strukturer implementeret af 

bestyrelsen for at informere, styre, lede og overvåge virksomhedens aktiviteter med henblik på at 

opnå dens mål. Governance inkluderer kontrol med virksomhedens overordnede håndtering af de 

forskellige besvigelsesrisici, herunder risikoen for svindel med regnskabet. 

En stærk governance er basis for en effektiv styring af risikoen for manipulation med regnskabet. 

En virksomhedskultur, som mest effektivt tager hånd om denne risiko omfatter at: 

 Bestyrelsesmedlemmer nomineres uafhængigt. 

 Bestyrelsen har ejerskab af virksomhedens agendaer og informationsstømme, og den har 

adgang til de forskellige ledelseslag og kontrol over whistleblower-systemet. 

 Der er fokus på bestyrelsens egen effektivitet via evalueringer og aktiv deltagelse i tilsynet 

med virksomhedens strategi og styringen af dens risici. 

 Ledelsen styrkes via evalueringer, præstationsvurderinger, aflønning og planlægning i 

tilfælde af aftrædelse. 

 Der etableres en code of conduct for ledelsen i tillæg til virksomhedens generelle code of 

conduct. 

Bestyrelsen må være opmærksom på ledelsens og personalets etiske værdier og deres adfærd. En 

konkret politik på området bør inkludere adfærd i forhold til virksomhedens andre stakeholders. 
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Personalets ansvarsområder, jobbeskrivelser, politikker og procedurer i forhold til risikoen for 

besvigelser skal formuleres og kommunikeres klart og tydeligt. 

Bestyrelsen bidrager med input til kontrolmiljøet og ”tone at the top”, som er den generelle 

holdning til kontrolbevidsthed og integritet, der udvises af den øverste ledelse. Kontrolmiljøet kan 

beskrives som bestyrelsens og ledelsens holdning til vigtigheden af kontrol og de dertil knyttede 

handlinger. En liste over opgaver på bestyrelsesniveauet omfatter: 

 Forståelse af virksomhedens nøglerisici 

 Forståelse af de politikker og procedurer, som modvirker besvigelser 

 Tilsyn med styringen af besvigelsesrisikoen, herunder de interne kontroller 

 Modtagelse af og gennemgang af rapportering om besvigelser 

 Hyring af eksterne konsulenter om nødvendigt 

 Ledelse af intern og ekstern revision, som kan give ekstra sikkerhed om besvigelsesrisikoen  

ISA 240, punkt 4, beskriver meget præcist ansvarfordelingen i virksomhedens ledelse: 

”Det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger både hos virksomhedens 

øverste og den daglige ledelse. Det er vigtigt, at den daglige ledelse under den øverste ledelses 

tilsyn lægger stor vægt på at forebygge besvigelser, hvilket kan reducere mulighederne for, at 

besvigelser kan forekomme, og på at afskrække fra at begå besvigelser, idet dette kan overbevise 

personer om ikke at begå besvigelser i kraft af sandsynligheden for at blive straffet og opdaget. 

Dette indbefatter en forpligtelse til at skabe en kultur af ærlighed og etisk adfærd, som kan styrkes 

af et aktivt tilsyn fra den øverste ledelses side. Den øverste ledelses tilsyn omfatter overvejelser af 

muligheden for at tilsidesætte kontroller eller for i øvrigt at udøve upassende indflydelse på 

regnskabsaflæggelsesprocessen, såsom den daglige ledelses forsøg på at manipulere med 

resultatet med henblik på at påvirke analytikeres opfattelse af virksomhedens præstation og 

indtjening”.  

Den daglige ledelse medvirker til at sætte ”tone at the top” og spiller i det hele taget en vigtig rolle 

i styringen af besvigelsesrisikoen. Den er samtidig ansvarlig for implementering af procedurerne, 

som imødegår besvigelser. Dette omfatter styringen og overvågningen af de interne kontroller, 

der skal være designet og fungere således, at de forebygger eller opdager en eventuel risiko i tide. 

Der skal ligeledes etableres et overvågnings- og rapporteringssystem, som hjælper ledelsen med at 

vurdere, om risikostyringen fungerer efter hensigten. Den daglige ledelse har i kraft af sin position 

i virksomheden, som beskrevet i ISA 240, både en mulighed for at tilsidesætte interne kontroller 

og et incitament til at manipulere med virksomhedens resultater. 

Personalet medvirker ligeledes i risikostyringen, fordi funktionen af forebyggende og opdagende 

kontroller bør involvere alle ansatte i virksomheden. De ansatte må have en grundlæggende 

forståelse af besvigelser, de tilknyttede advarselssignaler og den rolle, som de selv indtager i 

forhold til den interne kontrol. De bør læse og forstå virksomhedens politikker og procedurer 
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inden for dette område, herunder for eksempel whistleblower-systemet. Om nødvendigt kan de 

bidrage til skabelsen af et stærkt kontrolmiljø og medvirke i designet og implementeringen af 

forskellige kontrolaktiviteter. Endelig kan personalet rapportere om mistænkelig adfærd. 

En eventuel intern revision vil i kraft af sin uafhængighed kunne give ekstra sikkerhed til 

bestyrelsen eller den øverste ledelse angående designet og funktionen af de interne kontroller. 

 

4.2 Risikovurdering 

Der er tre trin i vurderingen af risikoen for besvigelser: 

1. Identifikation af besvigelsesrisici 

2. Vurdering af påvirkning og sandsynlighed angående de identificerede risici 

3. Udvikling af en passende respons i forhold til de risici, som overstiger risikotolerancen 

Vurderingen af risikoen for regnskabsmanipulation vil typisk involvere personale fra regnskabs- og 

finansafdelingen. Der kan i denne forbindelse benyttes forskellige metoder såsom interviews, 

undersøgelser og brainstorming. 

Netop brainstorming kan være effektivt, når det drejer sig om at identificere de enkelte risici. Man 

kan selvfølgelig tage udgangspunkt i en liste over typiske røde flag i forbindelse med 

regnskabsmanipulation, men man bør være åben overfor alle mulige scenarier. Svindel med den 

finansielle rapportering sker ofte via et samarbejde mellem flere personer, der benytter sig af 

udeladelser og forfalskninger af dokumentation. Kontroller kan være forsøgt tilsidesat. Dette gør, 

at besvigelsen kan være meget vanskelig at kontrollere og opdage. De tre elementer fra 

besvigelsestrekanten kan bruges til at finde motiverne bag eventuel svindel. Identifikationen af 

virksomhedens risici bør være en løbende proces. Den er grundlaget for trin nr. 2. 

De identificerede risici vurderes vedrørende påvirkning og sandsynlighed. Det er normalt ikke 

muligt at kvantificere de to størrelser fuldstændigt, og derfor benyttes som regel intervaller såsom 

lav, middel og høj. Påvirkningen indikerer hvor alvorlig den pågældende risiko måtte være for 

virksomheden. Sandsynligheden indikerer muligheden for, at den pågældende begivenhed 

indtræffer. Kombinationen af de to hjælper ledelsen med at vurdere, hvorledes man bør reagere i 

forhold til den identificerede risiko. 

Når det drejer sig om risikoen for besvigelser og regnskabsmanipulation, er tolerancen som regel 

lavere end for andre typer risici. I visse tilfælde kan risikotolerancen være nul. Virksomheden har 

både sit rygte og eventuelle juridiske konsekvenser, som den må tage hensyn til. Mulige reaktioner 

i forhold til risikoniveauer, som overstiger tolerancen, omfatter: 
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 Undgåelse af risikoen. Eksempelvis kan man undgå køb af en virksomhed, som mistænkes 

for at manipulere med sine regnskaber. 

 Deling af risikoen. I forbindelse med regnskabsmanipulation er det næppe en udbredt 

reaktion. 

 Accept af risikoen. I de fleste tilfælde er det ikke en acceptabel reaktion. 

 Reduktion af risikoen. Dette er en normal reaktion, som der vil være fokus på nedenfor i 

forbindelse med forebyggende og opdagende kontroller. 

 

4.3 Forebyggelse 

I det ideelle scenarium implementerer man tilstækkeligt mange og effektive besvigelseskontroller, 

således at risikoen nærmer sig nul. Imidlertid må ledelsen tage højde for, at omkostningerne ved 

at forhindre visse besvigelser kan overstige fordelene. Man må også tage høje for, at kontroller 

kan tilsidesættes, som nævnt ovenfor. Revisionsporet kan derfor være fuldstændigt manipuleret 

af ledelsen og samarbejdende personale. I nogle tilfælde kan opdagende kontroller være mere 

effektive. Nogle kontroller har et element af både forebyggelse og opdagelse. Det er bedst, hvis 

omkostningseffektive kontroller på forhånd afskrækker mulige bedragere fra at manipulere med 

regnskabet, således at svindel og de deraf følgende negative konsekvenser helt kan undgås. 

Nogle kilder hævder at forebyggende besvigelseskontroller er af begrænset betydning, netop fordi 

ledelsen kan bruge deres autoritet til at tilsidesætte kontrollerne. En undersøgelse viser, at CEO’en 

eller CFO’en var involveret i 89 procent af den finansielle svindel, som undersøgelsen omfattede.39 

Derfor er det en bedre forebyggende strategi, at mindske betydningen af besvigelsestrekantens 

tre elementer. For eksempel kan incitamentet reduceres ved at mindske de finansielle mål og 

bonussystemernes betydning. Muligheden kan reduceres ved at styrke regnskabsfunktionens 

procedurer eller via baggrundscheck af personalet. Endelig kan graden af rationalisering reduceres 

ved hjælp af styrkelse af værdier, som er baseret på integritet, eller politikker, som klart definerer 

uønsket adfærd. 

Et af de stærkeste forebyggende elementer er den allerede nævnte generelle opmærksom blandt 

alle virksomhedens medarbejdere i forhold til risikoen for besvigelser. En besvigelseskontrol kan 

være en del af virksomhedens øvrige kontrolsystem og dermed have flere formål, eller den kan 

specifikt forebygge svindel. Et forslag til en liste af mulige forebyggende foranstaltninger 

vedrørende besvigelser omfatter: 
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 Governance med fokus på besvigelser. 

 Funktionadskillelse, for eksempel vedrørende proceduren for skøn over dagsværdier 

 Baggrundscheck af personale, leverandører, kunder og andre forretningspartnere. 

 Undervisning af ansatte i forholdsregler mod og konsekvenser af regnskabsmanipulation. 

 Evaluering af bonussystemet, sådan at en ærlig rapporting fremmes. 

 Exit interviews. De fungerer desuden som en opdagende kontrol. 

 Individuelle beløbsgrænser ved overførsler. 

 Procedurer for overførsler, herunder transaktioner med nærtstående parter. 

Forebyggende foranstaltninger skal dokumenteres på samme måde som virksomhedens øvrige 

interne kontroller. Evalueringen af effektiviteten af kontrollerne er en løbende proces, hvor det 

vurderes, om kontrollen er designet korrekt og fungerer tilfredstillende. 

 

4.4 Opdagelse 

I det forrige afsnit er den begivenhed, som virksomheden forsøger at undgå, endnu ikke indtruffet. 

Hvis manipulation med regnskabet allerede har fundet sted, er det ønskværdigt, at der eksisterer 

et system af opdagende kontroller, som i tide forhindrer negative konsekvenser i at udmønte sig. 

Det er normalt ikke tilfældet, at de forebyggende kontroller er tilstrækkelige til at reducere 

besvigelsesrisikoen, så den harmonerer med risikotolerancen. De forebyggende kontroller kan 

desuden tilsidesættes af ledelsen. De opdagende kontroller supplerer derfor risikostyringen, og 

der bør være en passende balance mellem de to typer af kontrol. 

En opdagende kontrols hovedfunktion i denne forbindelse er at identificere og afsløre tegn på 

regnskabsmanipulation. Som nævnt ovenfor kan en opdagende kontrol være designet til 

udelukkende at afsløre besvigelser, eller den kan være en del af de interne kontroller. 

Figuren på næste sider viser hyppigheden af de enkelte typer af opdagelse.40 

Den mest hyppige form for opdagelse af besvigelser sker via et tip, som med 42,2 procent klart 

overstiger de to næste typer, som foregår via ledelsens kontrol og den interne revision. 
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Figur 6. Den initiale årsag til opdagelse af besvigelser 

 

 

Der kan yderligere gives følgende eksempler på opdagende metoder: 

 Exit interviews. Det er erfaringsmæssigt nemmere at få en ansat til at angive en kollega, 

efter at den ansatte har forladt virksomheden. Årsagen er, at den ansatte frygter 

repressalier. 

 Whistleblower-systemer. Et tip fra en ansat er den hyppigst forekommende metode til at 

opdage en besvigelse. I princippet er den ansatte anonym, således at repressalier kan 

undgås. 

 Kontrol af processer. Der er typisk tale om afstemninger, uafhængige gennemgange, fysisk 

inspektion eller optælling, visse analytiske handlinger, intern revision og andre 

overvågningsaktiviteter. 

