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0 Executive Summary 
 

 

This thesis is about the challenges with internal control and segregation of duties in 

smaller companies. There are many small companies in Denmark and FSR has made a 

study which shows that many auditors have found errors in the yearly financial 

statements from the small companies. These errors are in many cases caused by the 

companies’ lack of internal control and segregation of duties. Based on a review of 

COSO’s conceptual framework on internal control, this thesis will focus on how small 

companies in practice handle the conceptual framework and how the auditors through 

consulting can help the small companies to improve their internal controls system. 

The first part of the thesis includes a review of COSO's conceptual framework for internal 

control followed by a description of the requirements for the auditor's communication of 

deficiencies in internal control. How small businesses apply the Framework in practice is 

reviewed, as well as the requirements for the auditor's communications in small 

businesses. Companies have the opportunity to use several different types of controls, 

and these will be discussed on the basis of which is ultimately applicable for small 

businesses.  

The thesis is completed with an analysis of a case where it is based on a classic small 

business. The analysis will show the challenges the company faces when it comes to 

internal controls and segregation of duties. Based from these challenges, the auditor 

evaluates how he through recommendations and advice can help the small business to 

improve its challenges with internal controls and segregation of duties. 
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1 Indledning 

 

Interne kontroller hjælper med at forebygge fejl og mangler i regnskabet, og hjælper 

virksomheder til at opfylde deres mål på en effektiv måde. Interne kontroller bør være en 

integreret del af alle virksomheder, men nogle virksomheder prioriterer dem fra. Der kan 

være forskellige grunde til, at virksomheder ikke fokuserer mere på intern kontrol. En 

årsag kan være de omkostninger, der følger med implementeringen og vedligeholdelsen 

af interne kontroller. Nogle virksomheder, særligt mindre virksomheder, kan finde det 

mindre relevant at implementere interne kontroller grundet deres størrelse. Det har vist, 

at flere mindre virksomheder har større problemer med manglende intern kontrol samt 

funktionsadskillelse end større virksomheder, og dette har skabt fejl i de mindre 

virksomheders regnskabsgrundlag. Det er ikke i selve årsregnskabet at der ved revision 

findes fejl, men i de data, som ligger til grund for udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Nedenunder ses udkast af en undersøgelse FSR har foretaget, som viser den omtalte 

problemstilling1. 

 

Figur 1
2
 

                                                      
1
 FSR - Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVY s. 1-7 

2
 FSR - Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVY s. 4 
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Figur 2
3
 

 

Ifølge denne undersøgelse er der i 2012-regnskaberne fundet flest fejl hos de små 

virksomheder. Størstedelen af fejlene har vist sig at skyldes interne kontroller og 

funktionsadskillelse. Dette er et problem, da 94 % af alle danske virksomheder i dag 

består af den type virksomheder4. Jeg finder det relevant at der rettes fokus på, hvordan 

man som revisor kan hjælpe de små virksomheder til at sætte mere fokus på intern 

kontrol, funktionsadskillelse samt at afhjælpe nogle af disse problematikker, der opstår 

for virksomhederne i praksis5. 

Selvom en andel af virksomheder i regnskabsklasse B har fået mulighed for at vælge en 

anden erklæringsopgave end revision, så er der stadig virksomheder, der har brug for den 

sikkerhed en revision giver. Nogle virksomheder er ligefrem pålagt det fra 

interessenternes side. I mindre virksomheder består interessenterne typisk af banker og 

leverandører som kræver/foretrækker at virksomheden revideres. Flere virksomheder 

                                                      
3
 FSR - Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVY s. 6 

4
 http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/430840/5 

5
 FSR - Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVY s. 1-7 
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vurderer at det bliver sværere at få bevilliget kredit eller lån, samt vanskeligere at trække 

investorer til og at tilliden hos samarbejdspartnere bliver forringet, hvis ikke 

virksomheden har en revisor til at gennemgå regnskabet6.  

 

 

Figur 3
7
 

 

Mange mindre virksomheder forventes at vælge revision af årsregnskabet fra til fordel for 

udvidet gennemgang de næste par år, men for de virksomheder i regnskabsklasse B, som 

stadig får revideret deres årsregnskab vil fokus på interne kontroller og 

funktionsadskillelse stadig være utroligt relevant.  

 

  

                                                      
6
 FSR – Revision og årsregnskaber: Hvem står på mål for årsregnskabet? 2014 s. 3-8 

7
 FSR - Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVY s. 6 
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1.1 Problemformulering 

 

Formålet med denne afhandling er at belyse mindre virksomhederes udfordringer med 

intern kontrol samt funktionsadskillelse i praksis. Dette bliver belyst ud fra en 

gennemgang af teori efterfulgt af en analyse af en opstillet virksomhedscase. 

Ved den teoretiske gennemgang vil jeg gennemgå COSO’s begrebsramme for intern 

kontrol og efterfølgende hvordan mindre virksomheder anvender denne begrebsramme i 

praksis. Jeg vil gennemgå hvilke krav der stilles til revisor omkring kommunikation af 

mangler i intern kontrol generelt men også i forhold til mindre virksomheder, og 

derudover gennem gå hvilke typer af kontroller virksomheder kan anvende samt hvilke 

der er relevante for små virksomheder. Jeg vil slutte afhandlingen af med en mindre 

praktisk del, hvor jeg tager udgangspunkt i en virksomhedscase. Jeg vil ud fra casen 

fremhæve hvilke udfordringer, der kan opstå i mindre virksomheder, og derefter 

gennemgå hvordan mangler skal kommunikeres fra revisor til virksomheden. Til sidst vil 

jeg komme med anbefalinger til hvordan revisor igennem sin rådgivning kan vejlede 

kunden til at forbedre sine interne kontroller og funktionsadskillelse i virksomheden. 

 

Problemformulering: 

 På baggrund af COSO’s begrebsramme for intern kontrol analyseres hvordan små 

virksomheder håndtere de rammer begrebsrammen stille op i praksis samt hvordan 

små virksomheder håndtere funktionsadskillelse, og med udgangspunkt i en case 

vurderes det hvordan revisor kan rådgive og vejlede en mindre virksomhed som har 

udfordringer på disse områder. 

 

1. Hvordan defineres intern kontrol ud fra COSO’s begrebsramme? 

2. Hvilke krav er der til revisors kommunikation af mangler i intern kontrol? 

3. Hvordan anvender små virksomheder begrebsrammen i praksis? 

4. Hvilke krav er der til revisors kommunikation af mangler i intern kontrol i små 

virksomheder? 

5. Hvilke typer af kontroller anvender små virksomheder? 
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6. Hvordan kan kompenserende kontroller hjælpe små virksomheder til at optimere 

deres funktionsadskillelse? 

7. Hvilke udfordringer har små virksomheder i forhold til intern kontrol? 

8. Hvordan skal revisor kommunikere virksomhedens udfordringer? 

9. Hvordan kan revisor igennem rådgivning hjælpe små virksomheder med at 

forbedre den interne kontrol? 

1.1.1 Afgrænsning 

 

I forbindelse med denne afhandling har jeg foretaget nogle relevante afgrænsninger. Da 

den teoretiske gennemgang af COSO’s begrebsramme er meget omfattende har jeg ud fra 

min problemstilling medtaget det teori som er relevant for min problemstilling, men uden 

at undlade noget af det grundlæggende teori omkring intern kontrol. Jeg har også 

afgrænset hvad der i afhandlingen menes, når udtrykket små virksomheder anvendes. 

Denne afgrænsning gennemgås nedenfor. 

 

Små virksomheder: 

Begrebet små virksomheder varierer definitionsmæssigt alt efter hvor man finder sin 

information. Årsregnskabsloven definerer i § 7 stk. 2. pkt. 1 små virksomheder som: 

”Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 

overskrider to af følgende størrelser: 

a) En balancesum på 36 mio. kr., 

b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og 

c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 508” 

 

De internationale standarder er som udgangspunkt beregnet til at skulle dække alle typer 

virksomheder, store som små. Der er dog henvist til mindre virksomheder i standarderne. 

De internationale standarder definerer mindre virksomheder i ISA 200 som:  

”En virksomhed, der typisk besidder kvalitative karakteristika såsom: 

                                                      
8
 ÅRL § 7 stk. 2 pkt. 1 
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- koncentration af ejerskab og ledelse på en lille kreds af enkeltpersoner (ofte en 

enkelt person – enten en fysisk person eller en anden virksomhed, der ejer 

virksomheden, forudsat at ejeren udviser de relevante kvalitative egenskaber) og 

- et eller flere af følgende karakteristika: 

o simple eller ukomplicerede transaktioner 

o simpel bogføring 

o få forretningsområder og få produkter inden for forretningsområderne 

o få interne kontroller 

o få ledelsesniveauer med ansvar for en bred vifte af kontroller, eller 

o få ansatte, hvoraf mange har en lang række opgaver.9” 

Udtrykket mindre virksomheder bliver også anvendt, og henviser til de samme 

retningslinjer som jeg har stillet op for små virksomheder. 

 

I min analysedel har jeg på baggrund af min egen erfaring med små virksomheder 

opstillet en virksomhedscase. Ved opstilling af casen har jeg afgrænset mig til at tage 

udgangspunkt i definitionen af små virksomheder fra ISA 200. Denne definition er valgt da 

jeg finder denne mest fyldestgørende for den problemstilling jeg vil belyse i afhandlingen. 

ISA 200 pointerer, at det ikke er alle punkter, der vil forekomme i alle små virksomheder, 

og listen skal heller ikke ses som et facit, da der sagtens kan være flere kvantitative 

karakteristika end de ovenfornævnte10. Jeg har udover at afgrænse mig til ISA 200’s 

definition af mindre virksomheder også taget udgangspunkt i årsregnskabslovens 

definition af virksomheder i Regnskabsklasse B. Dette er valgt da en virksomhed som 

minimum skal opfylde kravene til Regnskabsklasse B for at være omfattet af 

revisionspligten.  

Mindre virksomheder kan vælge revision af årsregnskabet fra, hvis de opfylder følgende 

betingelser: 

”Hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 

overskrider to af følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3: 

                                                      
9
 ISA 200, A64a-b, (i)-(vi) 

10
 ISA 200 
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1) En balancesum på 4 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.11” 

 

Jeg har valgt at case-virksomheden er omfattet af revisionspligten. 

 

Den. 21. maj 2015 har folketinget vedtaget en større ændring af årsregnskabsloven som 

trådte i kraft 1. juni 2015. Disse ændringer har jeg af tidsmæssige årsager valgt ikke at 

fokusere på. Det har tidsmæssigt ikke være muligt for mig at sætte mig ind i de nye regler 

og derfor er det muligt, at nogle konklusioner ville være draget anderledes hvis jeg havde 

haft den ændringerne med12. 

  

                                                      
11

 ÅRL § 135 stk. 1, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560#Afs3 
12

 https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015 
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1.2 Metode 

 

I dette afsnit vil de anvendte metoder blive gennemgået. Afsnittet afrundes med en 

oversigt over strukturen i afhandlingen samt en gennemgang af denne. 

1.2.1 Data- og informationsindsamling 

 

I denne afhandling har jeg ikke anvendt primære datakilder såsom 

spørgeskemaundersøgelser og interviews. Dette er valgt fra grundet manglende tid til at 

indsamle eget materiale. Jeg har tidligt i opgaveprocessen vurderet, at jeg igennem egne 

erfaringer fra mit studierelevante job kan indhente inspiration og erfaringen kan danne 

grundlag for den praktiske del af afhandlingen. Jeg har i stedet valgt at benytte 

sekundære dataindsamling i min afhandling. Jeg har anvendt ”Internal control - Integrated 

framework” fra COSO som grundsten for min teoretiske gennemgang af intern kontrol. 

Ydermere har jeg anvendt de internationale standarder ISA fra FSR, Årsregnskabsloven 

samt bogen ”Revision i Praksis” med tilhørende eksempelsamling. Jeg har anvendt 

artikler, som jeg har fundet relevante for afhandlingens problemstilling. Alle data anvendt 

i afhandlingen vil blive gennemgået under afsnittet 1.2.3. 

 

1.2.2 Analysemetode 

 

Jeg har både valgt en deduktiv og induktiv tilgang til afhandlingen. Den deduktive tilgang 

kommer til udtryk ved, at jeg anvender generel teori omkring intern kontrol i forhold til 

den hypotetisk opstillede virksomhedscase, hvor virksomhedscasen ses metodisk som et 

særtilfælde. Efterfølgende anvendes den induktive metode til at konkludere generelt ud 

fra særtilfældet. Induktiv og deduktiv metode supplerer således hinanden igennem 

afhandlingen.  

I afhandlingen er der anvendt både primære og sekundære datakilder. De primære kilder 

består i de anvendte love og standarder, såsom Årsregnskabsloven, de internationale 
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standarder ISA, samt relevante faglitterære artikler fra internettet. De sekundære 

datakilder består af lærebøger som har været pensum på cand.merc.aud. og som har haft 

relevans for afhandlingen.  

 

1.2.3 Kildekritik 

 

Jeg har forholdt mig kritisk til alle mine kilder. Nogle kilder er anskuet mere kritisk end 

andre. Jeg har anvendt de nyeste standarder, vejledninger og begrebsrammer, såsom 

COSO’s begrebsramme om intern kontrol og de internationale standarder. Disse kilder 

har jeg ikke været lige så kritisk overfor, da dette er ny viden som også anvendes i 

undervisningsøjemed. Den samme tilgang har jeg anvendt ved gennemgang af relevant 

teori fra lærebogen ”Revision i Praksis” samt den tilhørende eksempelsamling. 

Eksempelsamlingen er hovedsageligt anvendt som inspiration til kontroller samt 

analysedelen. Disse bøger er pensum i undervisningen på cand.merc.aud.- studiet og jeg 

har derfor ikke fundet det nødvendigt, at forholde mig særligt kritisk til disse værker. Jeg 

har anvendt retsinformation.dk som opslagsværk til gældende regler inden for 

årsregnskabsloven samt selskabsloven. Denne hjemmeside bliver løbende opdateret når 

nye love og regler træder i kraft og jeg har derfor tillid til at anvende den som kilde. 

Jeg har også anvendt andre hjemmesider og artikler indsamlet fra internettet. Disse 

fremgår af litteratur listen samt af diverse fodnoter. Jeg har forholdt mig meget kritisk til 

de artikler jeg har anvendt og har sikret mig at kilden ikke er alt for gammel. Jeg har 

samtidig forholdt mig til hvem det har udgivet de artikler jeg har fundet via internettet, og 

vurderes om dette kan have betydning for indholdet af den enkelte artikel og om det 

kunne have indflydelse på den problemstilling jeg ønsker at belyse. Alle de anvendte 

artikler i opgaven har jeg vurderet som relevante og brugbare. 
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1.3 Struktur 

 

 

• Indledning 

• Problemformulering 

• Metode 

• Struktur 
 

1.del Indledning 

•  Formålet med intern kontrol 

•  Ledelsens ansvar for intern kontrol 

•  COSO's begrebsramme 

•  Begrænsninger i intern kontrol 

•  Andre overvejelser i forbindelse med intern kontrol 

•  Kommunikation af mangler i intern kontrol 

•  Del konklusion 

 

2.del Intern kontrol 

•  De 5 komponenter i små virksomheder 

•  Kommunikation af mangler i intern kontrol i små virksomheder 

•  Del konklusion 

3.del Intern kontrol i små virksomheder 

•  Generelle it kontroller 

•  Applokationskontroller 

•  Manuelle og it-afhængige manuelle kontroller 

•  Kompenserende kontroller 

•  Kontroller i mindre virksomheder 

•  Del konklusion   

4.del Typer af kontroller 

•  Informationer om casevirksomhed 

•  Hvordan er de interne kontroller i FunToy's 

•  Hvilke typer af kontroller anvender FunToy's 

•  Hvor opstår udfordringerne i FunToy's 

•  Hvordan skal revisor formidle udfordringer 

•  Anbefalinger til forbedringer 

•  Del konklusion   

5.del Analyse af casevirksomhed 

•  Konklusion 

6.del konklusion  
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1.del: Første del af opgaven består af en kort indledning til problemstillingen i 

afhandlingen. Dernæst følger problemformuleringen som også indeholder en afgrænsning 

samt formålet med opgaven. Til sidst i afsnittet gennemgås afhandlingens metode.  

2.del: Denne del omhandler gennemgangen interne kontroller. Afsnitte begynder med en 

at konkretiserer hvad formålet med intern kontrol, samt hvad ledelsen ansvar er i forhold 

til de interne kontroller. Dernæst bliver COSO’s begrebsramme omkring intern kontrol 

gennemgået efterfulgt af hvilke begrænsninger intern kontrol har, samt hvilke andre 

overvejelser der er i forhold til intern kontrol. Til sidst gennemgås hvordan revisor skal 

kommunikere konstateret fejl i intern kontrol og hele afsnittet afsluttes med en del 

konklusion.  