 Proaktive opdagende procedurer. Disse procedurer er mindre bagudskuende. Dette 

inkluderer dataanalyse, kontinuerlig kontrolrevision og brug af andre teknikker, som kan 

afsløre forhold, der kræver nærmere undersøgelse. 

I kapitel 5 diskuteres en række analytiske værktøjer, som er nogle af de mest effektive metoder til 

opdagelse af regnskabmanipulation. 
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En klassisk problemstillling i forbindelse med opdagelse er, om der er tale om en bevidst eller 

ubevidst gerning. Hvis der blot er tale om en regnefejl, findes der vejledning i IAS 8 angående 

korrektion af fejl. Følgende forhold tyder på, at der ikke er tale om en ærlig fejltagelse, men om en 

begivenhed, som bør undersøges nærmere: 

 Er det muligt at finde dokumentation for en egentlig overtrædelse af regnskabsrammen, og 

peger dette i retning af en bestemt person? 

 Er der vidner til det eventuelle bedrageri og er disse medsammensvorne? 

 Er der tegn på forfalskede eller destruerede dokumenter? 

 Afvises revisors anvisninger? 

 Er der tale om gentagen adfærd? 

 Giver gerningen mulighed for personlig vinding? 

 

4.5 Virksomhedens reaktion på regnskabsmanipulation 

Virksomhedens sidste process i en effektiv risikostyring i forhold til regnskabsmanipulation 

behandles i dette afsnit. Der bør være en på forhånd fastlagt procedure for de nævnte trin, som 

virksomheden kan følge i tilfælde af bedrageri med den finansielle rapportering. 

Som vist i figur 6 ovenfor kan information om svindel modtages på mange forskellige måder. Der 

vil typisk være tale om et tip eller opdagelse via ledelsens eller intern revisions kontrol. Der skal 

formentlig indsamles yderligere information, før det kan vurderes, om man bør gå videre med 

sagen. En fast procedure på området faciliterer en hurtig, kompetent og diskret gennemgang og 

undersøgelse af de fremsatte påstande om svindel. 

Første trin indebærer, at påstanden modtages. Den kategoriseres, og ægtheden bekræftes. Det 

må fastslås, hvor alvorlig sagen er, og om den skal eskaleres. 

Det er ikke alle påstande om svindel, som viser sig at være begrundede. Påstanden må nøje 

evalueres i det næste trin og vigtige beslutninger træffes undervejs i processen: 

 Kræver påstanden en formel undersøgelse eller har man allerede nok information til at 

drage en konklusion? 

 Hvem skal lede en formel undersøgelse? 

 Kræves der specielle evner af de personer, som udfører undersøgelsen? 

 Hvem skal informeres, og hvornår skal det ske? 

Etableringen af en formel undersøgelsesprotokol, som skal godkendes af ledelsen og bestyrelsen, 

kan hjælpe med til at nå undersøgelsens mål. I tredje trin kan der gøres følgende overvejelser i 

forbindelse med udarbejdelsen af protokollen: 
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 Har undersøgelsen en tidsfrist i forhold til lovgivning, forsikring og risikoen for yderligere 

skade eller tab? 

 Kræver påstandene at myndighederne, forsikringsselskaber eller revisor informeres? Det 

bør huskes, at den indsamlede undersøgelsesinformation er konfidentiel og må kun gives 

videre til relevante personer. 

 Advokat- eller anden konsulentbistand kan medvirke til at hæve standarden af 

undersøgelsen. 

 Undersøgelsen skal harmonere med regler og lovning om indsamling af information og 

afhøring af vidner. 

 Bevismateriale skal være beskyttet korrekt, så det senere kan bruges i en eventuel retssag.  

 Undersøgelsesteamet skal være neutralt og uafhængigt i forhold til sagen og de 

involverede personer, sådan at objektiviteten ikke bringes i fare.  

 Arten, omfanget og den tidsmæssige placering af undersøgelsen tilpasses den specifikke 

sag. 

Der gennemføres interviews af relevante personer, og der indsamles dokumentation fra interne og 

eksterne kilder. Data skal testes og analyseres. Resultater samles og dokumenteres, således at 

konklusionen underbygges. Endelig udarbejdes en rapport, som distribueres til alle relevante 

personer. 

Det fjerde og sidste trin vedrører konsekvenserne af undersøgelsens konklusion. Der kan være tale 

om juridiske tiltag af civilretlig eller strafferetlig karakter. En anden mulighed er disciplinære tiltag, 

såsom advarsel, suspensation eller fyring. Måske kan virksomheden få dækket et eventuelt tab via 

en forsikring. Det bør desuden overvejes, om virksomhedens kontrolsystem skal ændres for at 

tage højde for en lignende begivenhed i fremtiden. Under alle omstændigheder må der vælges en 

passende og hurtig reaktion i forhold til begivenheden, så virksomhedens øvrige personale føler, 

at den illegale adfærd er blevet håndteret korrekt. Dette vil kunne styrke virksomhedens ”tone at 

the top”. 

 

4.6 Den eksterne revision 

ISA 240 vejleder om revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser ved revision af 

regnskaber. Dette afsnit viser hvorledes revisor håndterer risikoen for regnskabsmanipulation. 

Revisor har ansvaret for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Risikoen for ikke at opdage fejl som følge af besvigelser er større, end risikoen for ikke at opdage 

andre fejl. Dette skyldes, at besvigelser kan indebære forfalskninger, bevidst undladelse af at 

registrere transaktioner eller bevidst afgivelse af fejlagtige oplysninger til revisor. Sådanne forsøg 
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på at skjule besvigelser er endnu sværere at opdage, når de kombineres med sammensværgelse, 

fordi dette øger mulighederne for at føre revisor bag lyset. 

Endvidere er risikoen for, at revisor ikke opdager fejl som følge af besvigelser begået af ledelsen 

større end for besvigelser begået af medarbejdere, fordi den daglige ledelse ofte er i en position, 

hvor den direkte eller indirekte kan manipulere med regnskabsmaterialet, fremlægge finansielle 

oplysninger, der er påvirket af besvigelser, eller tilsidesætte kontrolprocedurer. 

Der gælder nogle særlige krav til revisor i forbindelse med risikoen for besvigelser. 

Revisor skal således udvise professionel skepsis under hele revisionsprocessen og tage højde for 

den daglige ledelses mulighed for at tilsidesætte kontroller. Revisionshandlinger, der er effektive 

til opdagelse af fejl, er ikke nødvendigvis effektive til opdagelse af besvigelser. 

ISA 315 kræver en drøftelse blandt medlemmerne af opgaveteamet. Denne drøftelse skal lægge 

særlig vægt på, hvorledes og hvor virksomhedens regnskab kan være udsat for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser, for eksempel ved hjælp af brainstorming. 

Revisor skal forespørge den daglige ledelse om den daglige ledelses vurdering af risikoen for, at 

regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

Revisor skal forespørge den daglige ledelse – og efter omstændighederne andre i virksomheden – 

for at fastslå, om de har viden om faktiske besvigelser. 

Revisor skal forespørge den øverste ledelse for at få fastslået, om dens medlemmer har viden om 

faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom. 

Revisor skal vurdere, om usædvanlige eller uventede relationer, der er blevet identificeret ved 

udførelsen af analytiske handlinger, herunder vedrørende indtægtskonti, kan indikere, at der er 

risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

Revisor skal vurdere, om information, der er indhentet ved udførelsen af andre risikovurderings-

handlinger og tilknyttede aktiviteter, indikerer tilstedeværelsen af en eller flere besvigelsesrisiko-

faktorer. 

Revisor skal på basis af en forhåndsantagelse om, at der er besvigelsesrisici forbundet med 

indregning af indtægter, vurdere hvilke kategorier, transaktioner eller revisionsmål der giver 

anledning til sådanne risici. 

Revisor skal behandle de vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

som betydelige risici. 

De generelle reaktioner på risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

indebærer at revisor skal: 
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 Styrke opgaveteamet ved at udvælge og føre tilsyn med personalet med hensyn til viden, 

evner og kompetencer i forhold til opgaven. 

 Vurdere om virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis, særligt på områder 

med subjektive målinger og komplekse transaktioner, kan tyde på regnskabsmanipulation. 

 Indarbejde et element af uforudsigelighed i udvælgelse af arten, omfanget og den 

tidsmæssige placering af revisionshandlinger. 

På revisionsmålsniveau skal revisor i overensstemmelse med ISA 330 udforme og udføre yderligere 

revisionshandlinger, hvis art, omfang og tidsmæssige placering er reaktioner på de vurderede risici 

for væsentlig fejlinformation. 

Uanset revisors vurdering af risiciene for den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller skal 

revisor: 

 Teste om posteringer i finansbogholderiet og andre justeringer, der er foretaget ved 

udarbejdelsen af regnskabet, er passende. 

 Gennemgå regnskabsmæssige skøn for manglende neutralitet. 

 Vurdere om den forretningsmæssige begrundelse for betydelige transaktioner, der ligger 

uden for virksomhedens normale drift, tyder på regnskabsmanipulation eller øvrig svindel. 

Endelig skal revisor vurdere revisionsbevisets styrke ved hjælp af analytiske handlinger, der 

udføres i forbindelse med afslutningen af revisionen. 

Hvis revisor bekræfter, at regnskabet er væsentligt fejlbehæftet som følge af besvigelser, eller er 

ude af stand til at konkludere, hvorvidt det er tilfældet, skal revisor vurdere konsekvenserne for 

revisionen. Dette omfatter: 

 Rapportering til den daglige ledelse, den øverste ledelse og offentlige instanser. 

 Modifikation af konklusion eller supplerende oplysninger i revisors påtegning på 

årsregnskabet. 

 Fratrædelse som revisor for kunden. 

Det vil føre for vidt, at uddybe revisors enkelte reaktionsmuligheder i denne afhandling om 

regnskabsmanipulation. 
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5. Analyseteknikker 

Normalt vil en virksomhed med mange transaktioner og tilhørende mange bilag benytte sig af 

forebyggende interne kontroller. Disse er umiddelbart effektive set i forhold til flere opdagende 

kontroller, som typisk vil involvere tidskrævende afstemninger af bilag til underliggende 

dokumentation. Regnskabsmanipulation er imidlertid kendetegnet ved, at de interne kontroller 

kan være tilsidesat, og at dokumentation kan være forfalsket. Måske foreligger der allerede en 

mistanke om, at mange kontroller er svækkede. Derfor bør der involveres en ny metode, som 

effektivt håndterer kontrollen af de forskellige regnskabsposter. Dette er regnskabanalyse. 

Metoden kan selvfølgelig benyttes af både virksomheden og dennes revisor. Set fra revisors side 

vil der være tale om et fravalg af system- og detailrevision til fordel for substansanalytisk revision. 

Regnskabsanalyse er desuden udbredt blandt aktiehandlere. 

Dette kapitel vil diskutere forskellige metoder til analyse af regnskabsdata. Dette inkluderer de 

traditionelle vertikal- og horisontalanalyser samt nøgletalsanalyser. Til sidst i kapitlet diskuteres 

forskellige andre analysemetoder. 

Der er benyttet forskellige hovedkilder i dette kapitel.41 

 

5.1 Traditionel regnskabsanalyse 

I dette afsnit vil der blive diskuteret tre typer af regnskabsanalyse, som alle er velegnede til at 

afsløre svindel med den finansielle rapportering. Det drejer sig om horisontalanalyse, 

vertikalanalyse og analyse af virksomhedens budgetvarians. 

 

5.1.1 Horisontalanalyse 

Horisontalanalyse involverer sammenligning af data på tværs af perioder. I den mest simple 

udgave sammenlignes resultat- og balanceposter med værdierne i det forrige regnskabsår. Da det 

ikke altid giver mening at sammenligne nominelle værdier, kan man indeksere tallene med den 

første periode som udgangspunkt (indeks=100). Derved gøres sammenligningen lettere. Metoden 

kaldes tillige indeksanalyse. Hvis man foretrækker at se på procentuelle ændringer, kan disse 

benyttes i stedet for indekstal. Metoden kaldes i så fald også procentuel analyse. 

En variation består i, at man sammenligner årets poster med de budgetterede beløb. Større 

udsving i forhold til budgettet bør kunne forklares og rettes i forhold til næste periode. 

                                                           
41

 (Christensen & Nielsen, 2012; Elling, 2010; Wells, 2011; Zack, 2013). 



47 
 

Pointen i analysen er, at væsentlige afvigelser bør undersøges nærmere. Der er formentlig en god 

årsag til mange af udsvingene, men pludselige og uforklarlige afvigelser kan være et signal om 

svindel. For eksempel kan stigninger i ejendomme og udstyr skyldes kapitalisering af udgifter. 

Stigninger i salg og tilgodehavender kan være et tegn på indregning af fiktive indtægter. Til 

gengæld kan en uændret værdi af immaterielle aktiver kan skyldes manglende nedskrivninger. Der 

må udvises stor omhu ved analysen af de forskellige poster og udsving. 

Analysen kan styrkes ved at indrage flere regnskabsperioder, hvorved kortere og længere trends 

bedre kan identificeres. En analyse af omkring fem fortløbende perioder forekommer at være 

normalt. For eksempel bør en stigende nettoomsætning følges af tilsvarende stigninger i 

produktionsomkostninger, varebeholdninger og tilgodehavender. Uforklarlige udsving er ikke 

nødvendigvis et signal om svindel, men et tegn på, at indregningen bør undersøges nærmere. 

De enkelte poster kan grupperes. Det kan for eksempel dreje sig om virksomhedens forskellige 

typer af udgifter, som kan lægges sammen til en enkelt udgiftspost. En anden mulighed er 

gruppering af indtægter og udgifter i forhold til division, ledelse og funktionelt eller geografisk 

område. Der kan selvfølgelig benyttes historiske såvel som budgetterede tal. Opdelingen giver 

mulighed for at opfange regnskabsmanipulation i forhold til de enkelte analyseområder. 

 

5.1.2 Vertikalalanalyse 

Hvor der ovenfor analyseres i den horisontale retning, er der i vertikalanalysen tale om analyse i 

den vertikale retning. Den normale fremgangsmåde er som følger: I resultatopgørelsen sættes 

nettoomsætningen i hver periode til indeks 100, og i balancen sættes totale aktiver og passiver i 

hver periode til indeks 100. Regnskabets øvrige poster udtrykkes derefter som procentuelle andele 

af henholdvis nettoomsætningen og balancen. Metoden kan også kaldes for common-size analyse. 

Analyseniveauet kan ændres efter behov. Mulige analyser kan være forbrug af kontorudstyr i 

forhold til de samlede omkostninger, enkelte divisioners omkostninger i forhold til hele 

virksomhedens totale omkostninger eller indtægter fra salget af enkelte produkter i forhold til de 

samlede indtægter. 

Som i tilfældet med den horisontale analyse kan der foretages grupperinger af poster med 

sammenlignelige kriterier, eller i forhold til division, region og ledelse. 

Styrken ved denne metoder er, at man over flere perioder kan følge den relative udvikling i de 

enkelte regnskabsposter. For eksempel er der grund til at tro, at aktivposten tilgodehavender vil 

være nogenlunde stabil (for eksempel 10 procent) uanset hvordan nettoomsætningen udvikler sig. 

Hvis posten derimod er meget svingende, kan dette være et signal om hyppige ændringer i 

debitorstyringen eller regnskabsmanipulation. Hvis bruttofortjenesten samtidig øges uden nogen 
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særlig forklaring, kan dette være et signal om flere typer af de manipulationer, som nævnes i 

kapitel 3. Salget kan være overvurderet eller fiktivt og omkostningerne kan være undervurderede. 

Et andet eksempel på en analytisk fremgangsmåde kan være at se nærmere på virksomhedens af- 

og nedskrivninger. Hvis disse udgør en faldende andel af de totale udgifter, kan det tyde på, at 

nogle aktiver stadig fungerer efter udløb af brugstiden, eller at andre udgifter er stigende. Det kan 

også tyde på, at aktivernes brugstider skønnes at være urealistisk lange, eller at der bevidst 

omklassificeres til ubestemmelig brugstid.    

Metoden giver samtidig mulighed for brancheanalyser eller sammenligning med lignende 

virksomheder inden for den pågældende branche. En trend eller et kortvarigt udsving bør således 

komme til udtryk på tværs af virksomhederne, for eksempel på grund af variationer i den 

analyserede branche eller i hele makroøkonomien. Virksomheder er meget sjældent ens, og der 

må derfor gives et vist spillerum for afvigelser som følge af forskelle i regnskabsmetoder eller 

virksomhedsstrukturer. 

 

5.1.3 Budgetvariansanalyse 

Analyse af udsving i virksomhedens budget kan være et effektivt middel til at opdage svindel. De 

reelle tal for udviklingen i de forskellige poster sammenlignes med tallene i budgettet. Væsentlige 

afvigelser bør undersøges nærmere. 

Der bør udvises en vis forsigtighed i denne forbindelse. Den person, som udarbejder budgettet 

eller den pågældende post, kan være ansvarlig for regnskabmanipulationen. Svindlen kan 

indebære, at man bevidst søger at opnå budgettets værdi i virkeligheden. Derved mister analysen 

sin berettigelse. Næste periodes budget vil desuden blive påvirket af dette. 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at få informationener om uventede udsving bekræftet af 

flere personer. Det er altid bedre at modtage informationen fra en uafhængig person, end en 

person, som er tæt på ledelsen, og som kan tilsidesætte kontroller. 

Et eksempel på dette er, hvis værdierne for lagernedskrivninger som følge af ukurans er markant 

lavere end normalt, og budgettet  udarbejdet af ledende personer i regnskabsafdelingen. I dette 

tilfælde kan værdierne formentlig bekræftes ved at spørge lagerchefen om rimeligheden af det 

ændrede estimat. 

 

5.2 Nøgletalsanalyse 

Denne type af dataanalyse involverer forholdet mellem to tal, som er relevante for den 

pågældende virksomhed. Derved udledes virksomhedens nøgletal. Hvis regnskabsmanipulation 
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påvirker tæller og/eller nævner i nøgletallet, vil forholdet mellem de to tal kunne afvige på en 

måde, som afslører svindlen. Dette er hovedprincippet i analysen. Der er selvfølgelig mange andre 

årsager til udsving i virksomhedens nøgletal, som bør studeres nærmere i hvert enkelt tilfælde. 

Hvis disse årsager kan udelukkes, øges risikoen for, at virksomheden ikke rapporter korrekt om 

dens finansielle udvikling. Metoden kan ses som et supplement til horisontal- og vertikalanalyse, 

som måske ikke altid fører til en opdagelse af svindel. 

Der kan opstilles et antal kategorier af nøgletal, som hver indeholder nogle af mest relevante 

nøgletal i forbindelse med regnskabsmanipulation. Hver kategori viser en særlig dimension i 

beskrivelsen og vurderingen af en virksomheds økonomi. Nøgletallene inden for den enkelte 

kategori tolkes i overensstemmelse hermed som indikatorer for den samme bagvedliggende 

dimension. Der benyttes her en opstilling af nøgletal, som er baseret på en opdeling i fire 

hovedkategorier: 

1. Likviditet 

2. Omsætningshastighed 

3. Indtjeningsevne 

4. Kapitalstruktur 

 

1: Likviditet 

Virksomhedens beholdning af likvider udgør den direkte kilde til at foretage de løbende betalings-

forpligtelser. Betalingsevnen er essentiel for den løbende drift. Nøgletallene for virksomhedens 

likviditet viser evnen til dække kortsigtede forpligtelser ved hjælp af kortsigtede aktiver. De mest 

benyttede målinger af virksomhedens likviditet kaldes også current ratio og quick ratio: 

 

 Current ratio =
Omsætningsaktiver

Kortfristet gæld
 

 

 Quick ratio =
Likvide midler +Tilgodehavender

Kortfristet gæld
 

 

Current ratio er et af de mest benyttede nøgletal i finansielle analyser. Det viser evnen til at 

imødegå den kortfristede gæld ved hjælp af omsætningsaktiverne. Quick ratio indebærer en mere 

snæver fortolkning af hvilke aktiver, der hurtigt kan omsættes til likvider. Det vil umiddelbart være 

en styrke for virksomheden, at have så megen likviditet som muligt. På den anden side må der 

også tages hensyn til, at der skal opnås en passende forrentning af aktiverne. 
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Begge nøgletal er velegnede i forbindelse med opdagelse af regnskabsmanipulation som vedrører 

tilgodehavender, varelageret, gæld til leverandører og anden kortfristet gæld. En stigning i Quick 

ratio kan for eksempel tyde på, at der er tilføjet et fiktivt tilgodehavende i forbindelse med et 

forsøg på at oppuste omsætningen. 

 

2: Omsætningshastigheder 

Den næste dimension viser forskellige aspekter af virksomhedens driftsmæssige effektivitet, det vil 

sige den effektivitet, hvormed aktiverne udnyttes. Tallene kan fortolkes som det antal gange, det 

pågældende aktiv omsættes i løbet af et år. Omsætningshastighederne kan eventuelt divideres 

med 365, således at tallet kan tolkes som omsætningens gennemsnitlige antal dage. Der bør tages 

højde for sæsonudsving, som kan påvirke værdierne for varelagre og varedebitorer. 

 

 Aktivernes oms. hastighed =
Nettoomsætning

Gennemsnit aktivmasse
 

 

 Varedebitorers oms. hastighed =
Nettoomsætning

Gennemsnit varedebitorer
 

 

 Varebeholdningers oms. hastighed =
Vareforbrug

Gennemsnit varebeholdninger
 

 

Disse nøgletal er gode indikatorer i forbindelse med regnskabsmanipulation. Hvis der fokuseres på 

aktivernes omsætningshastighed kan et pludseligt eller længerevarede fald i dette tal for eksempel 

være et signal om forsøg på at kapitalisere udgifter. I forhold til omsætningshastigheden for 

varedebitorer vil man forvente en stabilitet i nøgletallet uanset udviklingen i virksomhedens 

omsætning. Et fald i tallet kan indikere, at man lader uerholdelige tilgodehavender indgå i 

regnskabet. Hvis man registrerer et fiktivt salg afhænger resultatet af, om man også manipulerer 

med varedebitorerne. Tilgodehavender fra fiktive salg vil aldrig blive opkrævet, hvilket peger i 

retning af faldende omsætningshastighed. Det sidste nøgletal knytter sig til manipulationer, som 

påvirker indregningen af lageret. 

Der er flere relevante nøgletal for omsætningshastigheder, der involverer andre regnskabsposter, 

såsom varekreditorer, immaterielle aktiver og salg til nærtstående parter. Der kan tillige udføres 

analyser på basis af produktlinjer, divisioner, regioner eller andre underkategorier. 
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3: Indtjeningsevne 

Nøgletallene i denne kategori viser virksomhedens evne til at skabe profit til aktionærerne. Som 

for alle nøgletals vedkommende kan der gennemføres tværsnits- eller tidrækkeanalyser. Hvis der 

sammenlignes på tværs, vil man typisk benytte gennemsnitsværdier, der er så relevante som 

muligt. Normalt vil man ikke forvente store udsving over tid. 

 

 Overskudsgrad =
Resultat før finansielle omkostninger

Nettoomsætning
 

 

 Egenkapitalforrentning =
Årets resultat

Gennemsnit egenkapital
 

 

 Afkastningsgrad =
Resultat før finansielle omkostninger

Gennemsnit aktivmasse
 

 

Som nævnt ovenfor kan der med fordel gennemføres analyser med udgangspunkt i produktlinjer, 

divisioner, regioner eller andre underkategorier. 

 

4: Kapitalstruktur 

Disse nøgletal viser forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital (gearing). Stærke nøgletal 

indikerer, at virksomheden er solvent og i stand til at overleve en lavkonjunktur (lav gearing). Der 

gives to eksempler nedenfor: 

 

 Leverage I =
Samlet gæld

Egenkapital
 

 

 Leverage II =
Samlet gæld

Samlede aktiver
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Nøgletallene for kapitalstrukturen er måske ikke de mest oplagte at analysere i forbindelse med 

risikoen for regnskabsmanipulation, men tallene er en indirekte indikator for virksomhedens 

økonomiske styrke. Hvis virksomheden er højt gearet og dermed afhængig af finansiering med 

fremmedkapital, kan det skabe et særligt incitament til eller krav om at yde gode resultater. Derfor 

bør nøgletallet tages i betragtning ved analyse af risiko og nøgletal. 

 

5.3 Øvrige analysemetoder 

I følgende afsnit fremhæves nogle alternative teknikker i forhold til de mere traditionelle 

analysemetoder, som blev diskuteret ovenfor. 

 

5.3.1 Multiple nøgletal 

Analysen af nøgletal kan være en effektiv metode til afsøring af regnskabsmanipulation. Der findes 

imidlertid flere metoder, som inddrager multiple nøgletal i søgningen efter svindel. 

En af disse metoder er M-scoren42. Fremgangsmetoden er her, at udvælge en række 

virksomheder, der har begået regnsmanipulation. Derefter identificeres virksomhedernes 

fiansielle karakteristika med særlig fokus på den regnskabsperiode, hvor svindlen tilsyneladende 

begyndte. Man står dermed tilbage med en række nøgletal, som forekommer at være knyttet til 

manipulationen. Perioden før svindlen begyndte sættes derefter i forhold til perioden, hvor 

svindlen er begyndt. Der estimeres til sidst en regressionsligning med otte variabler. Ligningens 

resultat kaldes M-scoren og er et udtryk for sandsynligheden for regnskabsmanipulation. 

På det intuitive plan er der tale om traditionelle overvejelser angående sandsynligheden for 

bedrageri. M-scoren vil således øges som følge af: 

1. Stigning i tilgodehavendet i forhold til salget 

2. Fald i bruttoresultatet 

3. Fald i aktivernes kvalitet – svarende til udskydelse af omkostninger 

4. Stigning i salget 

5. Fald i nedskrivningsraten vedrørende aktiver 

6. Stigning i salget i forhold til administrative udgifter 

7. Ændringer i virksomhedens kapitalstruktur (leverage) 

8. Stigning i arbejdskapitalen 

                                                           
42

 (Beneish, 1999). 
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Der findes en nyere version af M-scoren som kun anvender fem af de oprindelige otte variabler. 