3.del: I tredje del gennemgås de 5 komponenter fra intern kontrol i forhold til mindre 

virksomheder. Der lægges en anden vinkel på komponenterne og der fokuseres i stedet 

for på hvad der ofte gøres anderledes når revisor har med mindre virksomheder. Der 

gennemgås også kommunikation af mangler i intern kontrol i mindre virksomheder, og 

fokusere på om der er nogle forskelle. Afsnitte afrundes med en del konklusion. 

4.del: Dette afsnit omhandler hvilke typer af kontroller virksomheder kan gøre brug af, 

hvor jeg kommer jeg ind på en kort definition af de forskellige kontroller. Dette bliver 

efterfuldt af en gennemgang af hvilke kontroller der er relevant for mindre virksomheder. 

5.del: Denne del omhandler analysen af en opstillet virksomhedscase. Analysen består af 

en gennemgang af betingelserne for case virksomheden, hvordan virksomheden kommer 

omkring intern kontrol og hvilke typer af kontroller som virksomhede benytter sig af.  

Efterfølgende opstilles hvilke udfordringer virksomheden oplever i forhold til intern 

kontrol og funktionsadskillelse og hvordan revisor skal kommunikere de konstaterede 

udfordringer. Afsnittet rundes af med en række anbefalinger fra revisor, til hvilke 

handlinger virksomheden kan udfør for at mindske deres udfordringer, samt en 

delkonklusion. 

6.del: Den sidste del afrunder hele opgaven af med en konklusion. 
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2 Intern kontrol 

 

En virksomheds årsregnskab giver et billede af, hvordan den finansielle situation ser ud i 

virksomheden. Den Finansielle information er efterspurgt af forskellige interessenter og 

det er vigtigt at den information interessenterne finder i årsrapporten er troværdig og 

pålidelig. Årsregnskaber kan være udformet meget forskelligt, da der er forskellige krav til 

indholdet alt efter hvilken form virksomheden bliver drevet i. Der er dog fælles lovkrav for 

alle virksomheder, og de er med til at sikre at de informationer, som er oplyst i 

årsrapporten også stemmer med virkeligheden. Denne sikkerhed støttes i mange tilfælde 

op af den revision som eksterne og uafhængige revisorer skal foretage af årsrapporten13. 

For de fleste virksomheder er det et lovkrav, at der skal udarbejdes en årsrapport, men 

det er ikke den eneste grund til at virksomheder udarbejder den. En virksomheds 

årsregnskab har interesse for flere udefrakommende parter, såsom SKAT, banker, 

investorer, kunder/leverandører, ejere/aktionærer og mange flere. Disse parter har en 

interesse i at vide hvordan virksomheden klarer sig økonomisk, og årsrapporten er med til 

at skabe en bedre forståelse herfor. Flere virksomheder har tilmed vurderet at det vil 

være sværere at få kredit eller lån, vanskeligere at tiltrække investorer og 

samarbejdspartnere samt at tilliden til samarbejdspartnere og leverandører vil være 

svækket hvis ikke de fik deres regnskab gennemgået af en revisor14. 

Kravene til årsrapporten stiger i takt med virksomheden størrelse. Jo større virksomheden 

er, jo flere krav stilles der. Dette hænger sammen med at jo større virksomheden er, jo 

større interesse har offentligheden for virksomheden, og behovet for information til 

interessenterne stiger. Uanset om det er en stor eller lille virksomhed er det ledelsen, 

som har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet og det er også dem som skal sørge for at 

indeholder i årsregnskabet stemmer overens med kravene i lovgivningen. Der er, for langt 

de fleste virksomheder, krav om at årsregnskabet skal revideres. Dog har mindre 

virksomheder fået mulighed for at vælge revisionen fra, hvis de opfylder visse betingelser. 

Revision af årsrapporten ses i stedet som en kontrol af, at oplysningerne er retvisende og 

                                                      
13

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx side 3-4 
14

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx side 6 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx
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den gældende lovgivning er overholdt. I de internationale standarder er det fastlagt, at 

det overordnede mål med revisionen er at give en høj grad af sikkerhed for at regnskabet 

ikke indeholder væsentlige fejl, samt at konkludere om regnskabet giver et retvisende 

billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat15.  

En måde hvorpå man mindsker risikoen for fejl i regnskabet er igennem intern kontrol. 

Virksomheden udformer, implementer og vedligeholder kontroller som afhjælper 

situationer, hvor der kan opstå fejl og mangler. Ved revision skal revisor vurdere risikoen 

for fejl i virksomhedens regnskab. Dette gør de igennem forståelse af virksomheden og 

deres omgivelser samt forståelse af virksomhedens interne kontroller. 

De følgende afsnit vil bestå af en teoretisk gennemgang af COSO’s begrebsramme om 

intern kontrol. 

 

2.1 Formålet med intern kontrol 

 

Formålet med at udforme, implementere og vedligeholde intern kontrol er, at 

virksomheden får muligheden for at håndtere eventuelle identificerede forretningsrisici, 

som kan opstå og uden denne håndtering kan skabe fejl og mangler samt forhindre, at 

virksomheden når sine mål. Det er i virksomhedens interesse at aflægge pålidelige 

regnskaber, at have en effektiv og økonomisk hensigtsmæssig drift og samtidig overholde 

gældende love og øvrige reguleringer. Interne kontroller giver virksomheden rimelig 

sikkerhed for at dette kan realiseres16. Interne kontroller kan implementeres i alle typer af 

virksomheder. Måden hvorpå det gøres og omfanget heraf vil variere, da interne 

kontroller tilpasses så de passer til de mål den enkelte virksomhed har. Jo større 

virksomheden er, jo mere omfattende er strukturen og hermed også kompleksiteten af 

virksomheden. Virksomhedens størrelse og kompleksitet øger behovet for interne 

kontroller da risikoen for, at der forekommer fejl og mangler stiger i takt med 

kompleksiteten af virksomheden. For mindre virksomheder, som er mindre komplekse, vil 

                                                      
15

 ISA 200, 3-5? 
16

 ISA 315 A44 
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omfanget og behovet for intern kontrol være mindre. Dette skal ikke forveksles med, at 

det ikke er relevant for mindre virksomheder at have effektive interne kontroller, for det 

er ikke tilfældet. 

 

2.2 Ledelsens ansvar for intern kontrol 

 

Det er ledelsen der har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet så det er i 

overensstemmelse med de krav, som stilles i årsregnskabsloven, hvis årsregnskabet 

aflægges efter årsregnskabsloven. Dette vil være tilfældet i mindre virksomheder. 

Ledelsen skal sørge for at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomheden. 

Dette gør ledelsen ved at sørge for, at der i virksomhederne er etableret interne 

kontroller, som forebygger og opdager eventuelle fejl og besvigelser. Ledelsen har 

ansvaret for at der er implementeret tilstrækkelige interne kontroller, således at 

årsregnskabet udarbejdes uden væsentlige fejlinformationer. Er virksomheden udstyret 

med en bestyrelse, er det bestyrelsens ansvar at påse at der er etableret de nødvendige 

procedurer for risikostyring og interne kontroller. Det er endvidere bestyrelsens opgave 

at påse at bogføring og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde som er tilfredsstillende 

ud fra virksomhedens forhold17. Det er ikke ledelsens ansvar at udtrykke en konklusion 

om virksomhedens interne kontrol i forhold til effektiviteten af disse. 

Selvom det er den øverste ledelse som har det overordnede ansvar for de interne 

kontroller, så har medarbejdere i en virksomhed også et ansvar. Dette skyldes at interne 

kontroller bliver påvirket af mennesker og derfor er interne kontroller ikke bedre en de 

mennesker som sørger for at de fungerer korrekt og effektivt18. 
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 Selskabsloven § 115 stk. 2 
18
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2.3 COSO’s begrebsramme 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organization) udgav I 1992 den første udgave af 

begrebsrammen for interne kontroller. Den var tiltænkt som et hjælpeværktøj til 

virksomheder, så de på en mere struktureret måde kom omkring de interne kontroller. I 

2012 kom COSO med en fornyet begrebsramme. Ændringen skyldes at måden man 

driver virksomhed på har ændret sig hastigt de seneste 20 år og virksomheder har i dag 

brug for en mere struktureret og praktisk begrebsramme19. En af de større udviklinger 

virksomheder har gennemgået er udviklingen inden for it. Virksomheder anvender i 

større og sværere grad it i deres daglige drift i dag end de gjorde tilbage i 1992 og dette 

har medført større risikofaktorer. 

De store forskelle fra den tidligere begrebsramme fra 1992 til den nye er, at 

begrebsrammen fra 1992 kun overordnet omhandlede de 5 komponenter som intern 

kontrol består af. Derimod består den nye begrebsramme af de 5 komponenter med 

tilhørende 17 under principper. Disse 17 principper medvirker til en mere dybdegående 

gennemgang af intern kontrol, og er udarbejdet så de kan bruges bredt og på flere 

forskellige virksomhedstyper. COSO’s begrebsramme er integreret i ISA 315 som 

anvendes når revisor i forbindelse med revisionen skal identificere og vurdere risici for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet.   

COSO’s begrebsramme definerer Interne kontroller som ”en proces som foretages af 

virksomhedens bestyrelse, ledelse og andet personale, og som er designet til at give 

rimelig sikkerhed for at virksomheden opfylder sine mål indenfor følgende kategorier”20: 

1. effektivitet og produktivitet i driften 

2. Pålideligheden af den finansielle rapportering 

3. Overholdelse af gældende love og reguleringer. 

 

                                                      
19

 http://www.pwc.dk/da/services/revision/interne-kontroller/coso-begrebsramme.html 
20
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Ved denne definition af intern kontrol understreger COSO’s begrebsramme, at interne 

kontroller21: 

1) Er en proces og et middel til at nå et givent mål. Intern kontrol er ikke et mål i sig 

selv. 

2) Kan påvirkes af mennesker og handler ikke kun om manualer, systemer og formen 

man anvender, men at mennesker i hele virksomheden har en indvirkning på de 

interne kontroller. 

3) Er med til at give bestyrelsen og den øverste ledelse rimelig sikkerhed. 

4) Er indrettet til at opnå et mål i en eller flere af overstående kategorier.  

5) Kan tilpasses til enhver virksomhedsstruktur. 

ISA 315 definerer intern kontrol således: 

”Den proces, der udformes, implementeres og vedligeholdes af den øverste ledelse, den 

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

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

økonomisk hensigtsmæssighed i driften og overholdelse af gældende lov og øvrig 

regulering. Udtrykket ”kontroller” refererer til ethvert aspekt af et eller flere af 

elementerne af intern kontrol22” 

Denne definering er næsten ens med den anvendte definition i COSO’s begrebsramme og 

man kan her se hvordan begrebsrammen er blevet integreret i standarden. Videre i 

opgaven vil jeg også referere til ISA 315, når denne er anvendt som kilde. 

 

COSO-begrebsrammen for intern kontrol illustreres som en terning, som ses nedenfor. 

                                                      
21

 COSO internal control – intergratet framework s 1-4 
22

 ISA 315 4c s.228 
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Figur 423 

Begrebsramme anvendes af virksomheder til at styrke og opretholde et godt internt 

kontrolsystem. Begrebsrammen hjælper virksomheden til at komme hele vejen rundt og 

på struktureret vis får afdækket skjulte risici. Det interne kontrolsystem er delt op i 5 

komponenter24. Der er mange aspekter i COSO’s begrebsramme og det er op til 

virksomheden at udvælge og lægge fokus på de komponenter de finder relevante for at 

nå sine mål som nævnt tidligere. 

De 5 komponenterne består af25: 

1. Kontrolmiljø 

2. Risikostyring 

3. Kontrolaktiviteter 

4. Information og kommunikation 

5. Overvågningsaktiviteter 
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2.3.1 Kontrolmiljø26 

 

Kontrolmiljøet er den fundamentale komponent i det interne kontrolsystem. En 

virksomhed som har et stærkt kontrolmiljø står stærkere i pressede situationer end andre 

virksomheder. Kontrolmiljøet danner grundlaget for, at virksomheden kan indføre interne 

kontroller. Kontrolmiljøet består af de standarder, processer og strukturer som motiverer 

folk til at følge deres ansvar og til at tage beslutninger som fører til at virksomheden når 

sine mål. Kontrolmiljøet er med til at danne grundlagt for risikostyringen samt udførelsen 

af kontrolaktiviteter. Kontrolmiljøet skaber bedre muligheder for brug af information og 

kommunikationssystemer og bedre muligheder for gennemførelsen af 

overvågningsaktiviteter.  

 

Der er 5 nøgleprincipper forbundet med kontrolmiljøet er at: 

1) ”The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values27” 

 

Den daglige og øverste ledelse har det overordnede overblik og det forventes af 

de sætter tonen for dagen. Der er dem som giver de retningslinjer og værdier 

medarbejderne skal følge i hverdagen for, at virksomheden har et godt 

kontrolmiljø. Tonen kan sættes på forskellige måder alt efter hvad det er for et 

kontrolmiljø der ønskes i virksomheden. Det kan være generelle regler og 

retningslinjer som er beskrevet igennem politikker og principper, men det kan 

også være igennem moralske værdier og tankegange såsom ”vi er loyale og gode 

ved hinanden”. Ved at fastsætte standarder for hvilken adfærd der er acceptabel i 

virksomheden, forsøger ledelsen at lede medarbejderne i en retning, som påvirker 

opnåelsen af virksomhedens målsætning positivt. Dette kunne komme til udtryk i, 

at man har skabt et miljø hvor det er uacceptabelt at ”pjække” fra arbejde eller 

hvor det er kutyme, at man hjælper andre når man har mulighed for det. 

Adfærdsmønster som disse, er i en virksomhed med til at forbedre kontrolmiljøet 
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på sigt. Når der er etableret et godt adfærdsmønster i en virksomhed, er det 

vigtigt at holde dette vedlige og tjekke op på om de standarder man har sat for 

miljøet også bliver overholdt i hverdagen. Det er den individuelle medarbejders 

beslutninger, attitude og holdninger som er med til at skabe rammerne og derfor 

er det vigtigt at tjekke at man fra toppen stadig er med til, at påvirke 

kontrolmiljøet i en positiv retning set fra virksomhedens side af. Skulle det vise sig 

at adfærden i virksomheden ikke er som ønsket, er det nødvendigt at behandle 

eventuelle afvigelser fra standarderne i tide. Dette formindsker risikoen for 

problemer i virksomheden og gør det lettere for ledelsen at komme på rette kurs 

igen28.  

 

2) ”The board of directors demonstrates independence of management and 

exercises oversight for the development and performance of internal control29” 

 

Det er bestyrelsens ansvar at identificere, acceptere og forstå de krav og 

forventninger der kommer fra forskellige interessenter, investorer og 

medarbejdere samt offentligheden generelt. Det er disse forventninger som er 

med til at danne rammerne for hvordan tilsynet med udviklingen og udførelsen af 

intern kontrol bliver udført. Hvor bestyrelsen står for at udøve tilsyn på et 

overordnet niveau så står den øverste ledelse for at etablere lignende strukturer 

på et lederniveau. Bestyrelsen delegere på denne måde tilsynspligten ud så det 

udøves mere koncentreret på de lavere niveauer i virksomheden. Selv om det er 

bestyrelsen som har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med de interne 

kontroller samt at udføre dem, er det i sidste ende den administrerende direktør 

og den øverste ledelses ansvar at udvikle og implementere det nødvendige 

interne kontrolsystem. Det mest optimale er at bestyrelsens medlemmer består af 

folk med den nødvendige ekspertise til at udføre deres overordnede ansvar. Det 

er vigtigt at bestyrelsen udviser uafhængighed i forhold til ledelsen. Dette gøres 

                                                      
28

 Internal Control – Integrated Framework s. 27-31 
29

 Internal Control – Integrated Framework s. 25 



 23 

ved at bestyrelsen ikke har personlige forhold eller alliancer, da dette skaber en 

upartisk tilgang til de opgaver de har ansvaret for30.  

 

3) ”Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and 

appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives31” 

 

Det er den øverste ledelse og bestyrelsen som står for at opbygge strukturen i 

virksomheden samt de rapporteringslinjer, der er nødvendige for at virksomheden 

kan nå sine mål. Formålet med at etablere en god struktur samt 

rapporteringskanaler i en virksomhed er at sikre mere pålidelighed og 

overskuelighed i forhold til virksomhedens planlægning, tilgang til diverse 

aktiviteter samt kontrol med disse. Det skaber et positivt informations-flow som 

kan skabe tillid. Det er vigtigt for kontrolmiljøet at der er klarhed omkring 

autoriteten på de forskellige niveauer i virksomheden, så der er klarhed over hvor 

ansvaret ligger. Ved at uddelegere ansvaret til flere niveauer får man en større 

smidighed i virksomheden men der hører også større komplekse risici som der skal 

håndteres. Det er i denne forbindelse den øverste ledelses opgave at beslutte hvor 

stor en risiko virksomheden er villig til at acceptere. Denne vurdering sker med 

bestyrelsens vejledning32. 