Argumentationen for dette er, at disse fem variabler er de mest signifikante. Efterfølgende 

forskning har bekræftet dette.43 

Der må dog tages forbehold for, at regressionsanalysen altid vil være baseret på et udvalgt 

datasæt, som måske ikke er særligt relevant set i forhold til den virksomhed, som ønskes 

risikotestet. Desuden er der tale om ret komplicerede beregninger, og det må overvejes om 

tidsforbruget i denne forbindelse er rimeligt set i forhold til at benytte en eller flere af de andre 

analysemetoder. 

Der findes flere undersøgelser, som involverer multiple variabler. En af disse er F-scoren.44 I dette 

tilfælde benyttes i alt 28 variabler fordelt på fem kategorier. Datasættet består af 2190 SEC 

undersøgelser. 

De fem dimensioner indeholder nogle temmelig forskellige aspekter, som tyder på væsentlig 

fejlinformation i den finansielle rapportering, herunder manipuleret information. De fem 

dimensioner kan beskrives således: 

1. Kvaliteten af indregningen – indregnes der usædvanligt (ni variabler) 

2. Præstation og forsøg på at skjule dårlig præstation (fem variabler) 

3. Ikke-finansielle aspekter (to variabler) 

4. Aktiviteter, der ikke indgår i balancen (fire variabler) 

5. Markedsorienterede incitamenter (otte variabler) 

Forfatterne når frem til fire vigtige konklusioner: 

Der er en positiv korrelation mellem væsentlig fejlinformation i regnskabet og benyttelsen af 

finasiering, der ikke optræder i balancen (operationel leasing). Der er tillige en positiv 

sammenhæng mellem andelen af fejlinformation og andelen af aktiver, der kan betragtes som 

bløde og som lettere kan manipuleres, såsom immaterielle aktiver. Virksomheder med en høj 

andel af fejlinformation præsterer typisk godt på aktiemarkedet, og de forsøger ofte at skaffe ny 

kapital på samme tidspunkt, som fejlinformationen optræder. Der er en tendens til, at 

virksomheder med fejlinformationer oplever høje indtjeninger, der efterfølges af betydelige fald i 

aktivernes afkast gennem årene med fejlinformationer. 

Den noget ældre Altman Z-score har gennem årenes løb ofte været anvendt af revisorer og 

analytikere som udtryk for en virksomheds finansielle styrke. Scoren indeholder fem nøgletal og 

tilhørende koefficienter: 
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 (Roxas, 2011). 
44

 (Dechow et al., 2011). 
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 0,012 ×  
Arbejdskapital

Samlede aktiver
 

 

 0,014 ×  
Tilbageholdt overskud

Samlede aktiver
 

 

 0,033 ×  
Resultat før finansielle omkostninger og skat

Samlede aktiver
 

 

 0,006 ×  
Markedsværdi af egenkapital

Bogført værdi af samlede passiver
 

 

 0,999 ×  
Omsætning

Samlede aktiver
 

 

Altman kom frem til, at den gennemsnitlige score for konkursramte virksomheder var -0,25, mens 

den gennemsnitlige score for øvrige virksomheder var 4,48. Efterfølgende forskning har vist, at der 

eksisterer en korrelation mellem Z-scoren og svindel med den finansielle rapportering. Z-scoren vil 

således være lavere, hvis virksomheden har manipuleret med regnskabet. 

 

5.3.2 Øvrige metoder 

De ovenfor beskrevne undersøgelser/scorer har primært benyttet sig af regnskabsdata. Det kan 

imidlertid være hensigtsmæssigt at undersøge forholdstal, der også benytter sig af ikke-finansielle 

data. For eksempel kan man sætte omsætningen eller resultatet i forhold til nogle af de følgende 

værdier: 

 Antal ansatte 

 Antal kunder 

 Antal salgstransaktioner 

 Antal solgte varer 

Ikke-finansielle værdier er ofte ikke manupuleret i samme omfang som de finansielle data, enten 

fordi det ikke er muligt, eller fordi man overser det. Derfor kan en analyse af disse forhold måske 

afsløre svindel. Pointen er at finde nogle ikke-finansielle værdier, som er relateret til 
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regnskabsdata på en forudsigelig måde. Man vil forvente, at de nævnte værdier stiger i takt med 

omsætningen og resultatet. Det er for eksempel et faresignal, hvis omsætningen pludselig stiger, 

uden at nogle af de nævnte værdier stiger nævneværdigt. En sådan udvikling må undersøges 

nærmere. 

En anden mulig indikator er, om virksomheden ofte skifter revisor. En undersøgelse af 564 

virksomheder viser, at der er en positiv korrelation.45 I kategorien af virksomheder med 

manipulerede regnskaber, var koefficienten til revisorskift på 0,19. I undersøgelsens øvrige 

virksomheder blev koefficienten estimeret til 0,015. En mulig forklaring på dette er, at 

virksomheden og revisor før eller siden bliver uenige om den finansielle rapportering. Et skifte kan 

medføre, at virksomheden finder en revisor, som er mere tilbøjelig til at være enig med ledelsens 

vurderinger og skøn. 

Kvaliteten af noteoplysningerne er vigtig, og afsnit 3.4.3 diskuterede en række af mulighederne for 

manipulation på dette område. Oplysningerne under- og udbygger mange regnskabsposter, 

særligt når disse er komplekse eller prægede af skøn. Vage, forvirrende, uforståelige eller 

manglende noteoplysinger kan være et signal om svindel. Det såkaldte ”Gunning Fog Index” har 

været benyttet som udtryk for oplysningernes læselighed og klarhed: 

 

 GFI = 0,4 × ((
Antal ord

Antal sætninger
) + 100 × (

Antal komplekse ord

Antal ord
)) 

 

Som det ses øges tekstens sværhedsgrad med sætningslængden og antallet af komplekse ord. En 

indeksværdi omkring 12 er normal for gymnasielitteratur og Wall Street Journal. 

En SEC undersøgelse af regnskabsmateriale viste, at GFI-gennemsnittet var mellem 18,65 og 18,95 

over en periode på 11 år.46 En så høj værdi betyder, at noteoplysningerne kan være svært 

forståelige for selv højtuddannede personer. Oplysningerne bør være forståelig, klare og præcise. 

Der findes simple værktøjer på internettet, som kan beregne GFI. 

Den fjerde og i denne forbindelse sidste metode, som kan være en medvirke til at afsløre 

manipulation med regnskabet, inddrager Benfords lov.47 Metoden er formentlig mindst ligeså 

velegnet til at afsløre misbrug af aktiver. 

 

                                                           
45

 (Chen & Elder, 2007). 
46

 (Li, 2006). 
47

 (Nigiri, 1999). 
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Loven siger, at i lister over dagligdagens tal vil de første numeriske cifre forekomme med større 

sandsynlighed end de højere cifre. Reglen gælder for eksempel for regninger, priser, husnumre 

samt matematiske og fysiske konstanter. Loven gælder ikke for tal, der per definition ligger i et 

bestemt interval, som for eksempel telefon- og postnumre. 

Nedenstående tabel viser sandsynlighed for, at hvert enkelt ciffer optræder som henholdsvis det 

første og andet ciffer i de tal, som Benfords Lov omfatter. Listen gælder for titalsystemet, d er 

cifret, p1 og p2 er sandsynligheder: 

 

Tabel 2. Forekomst af tal ifølge Benfords Lov 

d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p1  30,1 % 17,6 % 12,5 % 9,7 % 7,9 % 6,7 % 5,8 % 5,1 % 4,6 % 

p2 12,0 % 11,4 % 10,9 % 10,4 % 10,0 % 9,7 % 9,3 % 9,0 % 8,8 % 8,5 % 

 

For eksempel er der 12,5 procents sandsynlighed for, at 3 er det første ciffer, og 10,4 procents 

sandsynlighed for, at 3 er det andet ciffer. Listen viser også, at reglen er mest udpræget for det 

første ciffers vedkommende, hvor tallene 1 og 2 forekommer i næsten halvdelen af tilfældene. 

Reglen aftager yderligere i styrke, efterhånden som cifrets placering rykkes mod højre, således at 

sandsynligheden konvergerer mod en tiendedel med stigende decimalplads. 

Finansielle data har en tendens til at følge Benfords Lov, og derfor kan afvigelser være et signal om 

svindel. Årsagen til dette er, at hvis der foretages bevidste manipulationer, er disse ikke tilbøjelige 

til at følge sandsynlighederne i reglen. Bedrageren er simpelt hen ikke i stand til at genskabe den 

korrekte fordeling af tal. For eksempel vil beløbsgrænser ofte være et lige beløb, såsom en million, 

og derfor vil manipulationer med beløb under beløbsgrænsen typisk indeholde for mange store 

tal. Bevidste forsøg på at manipulere den finansielle information i retning af Benfords lov er 

næppe realistiske. 

Analyser af denne type vil normalt være komplekse og omfattende, og der kan med fordel 

benyttes CAAT, som for eksempel IDEA. 
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6. HP’s opkøb af Autonomy 

I denne afhandling analyseres en case, der drejer sig om HP’s opkøb i 2011 af den engelske 

virksomhed Autonomy. Det var på daværende tidspunkt en af de mest succesfulde virksomheder i 

UK. Denne case vælges af flere årsager. HP afskrev efter opkøbet hovedparten af Autonomys 

værdi og anklagede virksomhedens ledelse for regnskabsmanipulation. Sagen har været undersøgt 

af myndighederne i både UK og USA. I USA pågår undersøgelserne stadig, men i UK er den vigtigste 

undersøgelse nu afsluttet, uden at der bliver rejst sigtelse mod den tidligere ledelse i Autonomy. 

HP sagsøger nu den tidligere ledelse for 5 milliarder USD. Sagen er meget ny, og det endelige 

udfald kendes ikke endnu. 

Sagen viser, hvor vanskeligt det kan være at afgøre, om der har været manipuleret med en 

virksomheds regnskaber. Regnskabsmanipulation og dens opdagelse sker ofte i forbindelse med 

andre hændelser såsom bestikkelse eller misbrug af aktiver. I dette tilfælde bliver sagen rejst efter 

en virksomhedsovertagelse, hvor regnskabet bliver nøje gransket af den overtagende virksomhed. 

HP var i øvrigt blevet advaret imod overtagelsesforsøget fra forskellige parter, men endte alligevel 

med at betale en markant overpris for Autonomy. 

I dette kapitel beskrives de to virksomheder og hændelsesforløbet omkring overtagelsen. En 

række af Autonomys røde flag vil blive diskuteret, og der vil blive foretaget nogle af de analyser, 

som blev fremlagt i de forrige kapitler. Disse analyser vil især blive baseret på Autonomys 

resultatopgørelse og balance fra sidste regnskabsår (2010) samt årsregnskabet fra 2009, som det i 

denne forbindelse har været muligt at få adgang til. Bevidst manipulerede regnskaber er typisk af 

historisk karakter, fordi svindlen først opdages og anerkendes efter nogle år. På dette tidspunkt er 

virksomheden ofte lukket eller integreret med en anden virksomhed. 

 

6.1 HP 

HP besæftiger sig med udvikling og salg af hard- og software, samt konsulent- og servicetjenester 

inden for IT. Virksomheden har omkring 300.000 ansatte på verdensplan. De samlede aktiver 

udgjorde 103 milliarder USD i 2014, mens omsætningen lå på 111 milliarder USD. HP var i 2009 

placeret som nummer 9 på Fortune 500’s oversigt over amerikanske virksomheder. 

Virksomheden har forfulgt en strategi, som involverer løbende opkøb af andre virksomheder. HP 

opkøbte blandt andet 3Com i 2010. I denne forbindelse er det imidlertid opkøbet af Autonomy, 

som er det mest interessante. 

Leo Apotheker var ansat som CEO hos HP i en kort periode fra november 2010 til september 2011. 

HP’s aktiekurs faldt i denne periode med omkring 40 procent. En stor del af faldet skete den 19. 

august 2011 efter en meddelelse om nogle meget betydelige ændringer i virksomhedens strategi. 
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Det blev i samme forbindelse annonceret, at HP ville købe Autonomy til en overkurs. Apothekers 

fyring en måned senere skal ses i lyset af disse begivenheder, som i alt betød et fald i HP’s 

markedsværdi på 30 milliarder USD. Ledelsen af HP blev overtaget af Meg Whitman fra eBay. 

Apothekers strategy var at bevæge sig væk fra hardware som forretningsområde og i stedet øge 

HP’s eksponering inden for software, som dengang blev anset som et mere profitabelt 

forretningsområde. Det var som en del af denne strategi, at Autonomy blev overtaget i oktober 

2011. HP betalte 10,3 milliarder USD for 87,3 procent af Autonomys aktiekapital, hvilket var en 

overkurs på omkring 80 procent i forhold til markedsværdien. HP vurderede således Autonomys 

samlede værdi til 11,7 milliarder USD, hvilket svarede til 42,11 USD pr. aktie. HP’s bud på 

Autonomy og den senere overtagelse var godkendt og anbefalet af begge virksomheders 

bestyrelser. 