 

4) ”The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain 

competent individuals in alignment with objectives33” 

 

Det fjerde princip i kontrolmiljøet går ud på at virksomheden udviser et drive og 

en lyst til at tiltrække, udvikle og derefter fastholder kompetente medarbejdere 

for at opnå deres mål. Dette gøres ved at fastholde politikker og procedurer på et 

niveau som signalerer til de udefrakommende interessenter, at man ønsker at 

holde et højt niveau i forhold til kompetence og faglig dygtighed. Dette kan gøres 
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ved, at man har politikker om hvilket uddannelsesniveau ny ansatte skal have, 

eller ved at tilbyde videreuddannelse som forbedrer de ansattes kompetencer. De 

fleste virksomheder er interesserede i kompetente medarbejdere, men alt efter 

branche og virksomhedens størrelse, skal der ses på dette punkt med et 

cost/bennefit synspunkt. Det er ikke alle virksomheder det kan betale sig for, at 

videreuddanne sine medarbejdere. I nogle tilfælde er det kun til en hvis grænse, at 

det er profitabelt at videreuddanne. For nogle virksomheder bliver det i sidste 

ende en større udgift for virksomheden end den tjener på den ekstra viden 

medarbejderen tilegner sig.  Det er ledelsen på de forskellige niveauer i 

virksomheden som står for at vurdere og evaluere de kompetencer deres 

medarbejdere har. Ud fra de kompetencer virksomheden allerede er i besiddelse 

af, fastsætter ledelsen de kompetencer, der er mangel på. Ved at følge med i 

udviklingen af de individuelle kompetencer virksomheden er i besiddelse af, kan 

virksomheden i takt med at den udvikler sig, være på forkant med de 

udfordringer, den kan blive udsat for. Virksomheden er derved forberedt og parat 

hvis det det skulle vise sig, at være relevant at tilføre flere kompetencer til 

virksomheden. Ledelsen har også ansvaret for at vurdere hvilke konsekvenser det 

vil medføre hvis en kompetent medarbejder, som står for et særligt risikofyldt 

område, siger sin stilling op. Dette kan give problemer hvis denne ene person er 

ekspert på et område som den eneste. Denne risiko bør virksomheden være 

forberedt på, da medarbejdere i dag i højere grad skifter job end de gjorde før i 

tiden34. 

 

5) ”The organization holds individuals accountable for their internal control 

responsibilities in the pursuit of objectives35” 

 

Ansvarlighed håndhæves bedst igennem den tone toppen af virksomheden ligger 

for dagen. Ansvarlighed drives af det engagement virksomheden har til, at bevare 

sin integritet samt etiske og moralske værdier. Giver man det indtryk at man i 
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virksomheden tager ansvar for de opgaver man har og bliver belønnet herefter, 

giver det en større ansvarsfølelse for den individuelle. Medarbejdernes 

ansvarsfølelse kan holdes oppe ved at virksomheden etablerer præstationsmål 

som evalueres. Dette kan motivere medarbejdere til at tage mere ansvar og gøre 

en ekstra indsats, og derved belønne de individer som yder en ekstra indsats for 

virksomheden. Når virksomheden opstiller præstationsmål er det vigtigt der er 

fokus på at præstationsmål kan skabe risiko for, at medarbejdere kan føle sig 

presset til at gøre alt for at nå disse mål. Dette kan give incitament til at gøre 

noget forkert og/eller ulovligt. Det kan få medarbejdere til at haste igennem med 

en opgave de udfører og derved risikere at de laver flere fejl. Disse fejl kan 

medarbejdere overse da de fokuserer på at udføre arbejdet hurtigere. Det er 

vigtigt at ledelsen og bestyrelsen finder en balance imellem belønning og det pres, 

der lægges på de enkelte medarbejdere, når de opfordres til at præstere til de mål 

virksomheden præsenterer dem for36. 

 

2.3.2 Risikostyring37 

 

Risiko optræder i alle enheder uanset størrelse, struktur eller industri. Risiko er vigtig at 

forholde sig til og betegnes som ”sandsynligheden for at en begivenhed opstår og 

påvirker det mål som ønskes opfyldt”. Da alle virksomheder er interesserede i at opfylde 

deres mål, er der derfor også stor fokus på at styre den risiko, der kan forhindre det i at 

ske. Denne betegnelse bliver normalt set i en negativ synsvinkel, men kan også anskues 

positivt. Risiko kan også ses som ”sandsynligheden for at en begivenhed vil opstå og 

påvirke opnåelsen af virksomheden mål positivt”. Denne anskuelse er også vigtig da der 

er fokus på det rigtige virksomheden gør, og viden om dette kan bruges til at forbedre 

strukturen og strategien i virksomheden.  
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Der vil altid være risiko forbundet med at drive en virksomhed. Da risiko påvirker en 

enheds evne til at være en succes og til at konkurrer i et givet marked er det i 

virksomheden interesse, at risikoen er så lav som mulig. Risiko kan ikke fjernes helt, og 

derfor er det også op til hver enkelt virksomhed at tage stilling til hvor meget risiko den er 

villige til at påtage sig i forskellige situationer. Der kan være stor forskel på hvad der kan 

betale sig at ofre i forhold til den gevinst virksomheden får ved at sikre for forskellige 

risici. Der er stor forskel på hvor stor eller lille virksomhedens risikotolerance er.  

Virksomhedens risikotolerance er det niveau af risiko virksomheden er villig til at 

acceptere i forhold til at opnå sine ønskede mål. 

 

Der er 4 nøgleprincipper forbundet med risikostyring: 

6) ”The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the 

identification and assessment of risks relation to objectives38” 

 

Virksomheden skal overveje deres risikovillighed. Hvor stor er deres tolerance 

overfor risici og hvor meget har de lyst til at investere for at undgå denne risiko. Jo 

større risiko man er villig til at acceptere, jo mindre er omkostningerne og 

omvendt. Risikovillighed kan måles forskelligt alt efter hvad det er for et mål det 

relaterer sig til. Er der tale om en risiko for at en vare bliver leveret for sent, skal 

risikovilligheden vurderes ud fra en tidsmåling og ud fra hvad sandsynligheden er 

for at denne ikke overholdes. Hvis ikke tidspunktet for levering overholdes, skal 

virksomheden vurdere hvor stor en afvigelse virksomheden er villig til at 

acceptere. Et andet scenarie kan være et uddannelsesprogram hvor de ansatte 

skal bestå en given prøve. Risikovurderingen består i, at vurdere hvor stor 

sandsynligheden er for at medarbejderne ikke består, samt hvor stort et antal af 

medarbejdere, som dumper virksomheden er villige til at acceptere. Disse to 

scenarier skal sættes op imod hinanden og ud fra dette vurderer virksomheden 
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om der skal tages yderligere forbehold. Dette kunne eksempelvis være ekstra 

undervisning inden for det område prøven omhandler39. 

 

7) “The organization identifies risks to the achievement of its objectives across the 

entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should be 

managed40” 

 

Det er ledelsens opgave at overveje hvilke risici der kan opstå i forskellige enheder 

i virksomheden, og ud fra denne overvejelse handle ud fra dette. Det er vigtigt når 

der identificeres risici, at det gøres som en omfattende proces og det bør omfatte 

alle vigtige interaktioner både internt og eksternt med enheden. Identificering af 

risici er en interaktiv proces og ses ofte som en integreret del af 

planlægningsprocessen.  

Når de potentielle risici er blevet identificeret vælger ledelsen en passende 

handling som tager højde for omkostningerne ved at reducere de identificerede 

risici kontra mængden risiciene bliver reduceret med. Ledelsen kan vælge 4 

forskellige tilgange når de skal reagere på identificeret risici41.  

o De kan vælge at acceptere den risiko, der er, og ikke agere på det. 

o De kan undgå en risiko ved at afslutte eller forlade den aktivitet som 

medfører risikoen. 

o De kan vælge at reducere en identificeret risiko hvilket kræver flere daglige 

forretningsmæssige beslutninger.   

o Ledelsen kan vælge at dele risiciene og på den måde reducere 

sandsynligheden for opståede fejl og mangler. Eksempler på dette er ved 

at forsikre sig og derved lade forsikringsselskabet bærer noget af risikoen. 

 

                                                      
39

 Internal Control – Integrated Framework s. 54-58 
40

 Internal Control – Integrated Framework s. 51 
41

 Internal Control – Integrated Framework s. 63 



 28 

Når ledelsen skal vælge hvilken tilgange de skal anvende skal det vurderes ud fra 

hvor stor en indvirkning en mulig risiko kan have på virksomhedens mål og hvor 

ressourcekrævende det er for virksomheden, at imødekomme en given risiko42. 

 

8) ”The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the 

achievement of objectives43” 

 

Ledelsen overvejer sandsynlighed for at der opstår bedrageri opstår i 

virksomheden. Ledelsen overvejer både de interne risici samt de eksterne og 

hvilke indvirkninger det vil have på virksomhedens evne til at opnå sine mål. 

Besvigelser og bedrageri kan opstå i fere forskellige situationer. Der kan være tale 

om personale som bevidst forsøger at stjæle fra virksomheden eller 

udefrakommende som ønsker at skade virksomheden ved at hacke dennes it-

systemer. Det er op til ledelsen at sikre at der ikke utilsigtet i virksomheden er 

skabt incitament for bedrageri. Samtidig skal det vurderes om der er skabt den 

rigtige holdning til bedrageri i virksomheden. Medarbejdere kan, hvis det virker 

som almindelig kutyme, finde det acceptabelt at udføre ulovlige handlinger44. 

 

9) ”The organization identifies an assesses changes that could significantly impact 

the system of internal control45” 

 

Det er vigtigt at ledelsen hele tiden holder sig orienteret og opdateret omkring 

ændringer, da en effektiv intern kontrol med et bestemt sæt af betingelser ikke 

nødvendigvis er lige så effektiv når betingelserne ændre sig. Omgivelserne 

omkring en virksomhed er i konstant forandring og virksomheder skal sørge for at 

kunne følge denne udvikling46. 
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2.3.3 Kontrolaktiviteter47 

 

En kontrolaktivitet er en handling som hjælper ledelsen til at mindske risikoen for at 

virksomhedens mål ikke bliver opfyldt. Kontrolaktiviteter er en mekanisme og ikke en 

funktion man har fordi det er ”det rigtige at gøre” eller for funktionens skyld. 

Kontrolaktiviteter er en mekanisme, som kan gå ind og hjælpe på alle niveauer og 

enheder. Kontrolaktiviteter kan både være forebyggende og opdagende og samtidig kan 

de omfatte både manuelle og automatiske handlinger. Disse typer af handlinger bliver 

gennemgået nærmere i afsnit 4 

 

Der er 3 nøgleprincipper forbundet med kontrolaktiviteter: 

10) ”The organization selects and develops control activities that contribute to the 

mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels48” 

 

Kontrolaktiviteter støtter alle de andre komponenter men er tættest forbundet 

med risikostyringen. Hvis ledelsen vælger enten at acceptere en identificeret risiko 

eller at undgå den, er kontrolaktiviteter typisk ikke nødvendige. Der findes flere 

typer af transaktionskontrolaktiviteter som virksomheden kan anvende og derved 

mindske risikoen for at virksomheden ikke når sine mål. Disse typer består af49: 

o Verifikationer, hvor to eller flere elementer bliver sammenlignet for at 

tjekke at de stemmer overens. 

o Afstemninger, hvor to eller flere dataelementer bliver sammenlignet. Dette 

kunne være at sammenligne bogføringen med udskriften fra banken.  

o Autorisation og godkendelser, hvor det fra niveau højere oppe i 

virksomheden giver tilladelse og godkendelse til en endelig handling. 

o Fysisk kontrol i form af alarmer, aflåsning af værdifulde aktiver o.l.  
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o Tilsynskontrol, hvor der undersøges om transaktioner bliver udført 

effektivt og korrekt i forhold til de retningslinjer der er i virksomheden.  

 

Når ledelsen skal udvælge og udvikle kontrolaktiviteter som er passende for 

virksomheden er det vigtigt at ledelsen overvejer om funktionsadskillelsen er 

passende. Funktionsadskillelse mindsker incitamentet for besvigelser samt 

risikoen for at der opstår fejl. Eksempler på manglende funktionsadskillelse kunne 

være en lønbogholder som udover at registrere lønnen også godkender og 

udbetaler den. På den måde er der ingen som kontrollerer hvad bogholderen har 

registreret og kan derfor, enten bevidst eller ubevidst, give folk forkert løn. Et 

andet eksempel kunne være de medarbejdere som modtager ordrerne i en 

virksomhed er de samme som godkender og fakturerer når ordrerne er blevet 

behandlet. Dette giver også risiko for fejl og besvigelser. I nogle tilfælde er det ikke 

muligt at opretholde en ordentlig funktionsadskillelse. Dette er for eksempel 

tilfældet i mindre virksomheder, og der kan ledelsen i stedet etablere 

kompenserende kontroller50. 

 

11) ”The organization selects and develops general control activities over technology 

to support the achievement of objectives 51” 

 

Generelle teknologiske kontrolaktiviteter referer til generelle kontrolaktiviteter 

som er indarbejdet i den teknologi virksomheden anvender. De fleste 

virksomheder anvender i en eller anden form it i deres drift. Det er derfor vigtigt 

at der er indarbejdet kontroller som sikrer at de data og informationer, som 

systemet generere er pålidelige og ikke indeholder fejl52.  
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12) ”The organization deploys control activities as manifested in policies that 

establish what is expected and in relevant procedures to effect the policies53” 

 

Virksomheder anvender politikker og procedurer som hjælp til at virksomheden 

når sine mål. De er med til at sikre bedre retningslinjer for forretningsgangene i 

virksomheden, og kontrolaktiviteten består i at sikre at disse procedurer og 

politikker er effektive efter hensigten. Jo større en virksomhed er, jo større vil 

behovet for procedurer være, da der er flere niveauer og led hvor der kan opstå 

fejl. Ledelsen bør med jævne mellemrum revurdere om de valgte politikker og 

procedurer stadig er optimale for virksomheden54.  

 

2.3.4 Information og kommunikation55 

 

Det er vigtigt med en velfungerende information og kommunikation i en virksomhed. 

Information er nødvendigt for, at virksomheden kan udføre interne kontroller forsvarligt 

så de støtter op om virksomhedens mål. Information kan komme fra både interne og 

eksterne kilder og ledelsen udvælger det som de finder relevant og af god kvalitet. 

Kommunikationen anvendes til at formidle den information som bliver udvalgt og er vigtig 

da dårlig kommunikation kan formidle informationen forkert i virksomheden. Både god 

intern og ekstern kommunikation er vigtig.  

Intern kommunikation er den information, der formidles igennem virksomheden både op 

og ned og på tværs i hierarkiet. Er kommunikationen dårlig her vil det give problemer og 

skabe fejl og misforståelser.  

 

Ekstern kommunikation er vigtig af to grunde: 

- Det giver mulighed for indgående kommunikation af relevant ekstern information  
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- Bidrager med information til eksterne parter som reaktion på krav og 

forventninger  

 

3 nøgleprincipper er forbundet med information og kommunikation: 

13) ”The organization obtains or generates and uses relevant, quality information to 

support the functioning of other components of internal control56” 

 

Information er essentielt når effektiviteten af de andre komponenter skal sikres. 

Ved at have information af god kvalitet er risikoen for fejlfortolkninger og 

misforståelser mindre. Kvaliteten af informationen afhænger af om den er 

tilstrækkelig, tilgængelig og rettidig. Informationen skal samtidig også være aktuel 

og præcis. Der skal være mulighed for at beskytte informationen og bevare den og 

ikke mindst skal informationen kunne verificeres57.  

 

14) ”The organization internally communicates information, including objectives and 

responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of other 

components of internal control58” 

 

Det er vigtigt at kommunikationen af virksomhedens information er effektiv, da 

det ellers skaber risiko for at information går tabt, misforstås eller indeholder fejl. 

Kommunikation kan foregå på forskellige måder, men kommunikation som foregår 

ansigt til ansigt er som regel mere effektiv end interne e-mail og opslag via 

virksomhedens intranet59.  
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15) ”The organization communicates with external parties regarding matters 

affecting the functioning of other components of internal control60” 

 

Der kommunikeres også eksternt i virksomheder. Denne kommunikation af 

information kan både strømme ind og ud af virksomheden. Når virksomheden 

modtager informationer udefra kan det være informationer til og fra kunder, 

leverandører, interessenter osv. Det er vigtigt at virksomheden har etableret 

procedurer og politikker som fremmer en effektiv ekstern kommunikation61.  

 

2.3.5 Overvågningsaktiviteter62 

 

Overvågningsaktiviteter er den sidste komponent i begrebsrammen. Denne består af 

løbende og separate evalueringer eller en blanding af de to. Denne komponent har til 

formål at tjekke op på hvorvidt de øvrige komponenter i begrebsrammen er til stede og 

fungerer optimalt. Overvågningsaktiviteter hjælper med at identificere og undersøge 

opstået uregelmæssigheder og afvigelser i de øvrige komponenter.  

En løbende evaluering som er bygget ind i forretningsgangene i de forskellige niveauer i 

virksomheden og er med til at levere oplysninger om eventuelle fejl i tide. Den separate 

evaluering kan variere i omfang og hyppighed da den udføres periodemæssigt og efter 

hvordan risikoen inden for området vurderes.  