Overtagelsen og værdiansættelsen blev kritiseret fra mange sider, blandt andet af HP’s egen CFO. 

Andre mente, at HP tidligere havde overvurderet opkøbte virksomheder. Oracle’s CEO, Larry 

Ellison, skulle have afvist at købe Autonomy til markedsprisen på omkring 6 milliarder fordi han 

fandt den ”absurd høj”.48 

I november 2012, omkring et år senere, afskrev HP 8,8 milliarder USD af Autonomys værdi, hvoraf 

godt 5 milliarder USD kunne tilskrives regnskabssvindel.49 

HP udtalte i den forbindelse: 

”HP er ekstremt skuffet over at finde ud af, at tidligere medlemmer af Autonomys ledelse har 

benyttet sig af bogføringsuregelmæssigheder, fordrejelser af sandheden og undladelser for at 

pynte på Autonomys økonomiske nøgletal forud for HP’s opkøb. Disse handlinger har været en 

bevidst indsats for at vildlede investorer og potentielle købere og har i alvorlig grad påvirket HP’s 

ledelses evne til at værdisætte Autonomy korrekt på daværende tidspunkt”.50 Samme kilde 

nævner, at en højt placeret chef i Autonomy advarede HP-ledelsen om, at der var pyntet på 

regnskaberne forud for opkøbet. 

HP oplevede i denne periode store fald i aktiekursen, og der blev i samme forbindelse rejst tre 

retssager imod koncernen af utilfredse aktionærer. I UK gik SFO (Serious Fraud Office) ind i sagen 

og i USA gjorde SEC det samme. På dette tidspunkt var FBI allerede i gang med en undersøgelse. 

Der blev endvidere åbnet en undersøgelse af UK’s Financial Reporting Council i februar 2013.51 

Denne undersøgelse er endnu ikke afsluttet. 
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 (Johnson & Bailey, 2012). 
49

 (Williams, 2015). 
50

 (Sandal, 2012). 
51

 (FRC, 2013). 
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Deloitte stod for revisionen af Autonomy i de to år (2009-2011) inden HP’s opkøb af 

virksomheden. HP sagsøgte Deloitte i august 2014 med henvisning til de omtalte problemer. 

Deloitte påpegede i denne forbindelse, at man ikke var blevet bedt af hverken HP eller Autonomy 

om at udføre due diligence undersøgelser inden opkøbet fandt sted.52 

Det kan tilføjes, at der fra HP’s side blev udført due diligence med assistance fra KPMG og 

Barclays.53 

SFO lukkede sin undersøgelse af Autonomy i januar 2015. Konklusionen var, at bevismaterialet var 

utilstrækkeligt i forhold til sandsynligheden for at opnå en dom i sagen. Man henviste endvidere til 

de pågående undersøgelser i USA. Disse undersøgelser er angiveligt stadig i gang i skrivende 

stund.54 

I foråret 2015 blev det bekræftet, at HP den 30. marts sagsøgte stifteren af Autonomy Michael 

Lynch og virksomhedens CFO Sushovan Hussain for 5,1 milliarder USD.55 

I anklageskriftet blev Lynch og Hussain beskyldt for at udføre upassende transaktioner og 

regnskabspraksis, hvilket medførte kunstigt høje indtægter og undervuderede omkostninger. 

Dette betød desuden, at væksten, kvaliteten og naturen af indtægterne var fejlbehæftet, og at 

profitten var overvurderet. HP beskyldte yderligere Autonomys ledelse for bevidst at afgive 

forkerte oplysninger, eller at undlade at opgive de nødvendige oplysninger.56 

HP mente, at dette skete på en systematisk måde for at leve op til de finansielle markeders 

forventninger til Autonomy og oplysninger fra virksomheden. Sandheden var, ifølge HP, at 

virksomheden oplevede en lille eller slet ingen vækst, at man mistede markedsandele, og at man 

reelt ikke levede op til markedets forventninger. HP fokuserede på perioden fra første kvartal 

2009 til andet kvartal 2011 – den såkaldte ”relevante periode”. Ifølge HP blev indtægterne 

overvurderet med 700 millioner USD, hvilket udgjorde en tredjedel af omsætningen i den 

pågældende periode. 

Man anklagede desuden Lynch for at være motiveret af salgsplanerne for Autonomy fra og med 

2011 som følge af hans egen ejerandel i virksomheden. HP indelte uoverensstemmelserne i flere 

kategorier: 

Skjult hardwaresalg: 

HP mente, at Autonomy præsenterede sig selv som et softwareselskab. Dette var et problem, fordi 

salget af hardware, som stammede fra tredjeparter, ikke blev oplyst i regnskabet og tillige var 
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 (Campbell, 2014). 
53

 (Moore, 2012). 
54

 (Ahmed, 2015). 
55

 (Kepes, 2015). 
56

 Hele anklageskriftet og Autonomys modsvar er tilgængeligt på internettet, se (Hesseldahl, 2015). 
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underskudsgivende. Det pågældende salg var tilsyneladende ikke knyttet til produktionen eller 

salget af Autonomys egne produkter. Salget udgjorde 11 procent af indtægterne i den relevante 

periode. Ifølge HP blev hardwaren solgt med et tab til følge, hvilket blev forsøgt skjult. 

Omkostningerne ved salget af disse varer var samtidigt undervurderet. 

Oplysningerne i Autonomys årsregnskab fra 2009 fastlagde virksomhedens status som en 

softwarevirksomhed. I noten til indtægterne blev det kun oplyst, at indtægten stammede fra 

varesalg. Dette er tilsyneladende i overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne i IAS 18. 

Manipuleret indregning af indtægter: 

HP opererede med et begreb, som man kaldte VAR (value-added resellers). Disse grossister 

tilføjede normalt en producents varer værdi, og solgte produkterne videre til en slutbruger. Men 

dette skete ikke altid i Autonomys tilfælde. I stedet blev disse grossister misbrugt til at øge 

indtægterne og profitten. 

Et eksempel på en tvivlsom transaktion var et mislykket salg til Morgan Stanley i første kvartal af 

2009. I stedet for salget til investeringsbanken bogførte man et hardwaresalg på 4,8 millioner USD 

til grossisten MicroTech, og registrede Morgan Stanley som slutbruger. Imidlertid blev indtægten 

aldrig modtaget. 

Et andet eksempel var en handel i 2010 til 4 millioner GBP med den britiske grossist Tikit Group 

PLC, som leverede software til advokater og revisorer. Ifølge Tikits årsregnskab steg 

virksomhedens lagerbeholdning fra 89.000 GBP det foregående år til 4,1 millioner GBP i 2010 som 

følge af en styrkelse af forbindelsen til en af Tikits væsentligste softwareudbydere. Autonomy 

indregnede hele handlen som indtægt, selvom Tikit først betalte for softwaren efterhånden som 

den blev solgt.57 

I andre tilfælde var der tale om salg, som blev gennemført på basis af et modkøb. HP mente, at 

disse modkøb ikke ville være blevet gennemført uden det oprindelige salg. 

I juli 2009 solgte man for eksempel software for 9 millioner USD til VMS Information i New York, 

og samtidigt købte Autonomy licenser for 13 millioner USD hos samme virksomhed. Salget til VMS 

blev indregnet som indtægt, mens købet blev registreret som en marketingsomkostning.58 

Overvurderede indtægter fra hostingaftaler: 

En del af Autonomys indtægter stammede fra hosting af kundedata ved hjælp af virksomhedens 

egen software og personale. Ifølge HP blev visse af indtægterne fra disse aftaler indregnet for 

tidligt via manipulation med aftalerne. For eksempel blev en del af den samlede betaling ændret til 

initiale betalinger, hvilket øgede indtægterne på kort sigt, og mindskede dem på langt sigt. 
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 (Worthen et al., 2012) 
58

 (Worthen et al., 2012) 
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Fejlkategorisering og overvurdering af salget af IDOL: 

IDOL var et af Autonomys vigtigste produkter, som normalt blev solgt til virksomheder, der 

indarbejdede denne software i deres egne produkter (OEM). HP mente, at IDOL i visse tilfælde 

blev solgt til virksomheder, der ikke beskæftigede sig med software, og som kun kunne bruge IDOL 

internt i virksomheden. Dette salg skulle altså ikke indregnes som OEM-indtægt. 

Desuden var indtægterne fra IDOL OEM-salget stærkt overvuderet, fordi man kun modtog en 

mindre forudbetaling og ingen efterfølgende indtægter for licenserne. Ifølge HP var der tale om en 

overvurdering af indtægterne på 390 procent i den relevante periode. 

Den konkrete effekt var ifølge HP, at Autonomys samlede indtægter i 2009 var 25 procent lavere 

end rapporteret, 38 procent lavere i 2010 og 36 procent lavere i 2011.59 

Det er ikke muligt at kontrollere denne information yderligere i forbindelse med arbejdet med 

denne afhandling, men man må påtænke, at hele anklageskriftet på 134 sider er set med HP’s øjne 

og er udarbejdet i et bagudskuende lys. 

Begge sagsøgte personer afviste HP’s anklager, og de truede HP med en erstatningssag for falske 

anklager. De hævdede, at Autonomy fik problemer som følge af HP’s eget bureaukrati og forvirring 

på det strategiske område. Man henviste desuden til afvigelser i regnskabspraksis (GAAP og IFRS) 

mellem de to virksomheder, og at alle store salg i Autonomy var blevet revideret af Deloitte.60 

I juni 2015 accepterede HP at betale 100 millioner USD til investorer, som havde købt HP aktier 

mellem 19. august 2011 og november 2012, mod at aktionærerne til gengæld ville undlade at 

sagsøge HP i forbindelse med opkøbet af Autonomy. 

Den 1. oktober 2015 annoncerede Michael Lynch et modkrav overfor HP på 160 millioner USD.61 

Dette er sagens stilling dags dato. 

 

6.2 Autonomy 

Virksomheden blev grundlagt i Cambridge i 1996, og den har siden da beskæftiget sig med 

software. Autonomy har oplevet usædvanligt høje vækstrater, og den var i 2010 den største og 

mest succesfulde softwarevirksomhed i UK. 

Indtil overtagelsen beskæftigede virksomheden sig hovedsageligt med analyse af ustrukturerede 

data. Autonomys teknologi var blandt andet baseret på forskning fra University of Cambridge, og 
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virksomheden udviklede forskellige applikationer inden for datasøgning og vidensstyring, som blev 

solgt til virksomheder. Autonomy har som HP forfulgt en strategi, som førte til mange opkøb af 

andre virksomheder. 

Michael Lynch var medstifter og CEO frem til maj 2012. Hans fratrædelse bør ses i lyset af, at 

virksomheden oplevede en betydelig nedgang i resultatet i første kvartal samme år. Desuden 

havde HP og Autonomy tilsyneladende helt forskellige virksomhedskulturer, som førte til store 

uoverensstemmelser. Som beskrevet ovenfor afskrev HP en stor del af Autonomys værdi og 

anklagede den tidligere ledelse for regnskabsmanipulation. Den tidligere ledelse mente, at HP 

skjulte sin egen viden om Autonomys økonomiske situation og destabiliserede virksomheden 

gennem dårlig ledelse. 

I september 2012 blev Robert Youngjohns hyret til at fortsætte Autonomys aktiviteter. Forinden 

havde en stor del af den daglige ledelse forladt virksomheden. 

 

6.2.1 Analyse af Autonomy 

Autonomys høje vækstrater, specielle virksomhedskultur og problemerne i forbindelse med HP’s 

opkøb har givet anledning til megen negativ omtale. 

Der var mange røde flag og advarselsignaler omkring virksomhedens udvikling og finansielle 

rapportering.62 

 Væksten i indtægterne var urealistiske 

 Bonussytemet belønnede uetisk adfærd 

 Indtægter blev indregnet for tidligt eller de var fiktive 

 Tilgodehavender udgjorde for stor en andel i forhold til indtægter 

 Autonomy indregnede fremtidige serviceforpligtelser for tidligt 

 Autonomy solgte hardware skjult som software 

 Forudbetalinger fra kunder udgjorde for lille en andel i forhold til indtægter 

 Andelen af forudbetalinger, som senere blev indregnet, var for lav 

 Oplysningerne i Autonomys regnskab var mangelfulde 

 Autonomys profitmargin var for høj i forhold til andre selskaber 

 Indtjeningen og profitmarginen blev øget via opkøb af andre selskaber 

 Ledelsen var negativ overfor analytikere, som mente, at virksomheden var overvurderet 
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De investorer og analytikere, som var negativt indstillet overfor udviklingen i Autonomys aktiekurs, 

gik glip af en stor profit som følge af den løbende positive udvikling i Autonomys markedsværdi. 

De gik også glip af stigningen på næsten 80 procent, da HP annoncerede sit bud på virksomheden. 