 

Der er 2 nøgleprincipper forbundet med overvågningsaktiviteter: 

16) ”The organization selects, develops, and performs ongoing and/or separate 

evaluations to ascertain whether the components of internal control are present 

and functioning63” 
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Overvågningsaktiviteter kan udføres på to måder. Den ene er ved en løbende 

evaluering som er bygget ind i forretningsgangene og herigennem leveres 

oplysninger om eventuelle opstået fejl, så disse kan rettes i tide. Den anden 

metode er ved en separat evaluering, hvor der evalueres periodemæssigt. Denne 

metode kan variere i omfang og hyppighed og efter hvor stor en risiko der 

vurderes at være forbundet med et givent område. Da separate revalueringer kun 

udføres periodemæssigt vil problemer ofte første blive opdaget senere end hvis 

der var foretaget en løbende evaluering. Virksomheder kan også vælge en 

kombination af de to metoder64. 

 

17) ”The organization evaluates and communicates internal control deficiencies in a 

timely manner to those parties responsible for taking corrective action, including 

senior management and the board of directors, as appropriate65” 

 

Har ledelsen fundet mangler, som kan have indflydelse på virksomhedens 

målsætning, bliver disse kommunikeret til de personer som har myndigheden til at 

håndtere disse mangler66. 

 

2.4 Begrænsninger af den interne kontrol 
 

Uanset hvor mange interne kontroller en virksomhed implementerer, kan de ikke give 

100 % sikkerhed for at den når sine mål. Interne kontroller giver dog rimelig sikkerhed for 

at målene opfyldes. Grunden til at der ikke kan gives fuldstændig sikkerhed for opfyldelse 

af en virksomheds mål er at interne kontroller har begrænsninger. Dette indebærer fx at 

mennesker kan lave fejl. Nogle kontrollers effektivitet afhænger af menneskers evne til at 

vurdere og sommetider tager mennesket fejl. En vurdering som i et øjebliksbillede kan 

virke som den rigtige løsning kan senere vise sig at være forkert, og skal efterfølgende 
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rettes. Dette kan kontroller ikke sikre sig imod, og denne usikkerhed er med til at interne 

kontroller ikke kan give en virksomhed 100 % sikkerhed. Selvom interne kontroller er 

designet til at forebygge de fleste fejl, så kan selv interne kontroller bryde sammen. 

Sammenbrud kan skyldes fejl i systemet, men kan også skyldes menneskelig påvirkning i 

form af ukorrekt brug af systemerne. I sidste ende kan ledelsen tilsidesætte de interne 

kontroller. Dette kan gøres i form af at ledelsen bevidst vælger at tilsidesætte foreskrevne 

politikker og procedurer for egen vindings skyld. Der kan være mange årsager til at 

ledelsen vælger sådan en fremgangsmåde, men det medfører at man ikke kan være 100 

% sikker på interne kontroller så længe det er mennesker, der er ansvarlige for 

effektiviteten af kontrollerne67.  

 

2.5 Andre overvejelser i forbindelse med intern kontrol 

2.5.1 Organisatoriske grænser 

 

Mange virksomheder vælger at outsource dele af deres virksomhedsaktiviteter. Dette 

vælger virksomheden, da dette kan have økonomiske fordele. Tendensen til at outsource 

virksomhedsaktiviteter vil med sandsynlighed stige, da outsourcing udover økonomiske 

fordele også kan have positiv indvirkning på en enheds effektivitet og hastighed. Vælger 

virksomheden denne forskydning af aktiviteter skaber det et behov for ekstra effektiv 

information og kommunikation. Overvågningen af de outsourcede aktiviteter bliver også 

mere udfordrende68. 

2.5.2 Teknologi 

 

Anvendelsen af teknologi i virksomheder er stigende. IT-miljøet i en virksomhed vil variere 

alt efter virksomheden størrelse og kompleksitet. I store virksomheder vil IT-miljøet være 

mere komplekst og være en større integreret del af virksomheden. I mindre virksomheder 

vil IT-miljøet fremstå mindre komplekst og mindre omfattende. Med en stigende mængde 

af IT føre også en større risici som skal afdækkes. Den øgede anvendelse af IT medfører at 
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betingelserne omkring komponenterne vil ændre sig i takt med at teknologien udvikler 

sig. Dette kræver tilpasning for virksomhederne69. 

2.5.3 Store versus små virksomheder 

 

I små virksomheder er de 5 komponenter lige så relevante som i store virksomheder, men 

implementeringen vil variere alt efter hvilken type virksomhed det drejer sig om.  

Store virksomheder har en mere opdelt struktur med flere niveauer som gør 

virksomheden mere kompleks. Kommunikationen vil samtidig være nødvendig at holde 

mere formel for at holde overblikket, da ledelsen ikke har den samme tætte involvering 

som i en mindre virksomhed. De stører virksomheder har til gengæld fordelen af at være 

mere ressourcestærke end mindre virksomheder. 

En mindre virksomhed har en mindre kompleks virksomhedsstruktur. Kommunikationen 

mellem ledelsen og medarbejderne vil i mindre virksomheder være mere hyppig, og dette 

giver mulighed for at have et mere bredt tilsyn i virksomheden. For mindre virksomheder 

er det en unik fordel at ledelsen har en tæt involvering både i den daglige drift, men også 

med medarbejderne. Ved at ledelsen har denne tætte involvering, fungere ledelsen på 

mange punkter som en intern kontrol ved sin tilstedeværelse70.  

 

2.5.4 Fordele og omkostninger ved intern kontrol 

 

Fordelene ved intern kontrol opvejes af virksomheden mod de omkostninger det 

medfører at udvikle, implementere og vedligeholde dem. Denne opvejning omtales som 

Cost/benefit-princippet og går ud på, at virksomheden overvejer de omkostninger en 

given kontrol kræver i forhold til den risiko, den mindsker. 

Interne kontroller er med til at give tillid til at virksomheden kan nå sine mål. Samtidig 

reducerer interne kontroller også mængden af overraskelser og giver feedback på 

hvordan virksomheden fungere. Ved implementering af interne kontroller kan ledelsen 
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sikre sig pålidelig og relevant information om virksomheden, som de kan bero deres 

beslutninger på. Disse fordele kommer med en pris, og da virksomheden har en 

begrænsning af hvor meget kapital der kan anvendes, er det op til ledelsen at beslutte 

hvor meget den er villig til at betale for de fordele intern kontrol generere. De store 

virksomheder har fordelen af at være mere ressourcestærke, og derfor ikke har den 

samme nødvendighed for at spare på kapitalen. 

Det er op til ledelsen at finde en balance imellem investeringen i intern kontrol og 

omkostningerne som det kræver at udvikle, implementere og vedligeholde dem 

efterfølgende. Dette kan i sig selv være en vanskelig opgave da omkostningerne og 

fordelene ved at have interne kontroller ikke altid kan måles direkte71.  

 

2.5.5 Dokumentation 

 

Virksomheden udvikler og vedligeholder dokumentation om hvordan det interne 

kontrolsystem fungere. Det er op til ledelsen at vurdere hvor meget dokumentation der 

er nødvendig for at kunne vurderes de interne kontrollers effektivitet. Dokumentationen 

kan have flere funktioner og kan anvendes i forbindelse med oplæring af nye 

medarbejdere. Dokumentationen kan også anvendes som et udgangspunkt til at 

udarbejde procedurer og forventninger til præstation og adfærd i virksomheden. 

Mængden af dokumentation varierer alt efter virksomhedens størrelse og kompleksiteten 

af en given kontrol. I store virksomheder er det mere nødvendigt med dokumentation da 

omfanget af det interne kontrolsystem samt forretningsgangene er mere komplekse. I 

mindre virksomheder udarbejdes der ikke den samme formelle dokumentation, og der er 

ikke i samme omfang nedskrevne procedurer og politikker vedrørende virksomheden. I 

mindre virksomheder har ledelsen en tættere involvering, hvilket gør ledelsen i stand til, 

ud fra deres kendskab til hvordan kontrollerne udføres, at vurdere om de fungerer 

effektivt72.  

 

                                                      
71

 Internal control – integrated framework s. 21-22 
72

 Internal control – integrated framework s. 23-24 



 38 

2.6 Kommunikation af mangler i intern kontrol 

 

Når en revisor i forbindelse med revision konstaterer mangler i de interne kontroller, er 

det revisors opgave og ansvar, at få videre formidlet disse mangler til den øverste ledelse. 