Spørgmålet er, om de reelt havde ret i deres negative vurdering af Autonomy. Det er desværre 

ikke muligt at få adgang til hele Autonomys regnskabsmateriale fra den pågældende periode, men 

det har været muligt at få adgang til visse oplysninger og finansielle data. I det følgende vil nogle af 

advarselssignalerne blive diskuteret. 

Data fra Autonomy vil blive sammenlignet med data fra FTI Consulting og Microsoft. 

Et af de centrale punkter i anklagerne mod Autonomy var den kraftige vækst i indtægterne, og den 

mulige forbindelse til hele indregningen og bonussytemets indretning. Virksomheden mistede 

momentum efter ”dot-com” boblen, og i de første år efter år 2000 var udviklingen i omsætningen 

nogenlunde jævn og beskeden. Men fra år 2005 tog udviklingen virkelig fart, og nåede et enkelt år 

op over 100 procent. 

Markedsføringsstilen blev anset for at være meget aggressiv og kontrollerende. For eksempel 

fyrede man angiveligt de svageste 5 procent af sælgerne hvert kvartal, mens de bedste sælgere 

blev behandlet som ”rockstjerner”.63 

En anden kilde beskriver, hvorledes sælgere med lave salgstal systematisk risikerede fyringer eller 

reprimander.64 

Ifølge HP bad Autonomys ledelse i 2009 Michael Sullivan, som var ansvarlig for hardwaresalget, 

om at sælge hardware for 10 millioner USD i det pågældende kvartal. Lynch lovede Sullivan, at hvis 

han nåede dette mål, ville man købe en porsche til ham.65 

Noget kunne tyde på, at Autonomys ledelse følte sig pressede til at levere bedre resultater. I 2010 

skulle CFO Hussain i en e-mail have skrevet til CEO Lynch: 

”Really don’t know what to do Mike. As I guessed revenue fell away completely. There are swaths 

of reps with nothing to do. So radical action is required, really radical. We can’t wait any more”.66 

Efterfølgende revisioner godtgjorde, at Autonomy jævnligt gennemførte store hardwaresalg. Et 

dokument fra december 2010 viste, at hardwaresalget udgjorde 9 procent af salget i de 

foregående 6 måneder.67 

Med hensyn til ledelsens behandling af pressen, analytikere og andre regnskabsbrugere tydede 

noget på, at man automatisk lukkede af overfor negative kommentarer. Der var blandt andet en 
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episode fra præsentationen af selskabets resultat i tredje kvartal af 2009, hvor analytikere med en 

salgsanbefaling ikke fik mulighed for at stille spørgsmål ved pressekonferencen. Flere personer 

udtalte efterfølgende, at de ofte blev forhindret i at stille spørgsmål, som kunne tolkes negativt, til 

Autonomys ledelse.68 

Den følgende analyse er ikke kun et forsøg på at lede efter problematiske forhold i Autonomys 

regnskabsdata, men også en demonstration af, hvordan nogle af værktøjerne fra kapitel 5 kan 

benyttes på konkrete data. 

Figur 7 nedenfor viser oversigtstallene for Autonomy i den periode, hvor man oplevede den meget 

kraftige vækst. 

 

Figur 7. Autonomy, oversigtstal i perioden 2005-2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 Gns. i pct. 

Revenue 96.032 250.682 343.409 503.229 739.668 870.366 55,4 

Profit from Operations 8.831 55.540 88.649 186.493 272.178 316.415 
 Net Profit 8.950 39.085 62.465 131.749 191.551 217.293 
  

I gennemsnit steg indtægterne i den seksårige periode med 55 procent. Det kan tilføjes, at 

perioden fra årtusindskiftet og frem til 2005 er præget af meget små udsving. Udviklingen i 

resultatet derefter er nærmest eksplosiv og vil blive omtalt nærmere nedenfor. 

Høj vækst må betragtes som et rødt flag, men det kan også skyldes, at virksomheden har en unik 

teknologi, som den løbende udvikler. Måske opdages og udvikles der nye produkter. En anden 

mulighed er, at virksomheden opkøber andre virksomheder, og derved øger sin indkomst. Begge 

dele gjorde sig gældende for Autonomy, men set i lyset af anklagerne mod virksomheden kan det 

selvfølgelig diskuteres, om der reelt blev pyntet på regnskaberne for at øge væksten. 

Nedenfor ses samme oversigt for FTI Consulting og Microsoft. De to virksomheder er valgt som 

benchmark i forhold til Autonomy af forskellige årsager. Microsoft er en softwarevirksomhed, der 

er kendt for salg af operativsystemer og kontorprogrammel. FTI Consulting er valgt som følge af 

virksomhedens høje vækst, der har været i top 100 i USA. Man må tage forbehold for, at Microsoft 

er langt større end Autonomy, og at FTI Consulting er en udpræget konsulentvirksomhed. Andre 

virksomheder som NetApp, EMC, WMware og Oracle har været kandidater til en benchmarking, 

men er blevet fravalgt af forskellige årsager, herunder mangel på de relevante data. 
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Figur 8. FTI Consulting, oversigtstal i perioden 2005-2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 Gns. i pct. 

Revenues 539.545 707.933 1.001.270 1.293.145 1.399.946 1.401.461 21,0 

Operating income 113.692 105.336 182.432 235.347 263.540 168.441 
 Net income 55.556 39.162 86.334 120.906 143.026 71.890 
  

 

Figur 9. Microsoft, oversigtstal i perioden 2005-2010 

 
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

 

 
$'000.000 $'000.000 $'000.000 $'000.000 $'000.000 $'000.000 Gns. i pct. 

Revenue 39.788 44.282 51.122 60.420 58.437 62.484 9,4 

Operating income 14.576 16.380 18.438 22.271 20.363 24.098 
 Net income 12.254 12.599 14.065 17.681 14.569 18.760 
  

De to virksomheder opnår en noget lavere vækst i den pågældende periode. Indtægterne i FTI 

Consulting vokser i gennemsnit 21 procent og for Microsofts vedkommende er tallet knap 10 

procent. Det ses også, at udviklingen i resultatet er meget mere jævn end hos Autonomy. 

Figuren nedenfor illustrerer, hvordan de tre virksomheders overskudsgrad udvikler sig i perioden. 

 

Figur 10. Benchmarking af overskudsgraden i perioden 2005-2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Autonomy 0,09 0,22 0,26 0,37 0,37 0,36 

FTI Consulting 0,21 0,15 0,18 0,18 0,19 0,12 

Microsoft 0,37 0,37 0,36 0,37 0,35 0,39 

 

Stigningen i Autonomys overskudsgrad er påfaldende, og den stabiliserer sig omkring 37 procent. 

Det er et højt tal for en vækstvirksomhed, men det kan muligvis tolkes som et stigende skalaafkast 

eller en modning af virksomhedens produkter. Virksomhedens overskudsgrad de sidste tre år 

svarer faktisk til Microsofts. FTI Consulting, som jo ikke er en softwarevirksomhed, har en 

overskudsgrad på omkring 20 procent. 

Figuren på næste side viser Autonomys resultatopgørelse i den treårige periode fra 2008 til 2010. 

Det har ikke været muligt at skaffe ældre regnskabsdata, men perioden er til gengæld næsten 

sammenfaldende med HP’s ”relevante periode”. 



66 
 

 

Figur 11. Resultatopgørelse for Autonomy i perioden 2008-2010 

 
2008 2009 2010 

 
$'000 $'000 $'000 

Continuing operations 
   Revenue 503.229 739.688 870.366 

Cost of revenues (excl. amortization) -45.038 -87.747 -111.513 

Amortization of purchased intangibles -19.489 -49.650 -57.280 

Cost of revenues -64.527 -137.397 -168.793 

Gross profit 438.702 602.291 701.573 

    Research and development -78.410 -98.785 -114.752 

Sales and marketing -135.159 -170.797 -204.109 

General and administrative -42.624 -60.627 -69.405 

Other cost 
        Post-acquisition restructuring costs -1.157 -846 -3.468 

     Gain on foreign exchange 5.141 942 6.576 

Total operating cost -252.209 -330.113 -385.158 

Profit from operations 186.493 272.178 316.415 

Share of loss of associate -2.196 -273 -1.816 

Profit on disposal of investment - - 436 

Interest receivable 3.353 1.205 8.458 

Interest payable -1.943 -7.044 -41.299 

Profit before tax 185.707 266.066 282.194 

Tax -53.958 -74.515 -64.901 

Net profit 131.749 191.551 217.293 

 

 

Figuren viser kun de nominelle tal og som nævnt i kapitel 5 kan horisontal- og vertikalanalyser tit 

hjælpe analytikeren med at finde interessante mønstre og afvigelser i en virksomheds finansielle 

rapportering. I figur 12 på næste side er de to typer af analyser illustreret. 
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Figur 12. Horisontal- og vertikalanalyse af Autonomys resultat i perioden 2008-2010 

 

 
2008 2009 2010 

 
2008 2009 2010 

 
Horisontalanalyse 

 
Vertikalanalyse 

Continuing operations 
       Revenue 100,00 146,99 172,96 

 
100,00 100,00 100,00 

Cost of revenues (excl. amortization) 100,00 194,83 247,60   -8,95 -11,86 -12,81 

Amortization of purchased intangibles 100,00 254,76 293,91   -3,87 -6,71 -6,58 

Cost of revenues 100,00 212,93 261,59 
 

-12,82 -18,57 -19,39 

Gross profit 100,00 137,29 159,92   87,18 81,43 80,61 

        Research and development 100,00 125,99 146,35 
 

-15,58 -13,35 -13,18 

Sales and marketing 100,00 126,37 151,01 
 

-26,86 -23,09 -23,45 

General and administrative 100,00 142,24 162,83 
 

-8,47 -8,20 -7,97 

Other cost 
            Post-acquisition restructuring costs 100,00 73,12 299,74 

 
-0,23 -0,11 -0,40 

     Gain on foreign exchange 100,00 18,32 127,91 
 

1,02 0,13 0,76 

Total operating cost 100,00 130,89 152,71   -50,12 -44,63 -44,25 

Profit from operations 100,00 145,95 169,67 
 

37,06 36,80 36,35 

Share of loss of associate 100,00 12,43 82,70 
 

-0,44 -0,04 -0,21 

Profit on disposal of investment - - - 
 

- - 0,05 

Interest receivable 100,00 35,94 252,25 
 

0,67 0,16 0,97 

Interest payable 100,00 362,53 2.125,53   -0,39 -0,95 -4,75 

Profit before tax 100,00 143,27 151,96 
 

36,90 35,97 32,42 

Tax 100,00 138,10 120,28   -10,72 -10,07 -7,46 

Net profit 100,00 145,39 164,93   26,18 25,90 24,97 

 

 

Horisontalanalysen, eller indeksanlysen, viser klart den positive udvikling i indtægter og 

omkostninger. Sidstnævnte stiger dog lidt kraftigere end indtægterne, således at bruttoprofitten 

ikke stiger så meget som indtægterne. Til gengæld har man tilsyneladende godt styr over andre 

driftsomkostninger, såsom R&D samt salgs-og marketingsomkostninger. Profitten fra driften følger 

derfor næsten udviklingen i toplinjen. De øvrige poster er mindre eller svinger kun lidt, så 

resultatet følger nogenlunde udviklingen i indtægterne. 

Vertikalanalysen, eller common-size analysen, viser de enkelte regnskabsposter som andel af 

indtægterne år for år. Man kan både se på hvordan tallene udvikler sig hen over perioden, og om 

de udgør en rimelig andel i det enkelte år. 
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Analysen bekræfter bemærkningerne ovenfor, idet et fald i bruttoprofitten kompenseres af et fald 

i de øvrige omkostninger, således at resultatet bliver på omkring 25 procent af indtægterne i hvert 

af de tre år. Tallene for 2009 og 2010 virker påfaldende ens. For eksempel udgør udgifter til 

forskning og udvikling 13,35 procent af indtægterne i 2009 og 13,18 procent af indtægterne i 

2010. Det kan muligvis skyldes at budgetterne tager udgangpunkt i niveauerne for sidste år, 

hvilket i så fald også vil gælde for indtægterne. 

Derefter kan man se på, om indekstallene udgør en rimelig andel af indtægterne. Til dette formål 

vises Microsofts resultat i perioden 2009-2010 (forskudt regnskabsår) i figur 13. Microsoft er valgt, 

fordi strukturen i resultatet forventes at ligne Autonomys. Man kan dog argumentere for, at 

Autonomy både er noget mindre nominelt og samtidig mindre modnet end Microsoft, som har 

langt lavere vækstrater på dette tidspunkt. 

 

Figur 13. Vertikalanalyse af Microsofts resultat 2009-10. 

  2009-10 

Revenue 100,00 

Operating expenses: 
      Cost of revenue 19,84 

     Research and development 13,95 

     Sales and marketing 21,15 

     General and administrative 6,41 

     Employee severance 0,09 

          Total operating expenses 61,43 

Operating income 38,57 

Other income (expense) 1,46 

Income before income taxes 40,03 

Provision for income taxes 10,01 

Net income 30,02 

 

Det overraskende er, at der faktisk er god overensstemmelse mellem de to vertikalanalyser. Begge 

softwarevirksomheder har produktionsomkostninger på omkring 20 procent og andre drifts-

omkostninger på omkring 40 procent. Autonomys omkostninger ligger en anelse højere end 

Microsofts, hvilket resulterer i ordinære resultater før skat på knap 40 procent. Efter skat bliver 

Microsofts resultat på 30 procent, mens Autonomys resultat bliver på 25 procent. Alle tal er set i 

forhold til omsætningen i 2010. 

På næste side vises Autonomys balance, mens opgørelsen af virksomhedens egenkapital af 

praktiske årsager fortsætter på den efterfølgende side. 
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Figur 14. Balance for Autonomy i perioden 2008-2010. 

 
2008 2009 2010 

 
$'000 $'000 $'000 

Non-current assets 
   Goodwill 796.632 1.287.042 1.361.900 

Other intangible assets 98.694 399.277 400.372 

Property, plant and equipment 27.350 33.886 42.554 

Equity and other investments 7.441 16.608 68.600 

Deffered tax asset 13.467 24.015 16.263 

Total non-current assets 943.584 1.760.828 1.889.689 

Current assets 
   Trade and other receivables 176.806 275.450 330.117 

Inventories 715 486 116 

Cash and cash equivalents 199.218 242.791 1.060.600 

Total current assets 376.739 518.727 1.390.833 

Total assets 1.320.323 2.279.555 3.280.522 

    Current liabilities 
   Trade and other payables -31.945 -69.443 -75.411 

Bank loan -10.637 -52.375 -78.745 

Tax liabilities -27.905 -43.338 -33.210 

Deferred revenue -89.794 -164.931 -170.256 

Provisions -426 -2.731 -1.661 

Total current liabilities -160.707 -332.818 -359.283 

Net current assets 216.032 185.909 1.031.550 

    Non-current liabilities 
   Bank loan -26.594 -145.152 -66.407 

Convertible loan notes - - -681.791 

Deferred tax liabilities -2.537 -85.087 -91.072 

Deferred revenue -9.414 -8.576 -7.421 

Other payables -1.171 -1.020 -3.702 

Provisions - -5.123 -3.597 

Total non-current liabilities -39.716 -244.958 -853.990 

Total liabilities -200.423 -577.776 
-

1.213.273 

Net assets 1.119.900 1.701.779 2.076.249 

    Shareholders' equity 
   Share capital 1.214 1.333 1.344 

Share premium account 798.279 1.130.767 1.247.907 

Capital redemption reserve 135 135 135 

Own shares -905 -845 -788 
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Merger reserve 27.589 27.589 27.589 

Stock compensation reserve 14.846 21.959 27.881 

Revaluation reserve 2.987 4.499 47.415 

Translation reserve -18.261 -12.032 -30.161 

Retained earnings 294.016 528.374 745.927 

Total equity 1.119.900 1.701.779 2.067.249 

 

De samlede aktiver udgør 3,3 milliarder USD i 2010. Heraf opgøres de kortfristede passiver til 359 

millioner USD og de langfristede passiver beregnes til 854 millioner USD. Virksomhedens samlede 

passiver er dermed 1.213 millioner USD i 2010. Nettoaktiverne og egenkapitalen bliver således 

2.067 millioner USD. 

Der beregnes ligeledes en horisontal- og vertikalanalyse for balancens vedkommende. Denne er 

vist i figur 15. 

 

Figur 15. Horisontal- og vertikalanalyse af Autonomys balance i perioden 2008-2010 

 
2008 2009 2010 

 
2008 2009 2010 

 
Horisontalanalyse 

 
Vertikalanalyse 

Non-current assets 
       Goodwill 100,00 161,56 170,96 

 
60,34 56,46 41,51 

Other intangible assets 100,00 404,56 405,67 
 

7,47 17,52 12,20 

Property, plant and equipment 100,00 123,90 155,59 
 

2,07 1,49 1,30 

Equity and other investments 100,00 223,20 921,92 
 

0,56 0,73 2,09 

Deffered tax asset 100,00 178,32 120,76 
 

1,02 1,05 0,50 

Total non-current assets 100,00 186,61 200,27   71,47 77,24 57,60 

Current assets 
       Trade and other receivables 100,00 155,79 186,71 

 
13,39 12,08 10,06 

Inventories 100,00 67,97 16,22 
 

0,05 0,02 0,00 

Cash and cash equivalents 100,00 121,87 532,38 
 

15,09 10,65 32,33 

Total current assets 100,00 137,69 369,18   28,53 22,76 42,40 

Total assets 100,00 172,65 248,46   100,00 100,00 100,00 

        Current liabilities 
       Trade and other payables 100,00 217,38 236,07 

 
-2,42 -3,05 -2,30 

Bank loan 100,00 492,39 740,29 
 

-0,81 -2,30 -2,40 

Tax liabilities 100,00 155,31 119,01 
 

-2,11 -1,90 -1,01 

Deferred revenue 100,00 183,68 189,61 
 

-6,80 -7,24 -5,19 

Provisions 100,00 641,08 389,91 
 

-0,03 -0,12 -0,05 

Total current liabilities 100,00 207,10 223,56   -12,17 -14,60 -10,95 

Net current assets 100,00 86,06 477,50   16,36 8,16 31,44 
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        Non-current liabilities 
       Bank loan 100,00 545,81 249,71 

 
-2,01 -6,37 -2,02 

Convertible loan notes - - - 
 

- - -20,78 

Deferred tax liabilities 100,00 3.353,84 3.589,75 
 

-0,19 -3,73 -2,78 

Deferred revenue 100,00 91,10 78,83 
 

-0,71 -0,38 -0,23 

Other payables 100,00 87,11 316,14 
 

-0,09 -0,04 -0,11 

Provisions - - - 
 

- -0,22 -0,11 

Total non-current liabilities 100,00 616,77 2.150,24   -3,01 -10,75 -26,03 

Total liabilities 100,00 288,28 605,36   -15,18 -25,35 -36,98 

Net assets 100,00 151,96 185,40   84,82 74,65 63,29 

        Shareholders' equity 
       Share capital 100,00 109,80 110,71 

 
0,09 0,06 0,04 

Share premium account 100,00 141,65 156,32 
 

60,46 49,60 38,04 

Capital redemption reserve 100,00 100,00 100,00 
 

0,01 0,01 0,00 

Own shares 100,00 93,37 87,07 
 

-0,07 -0,04 -0,02 

Merger reserve 100,00 100,00 100,00 
 

2,09 1,21 0,84 

Stock compensation reserve 100,00 147,91 187,80 
 

1,12 0,96 0,85 

Revaluation reserve 100,00 150,62 1.587,38 
 

0,23 0,20 1,45 

Translation reserve 100,00 65,89 165,17 
 

-1,38 -0,53 -0,92 

Retained earnings 100,00 179,71 253,70   22,27 23,18 22,74 

Total equity 100,00 151,96 184,59 
 

84,82 74,65 63,02 

 

Autonomys aktivmasse stiger næsten 150 procent i den pågældende periode. Vertikalanalysen 

viser, hvilke poster der virkelig spiller en rolle. For eksempel falder lagerbeholdningen kraftigt, 

men den udgør kun 0,004 procent af aktiverne i 2010. Det virker meget lavt for en virksomhed af 

Autonomys størrelse. Den post blandt aktiverne, som virkelig betyder noget, er likvider. Denne 

post stiger med over 400 procent, og udgør 32 procent af aktivmassen i 2010. Goodwill falder til 

gengæld som andel af aktiverne. 

Perioden byder ikke på de store ændringer i de kortfristede passiver. Derimod sker der noget 

markant med de langfristede aktiver under posten ”Convertible loan notes”. Udstedelsen af de 

konvertible obligationer giver Autonomy adgang til en stor mængde likviditet, hvilket er den 

effekt, der blev beskrevet ovenfor i form af forøgelse af likvider og de kortfristede aktiver. Posten 

giver således anledning til en vis ”støj” i hele analysen, og det reelle billede er, at væksten i de 

langfristede aktiver er ret lav fra 2009 til 2010. Pressemeddelser fra Autonomy i februar 2010 

tyder på, at udstedelsen af de konvertible obligationer sker med henblik på yderligere opkøb af 

virksomheder samt tilbagebetaling af andre forpligtelser. 

 



72 
 

Nedenfor vil der blive set på nogle af Autonomys nøgletal i 2008, 2009 og 2010, og tallene vil blive 

sammenlignet med øvrige virksomheders nøgletal. Overskudsgraden i perioden 2005-2010 er 

allerede blevet analyseret i figur 10. De underliggende tal i overskudsgraden indgår i oversigts-

tallene i årsregnskabet fra 2009, og det var derfor muligt, at se på dette nøgletal over en lidt 

længere periode. For de andre nøgletals vedkommende er dette ikke muligt, og fokus vil derfor 

være på benchmarking med de andre virksomheder. 

Der er valgt nogle lidt andre nøgletal end de forhold, som blev diskuteret i det foregående kapitel. 

For eksempel er likviditetssituationen og kapitalstrukturen nedprioriteret, fordi disse områder er 

mindre væsentlige for Autonomys vedkommende. Til gengæld ses der på forudbetalinger fra 

kunder, som nogle analytikere har anset for problematisk. 

 

Figur 16. Finansielle nøgletal i perioden 2008-2010 

 

Autonomy 2008 2009 2010 

Current Ratio 2,34 1,56 3,87 

Aktivernes omsætningshastighed 0,38 0,32 0,27 

Varedebitorers omsætningshastighed 2,85 2,69 2,64 

Forudbetalingers omsætningshastighed 5,60 4,48 5,11 

Egenkapitalforrentning 0,12 0,11 0,11 

Afkastningsgrad 0,14 0,12 0,10 

    FTI Consulting 2008 2009 2010 

Current Ratio 1,36 1,23 2,73 

Aktivernes omsætningshastighed 0,62 0,67 0,58 

Varedebitorers omsætningshastighed 4,46 4,87 4,30 

Forudbetalingers omsætningshastighed 41,89 41,05 50,35 

Egenkapitalforrentning 0,11 0,13 0,06 

Afkastningsgrad 0,11 0,13 0,07 

    Microsoft 2007-08 2008-09 2009-10 

Current Ratio 1,45 1,82 2,13 

Aktivernes omsætningshastighed 0,83 0,75 0,73 

Varedebitorers omsætningshastighed 4,45 5,22 4,80 

Forudbetalingers omsætningshastighed 4,51 4,49 4,58 

Egenkapitalforrentning 0,49 0,37 0,41 

Afkastningsgrad 0,31 0,26 0,28 
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Current ratio vil typisk være mellem 1,5 og 3 i en økonomisk sund virksomhed, men nøgletallet kan 

variere efter forholdene. Tallet for virksomhedernes likviditet bevæger sig nogenlunde i dette 

område. Autonomy modtager en hel del likviditet i 2010, og dette afspejler sig i current ratio, hvor 

forholdet er steget til 3,9. 

Autonomy omsætter sine aktiver med en lavere hastighed end de to andre virksomheder. 

Microsofts omsætningshastighed på dette område er dobbelt så høj som Autonomys, hvis høje 

niveau af aktiver primært kan tilskrives goodwill og andre immaterielle aktiver. Ifølge note-

oplysningerne skyldes disse to typer af aktiver primært de løbende opkøb af andre virksomheder. 

Varedebitorernes omsætningshastighed har været et stærk omdiskuteret emne for Autonomys 

vedkommende. Figur 16 viser, at Autonomys omsætningshastighed er knap tre og dermed noget 

lavere end hos de to andre virksomheder. Til gengæld er den stabil i løbet af de tre år. Autonomy 

har beregnet den gennemsnitlige kreditperiode for et tilgodehavende til 88 dage i 2009, mens 

dubiøse debitorer samme år udgør 8,5 procent. 

Omsætningen af forudbetalinger fra kunder ligger på omkring fem hos både Autonomy og 

Microsoft, så dette forekommer at være uproblematisk. Denne post er normalt mindre aktuel for 

en konsulentvirksomhed. Det lave beløb, som posten udgør hos FTI Consulting, fører til en meget 

høj omsætningshastighed. 

Egenkapitalens forrentning hos Autonomy ligger på godt 10 procent og svarer mere til FTI 

Consultings forrentning end Microsofts forrentning, som er meget højere. Det kan muligvis 

skyldes, at Microsoft som nævnt tidligere må betragtes som en mere modnet virksomhed. 

Ifølge Du Pont pyramiden kan afkastningsgraden dekomponeres i overskudsgrad og aktivernes 

omsætningshastighed, således af afkastningsgraden fås ved at gange de to delelementer med 

hinanden. Autonomy og Microsofts overskudgrad ligger på omkring 0,37 i 2008-2010 ifølge figur 

10, mens tallet hos FTI Consulting ligger lavere. Den lave omsætningshastighed hos Autonomy 

betyder, at afkastningsgraden bliver noget lavere end hos Microsoft. Til gengæld svarer tallene for 

Autonomy og FTI Consultings vedkommende næsten til hinanden.    

Nøgletallene i figur 16 giver ikke anledning til de helt store bemærkninger når de mange røde flag, 

som blev nævnt tidligere, tages i betragtning. Måske burde Autonomy have haft en lidt højere 

omsætningshastighed af sine tilgodehavender. 

Figur 17 opsummerer de mange enkelte forhold, som hidtil har været nævnt i forbindelse med den 

påståede regnskabsmanipulation hos Autonomy. 
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Figur 17. Opsummering af den samlede analyse af Autonomy 

HP's anklager: 

Skjult hardwaresalg 

Manipuleret indregning af indtægter generelt 

Overvuderede indtægter fra hostingaftaler 

Fejlkategorisering og overvurdering af IDOL-salget 

 Øvrige forhold: 

Bonussystemet virker fremmende på uetisk adfærd 

Ledelsen afviser analytikere, som stiller kritiske spørgsmål 

Ledelsen er medejere og har en interesse i stigende markedsværdi 

 Dataanalyser, som tyder på en risiko: 

Usædvanlig høj vækst i indtægter og profitter 

I vertikalanalysen af resultatet er nogle af andelene næsten ens i 2009 og 2010 

Varedebitorers omsætningshastighed er i den lave ende 

 Dataanalyser, som ikke tyder på en risiko: 

Overskudsgraden er stærkt stigende, men den overstiger ikke Microsofts 

Vertikalanalysens struktur i 2010 svarer til Microsofts 

Ingen bemærkninger til horisontal- og vertikalanalysen af balancen 

Ingen bemærkninger til nøgletalsanalysen, bortset fra varedebitorer 
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7. Konklusion og perspektivering 

7.1 Konklusion 

Denne kandidatafhandling beskæftiger sig med regnskabsmanipulation. Den rejser fire vigtige 

spørgsmål i denne forbindelse. De første tre spørgmål er mest af teoretisk karakter, mens det 

fjerde spørgsmål drejer sig om en helt konkret og nutidig hændelse. 

Hvad er motivet for denne type af besvigelse? Besvigelser er typisk karakteriseret ved tre forhold, 

som er beskrevet ved hjælp af besvigelsestrekanten. Ifølge denne teori må der være et pres eller 

motiv, en mulighed samt en rationalisering til stede, før besvigelsen finder sted. Teorien er dog 

blevet modificeret på forskellige måder. Dette kan være via besvigelsesdiamanten, som lægger 

vægt på svindlerens evner (capability) til at gennemføre bedrageriet, eller den såkaldte predator-

adfærd, som betoner svindlerens psykiske tilbøjelighed til at gennemføre manipulationer. 

Når man sammenligner på tværs af forskellige funktioner og personalegrupper, er det mest 

sandsynligt, at regnskabsmanipulation kan spores tilbage til virksomhedens ledelse. En 

undersøgelse viser, at næsten 90 procent af tilfældene af regnskabsmanipulation involverer 

ledelsen. Dette er ikke overraskende, idet ledelsens præstation i vid udstrækning bliver bedømt af 

regnskabsbrugerne på basis af det eksterne regnskab. Ledelsens motiv til at begå regnskabs-

manipulation er således større end for andre ansattes vedkommende. Desuden er ledelsen 

ansvarlig for designet, implementeringen og funktionen af virksomhedens interne kontroller. 

Ledelsen kan i kraft af sin særlige position tilsidesætte de kontroller, som imødegår 

regnskabsmanipulation. Dette giver ledelsen, udover motivet, en større mulighed for at 

gennemføre svindel med den eksterne rapportering. 

En undersøgelse viser, at regnskabsmanipulation kun er den femtemest sandsynlige form for 

virksomhedsbesvigelse. Til gengæld tyder meget på, at denne form for svindel involverer de 

største beløb i forhold til andre typer af besvigelser. 

Hvad kendetegner regnskabsmanipulation? Der er tale om en afvigelse fra den benyttede 

regnskabsramme, for eksempel IFRS, som ikke kan betragtes som en fejl. Afhandlingen skelner 

mellem fire overordnede typer af manipulation med den finansielle rapportering: Svindel med 

indtægter, udgifter/passiver, aktiver og anden finansiel information. 

Svindel med indtægter sker typisk på tre forskellige måder. Indtægterne kan være forkert 

periodiseret, forkert klassifiseret eller frit opfundne. Indtægten kan for eksempel være indregnet 

for tidligt eller som en normal indtægt, hvor den burde have være indregnet på anden vis. Frit 

opfundne indtægter eller overdrevne indtægter er en mere grov form for svindel, som fører til 

alvorlige uoverensstemmelser i forhold til virksomhedens bogholderi og likviditet. 
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I tilfælde af manipulation med aktiverne vil disse ofte være overvurderet via kapitalisering af 

omkostninger, inflation af varelageret og dagsværdier eller manglende nedskrivninger. 

Ved manipulation med passiver er der oftest tale om undervuderinger eller egentlige udeladelser 

af virksomhedens forpligtelser. Omkostninger kan udskydes til fremtidige perioder. Det er i denne 

forbindelse et problem, at der før eller siden forfalder et beløb til betaling. 

De andre typer af manipulation med den finansielle rapportering, som bliver diskuteret i denne 

afhandling, inkluderer konsolideringer, virksomhedssammenslutninger og noteoplysninger. Der vil 

typisk være tale om overvuderede aktiver eller fejlagtige oplysninger, der får virksomhedens 

økonomiske tilstand til at fremstå mere positivt. 

Hvordan forebyggges og opdages regnskabsmanipulation? Der er flere forskellige trin i en effektiv 

forhindring af svindel med den ekterne rapportering. De forskellige trin er komplementære og bør 

tilpasses virksomhedens struktur og størrelse. 

Det første trin vedrører bestyrelsens og ledelsens afskrækkende tiltag via en effektiv governance. 

Dette involverer, at topledelsen ved hjælp af politikker, etiske retningslinjer og ”tone at the top” 

faciliterer en nultolerance imod manipulation med virksomhedens regnskaber. Denne governance 

bør gennemstrømme hele virksomhedsstrukturen. 

Det næste trin vedrører risikovurderingen af regnskabsmanipulation i virksomheden, hvilket ofte 

vil være en del af den samlede vurdering af risikoen for besvigelser. Først må der foretages en 

estimering af hvilke former for regnskabssvindel, som virksomheden potentielt kan blive ramt af. 

Dernæst må disse risici rangordnes i forhold til sandsynligheden for, at begivenheden indtræffer 

og påvirkningens potentielle størrelse. Til sidst må virksomheden tage stilling til hvordan den vil 

håndtere denne risiko. Den kan for eksempel acceptere, forebygge eller undgå risikoen. 

Forebyggelse af regnskabsmanipulation er umiddelbart en effektiv måde at undgå den potentielle 

risiko på, men der er flere årsager til, at denne type af kontrol måske vil fejle. Som tidligere nævnt, 

er det mest sansynligt, at det er virksomhedens ledelse, som udfører regnskabssvindel. Samtidig er 

ledelsen i en position, hvor den er i stand til at tilsiddesætte kontroller med eller uden det øvrige 

personales vidende. Det er derfor blevet foreslået, at man i stedet mindsker ledelsens motiv til at 

manipulere med virksomhedens resultater via mindre fokus på incitamentsystemer. 

Opdagende kontroller bør supplere de forebyggende kontroller i virksomhedens forsøg på at 

reducere risikoen for regnskabsmanipulation.I dette tilfælde er svindlen blevet udført og måske 

forsøgt skjult via manipulation af dokumenter. En undersøgelse viser, at opdagelse af besvigelser 

ofte sker ved hjælp af et tip, for eksempel via et whistleblower-system. 

Virksomheden bør have en på forhånd fastlagt procedure for hvordan man håndterer opdagelsen 

og rapporteringen af regnskabsmanipulation. Den eksterne revision kan ses som det sidste forsvar 

mod svindel, og revisor fungerer tillige som en opdagende foranstaltning. Revisor har ansvaret for 
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at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Analyse af virksomhedens regnskaber er ofte en effektiv kontrol, når det gælder opdagelsen af 

regnskabsmanipulation. I horisontalanalyse ses der på udviklingen fra år til år i de enkelte 

regnskabposter. Som regel vil man indeksere tallene eller udregne den procentuelle udvikling. 

Vertilkalanalyse tager normalt udgangspunkt i omsætningen og den samlede balance, hvorefter de 

øvrige poster indekseres eller udregnes som procentuelle andele. En anden form for analyseteknik 

er beregning af virksomhedens finansielle nøgletal. I alle tilfælde må uventede udsving i de enkelte 

tal undersøges nærmere af analytikeren. 

Afhandlingen inddrager en række andre analyseteknikker, herunder Benfords Lov. I henhold til 

denne vil de første cifre i finansielle data normalt ikke være symmetrisk fordelt. For eksempel er 

der 30 procents sandsynlighed for, at et tal begynder med cifret 1. 

Hvordan relaterer HP’s opkøb af Autonomy sig til ovenstående? For det første må man forholde 

sig til, at HP’s krav mod Autonomy angående regnskabsmanipulation drejer sig om et retskrav på 

35 milliarder DKK. Det er omkring halvdelen af den pris, som HP betalte for Autonomy. 

HP’s anklager involverer manipulation af indtægterne, idet en mindre del af Autonomys indtægter 

som softwarevirksomhed reelt stammer fra salg af hardware. Meget tyder på at HP’s argument er 

korrekt, men at indregningen af hardware i indtægterne til gengæld ikke er i modstrid med IFRS. 

HP anklager desuden Autonomy for manipuleret indregning af indtægter via forskellige grossister, 

overvurdering af indtægter fra hostingaftaler og fejlagtig kategorisering og overvurdering af salget 

fra deres hovedprodukt IDOL. Disse beskyldninger er umulige at kontrollere i denne afhandling, 

men ifølge HP har man dokumentationen. Autonomys tidligere ledelse afviser alle anklagerne. 

Autonomys salgs- og marketingstingafdeling var tilsyneladende ikke præget af positiv governance. 

Hvis de kilder, som denne afhandling nævner, beskriver sandheden, var Autonomys salgsmetoder i 

modstrid med de metoder, som afhandlingen anbefaler. Hvis de angivne salgsmetoder i Autonomy 

benyttes, er der en risiko for, at dette leder til uetiske salgsmetoder. 

Ledelsen afviste tilsyneladende kristiske spørgsmål omkring virksomhedens vækst. Ledelsen var 

medejerere af virksomheden, hvilket gav den et incitament til at fremstille Autonomy i et positivt 

skær. 

Der er nogle forhold i dataanalysen, som peger på en øget risiko i forbindelse med HP’s opkøb af 

Autonomy. For det første er virksomhedens vækst usædvanlig høj og varedebitorernes 

omsætningshastighed er forholdsvis lav. Andre analyser giver ingen anledning til bemærkninger. 

Der er påbegyndt fire offentlige undersøgelser i forbindelse med sagen, hvoraf en er afsluttet 

uden yderligere følger. Der er desuden rejst tre civilretslige søgsmål, hvoraf ingen er afsluttet. 
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7.2 Perspektivering 

Sagen om HP’s opkøb er kompliceret og der vil formentlig gå lang tid, før alle undersøgelser og 

retsager er afsluttet. Hvis HP’s anklager og beskrivelserne af Autonomys salgsmetoder er korrekte, 

er flere IFRS standarder tilsyneladende ikke blevet fulgt. Desuden er flere af denne afhandlings 

anbefalinger heller ikke blevet fulgt. Man kan derefter diskutere, om dette berettiger HP til en så 

massiv erstatning, som man lægger op til. 

Hvis man prøver at se Autonomy i et mere positivt skær, kan man også se sagen som et 

sammenstød mellem to virksomhedskulturer, hvor den ene er noget mere aggressiv og 

vækstorienteret end den anden. Det er før set, at en opkøbt virksomhed ikke klarer sig så godt 

som forventet. Det er dybest set også Michael Lynch’s udlægning af sagen. Han følte med det 

samme, at HP trak Autonomy i en forkert retning. Mine kilder henviser på trods af dette til flere 

personer, som har tippet HP om problemer hos Autonomy, og kilderne er generelt negative 

overfor virksomheden. Men ingen er jo skyldige før en af de mange undersøgelser og retsager 

falder ud til HP’s fordel. 

I mange af de store amerikanske sager om regnskabsmanipulation har svindlen været så 

gennemgribende, at det til sidst har knækket virksomheden. Dette skete for eksempel for Enron, 

Worldcom, Bernard Madoff og for den sags skyld også for IT-factory. Denne sag er lidt anderledes 

end disse mere berømte sager om regnskabssvindel, idet spørgsmålet om svindel måske ikke var 

opstået uden opkøbet. Men HP har åbenlyst følt sig ført bag lyset. Jeg mener dog, at sagen er et 

meget relevant empirisk eksempel, ikke mindst fordi der er så mange interessante elementer på 

spil. Sagen er endnu ikke afsluttet, men det er jo ofte en arbejdende revisors reelle indfaldsvinkel i 

forhold til afhandlingens emne. 
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