Igennem sin revision skal revisor ”opnå en forståelse af virksomhedens interne kontroller, 

som er relevante for revisionen i forbindelse med identifikation og vurdering af risiciene 

for væsentlig fejlinformationer73”. ISA 265 fastsætter hvordan revisor kommunikerer 

mangler i de interne kontroller, som revisor har konstateret under sin revision, videre til 

den øverste ledelse samt den daglige ledelse på en passende måde. Jf. ISA 265 er det tale 

om en mangle i interne kontroller, når en kontrol er udformet, implementeret eller 

anvendt på en sådan måde, at den ikke i tide har forebygget eller opdaget og korrigeret 

fejlinformationer i regnskabet. Det anses også som en mangel når en kontrol som er 

nødvendig for i tide, at kunne forebygge eller opdage og korrigere fejlinformationer slet 

ikke er til stede74.  

Det er revisors opgave at fastlægge om der er konstateret en eller flere mangler i 

forbindelse med revisionen og ydermere skal revisor vurdere om der er tale om 

betydelige mangler. Revisor skal også vurdere om de manglende kontroller enkeltvist 

eller i kombination med andre er betydelige mangler.  

En betydelig mangel i intern kontrol er: ”en mangel eller kombination af mangler i intern 

kontrol, som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den 

øverste ledelses opmærksomhed75” 

Det er et krav at revisor kommunikerer skriftligt om betydelige mangler til det passende 

niveau i den daglige ledelse. Vurderer revisor at der er andre mangler i interne kontroller 

som er tilstrækkelig vigtige, men som ikke er kommunikeret videre af andre personer, skal 

revisor også viderekommunikere disse mangler76. 
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Der behøver ikke være opstået fejlinformation for, at en intern kontrol vurderes som 

betydelig. En intern kontrol er af betydelig karakter lige så snart der er sandsynlighed for, 

at der kan opstår en fejlinformation. Hvor stort et omfang en potentiel fejlinformation 

har, er også relevant for vurderingen af om der er tale om en betydelig mangel.  

I sin videre formidling af betydelige mangler i interne kontroller skal revisor skriftligt 

komme med en beskrivelse af manglerne samt en forklaring på de konsekvenser de kan 

medføre. Derudover skal den skriftlige kommunikation til den øverste og daglige ledelse 

indeholde tilstrækkelig information til, at de kan forstå baggrunden for denne 

kommunikation77.  

Revisor kan væge, at drøfte realiserede fejl og mangler i intern kontrol med det rette 

niveau af den daglige ledelse, for at underrette den daglige ledelse om at der er 

konstaterede fejl som ledelsen ikke tidligere har været opmærksom på. Det niveau som 

revisor vælger at kommunikere til bør være det niveau som har kvalifikationer og 

bemyndigelse inden for det omhandlende kontrolområde. Dog er det ikke altid optimalt 

at kommunikere direkte til den daglige ledelse hvis der kan være tvivl om hvorvidt den 

daglige ledelses integritet eller kompetence er som den bør være78.  

 

2.7 Delkonklusion 
 

Formålet med intern kontrol er at mindske risikoen for at der opstår fejl og mangler, som 

forhindrer virksomheden i at nå sine mål. Det er ledelsen som har det overordnede 

ansvar for de interne kontroller. Ledelsen har til opgave at sørge for, at der er 

implementeret tilstrækkelig interne kontroller i virksomheden. Ved at implementere 

elementer indenfor hver af de 5 komponenter inden for intern kontrol, sikrer ledelsen at 

virksomheden er godt risikoafdækket. Interne kontroller påvirkes af mennesker og dette 

sætter begrænsninger for kontrollernes effektivitet. Det er derfor vigtigt at ledelsen får 

engageret virksomhedens medarbejdere til at udføre de interne kontroller så effektivt 

som muligt.  
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Andre begrænsninger kan bestå af at ledelsen bevidst vælger at tilsidesætte de interne 

kontroller. Derudover vil omgivelserne altid være i forandring, og disse forandringer kan 

medføre ændringer i de betingelser som de interne kontroller er bygget op omkring. 

Udover de begrænsninger intern kontrol har, er der også andre overvejelser i forbindelse 

med de interne kontroller. Virksomheden skal være opmærksom på, at de ved at 

outsource virksomhedsaktiviteter ændrer på den måde de interne kontroller fungerer. 

Dette er også tilfældet hvis mængden af anvendt IT i virksomheden stiger. Disse 

ændringer vil ændre på de betingelser som de nuværende implementerede interne 

kontroller er bygget op omkring, og det er derfor nødvendigt at vurdere om 

virksomheden er nød til at tilpasse sine interne kontroller yderligere. 

Der er forskel på om interne kontroller skal implementeres i en stor eller en lille 

virksomhed. Hvor store virksomheder har fordelen af at være ressourcestærke, har 

mindre virksomheder fordelen af en tæt ledelsesinvolvering. Forskellen mellem en stor og 

en lille virksomhed kommer også til udtryk når en ledelse skal vurdere fordelene ved at 

implementere interne kontroller kontra de omkostninger det kræver at implementere 

dem. Når virksomheden har implementeret interne kontroller vil større virksomheder 

genererer dokumentation om hvordan disse kontroller fungere. Dette gøres på en formel 

måde og anvendes som udgangspunkt for procedurer og politikker for virksomheden. I en 

mindre virksomhed vil funktionaliteten af de interne kontroller ikke være dokumenteret 

på samme formelle facon. 

Skulle det forekomme at de interne kontroller vurderes ineffektive ved revisionen, er det 

revisors opgave at kommunikere de konstaterede mangler i intern kontrol videre til 

ledelsen. Revisor vurderer om der er tale om en betydelig mangel. Er dette tilfældet 

kommunikeres denne mangel videre ti den øverste ledelse. Er manglen i de interne 

kontroller ikke vurderet til at være betydelig kan revisor nøjes med at kommunikere den 

konstaterede mangel videre til den daglige ledelse. Det er vigtigt at revisor får 

kommunikeret til det relevante niveau i virksomheden.   
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3 Intern kontrol i små virksomheder 
 

Intern kontrol kan, som nævnt tidligere, som udgangspunkt udformes og implementeres i 

alle typer af virksomheder. Virksomhedens opgave er at tilpasse den begrebsramme 

COSO har opstillet for intern kontrol til deres behov. Selvom dette er muligt som 

udgangspunkt, møder små virksomheder udfordringer når det kommer til at praktisere og 

have fokus på intern kontrol. ISA 315 som omhandler: ”Revisors ansvar for at identificere 

og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskaber igennem forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol79” har som 

tillæg til de 5 komponenter i intern kontrol, forholdt sig til hvilke overvejelser revisor bør 

gøre sig når man har med mindre virksomheder at gøre. 

Nedenfor gennemgås disse overvejelser inden for hver af de 5 komponenter i intern 

kontrol. Afslutningsvis gennemgås hvordan revisor kommunikerer mangler i intern 

kontrol i mindre virksomheder. 

 

3.1 De 5 komponenter i små virksomheder 

3.1.1 Kontrolmiljøet 

 

Kontrolmiljøet i mindre virksomheder vil variere i forhold til de større virksomheder. Ikke 

desto mindre er det lige så vigtigt at opnå en forståelse af virksomhedens kontrolmiljø.  I 

mindre virksomheder varetager ejeren den øverste ledelses roller og der er derfor 

sjældent et eksternt led imellem den øverste ledelse og ejer. Denne person omtales også 

som ejerlederen. Størrelsen af virksomheden, og hermed strukturen, har en indflydelse 

på, hvordan kontrolmiljøet er udformet i virksomheden. Kontrolmiljøet i sig selv kan 

hverken forebygge eller opdage væsentlige fejlinformationer direkte, men kan påvirke 

betydningen af andre kontroller. Kontrolmiljøet påvirker indirekte de andre komponenter 

således, at et dårligt kontrolmiljø kan påvirke revisor til at vurdere at andre kontroller ikke 

er effektive. Er virksomheden udstyret med en godt kontrolmiljø, har det en positiv effekt 
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på de kontroller som virksomheden operere med. I mindre virksomheder er 

funktionsadskillelse ofte svært at praktisere. Dette skyldes, at mindre virksomheder rent 

ansættelsesmæssigt ikke har nok ansatte til, at have en effektiv funktionsadskillelse i så 

stor et omfang som det kan være nødvendigt. Dette behøver ikke være et stort problem 

for en mindre virksomhed da de i stedet har andre forcer som de kan gøre brug af. 

Mindre virksomheder har, grundet deres få ansatte, en tættere kontakt og 

kommunikation som ejerlederen kan gøre positivt brug af. Ejerlederen er ofte mere aktivt 

involveret og dette kan være med til at reducere de risici der er i forbindelse med den 

manglende funktionsadskillelse, men samtidig kan det øge risikoen for at ejerlederen 

tilsidesætter kontroller. Dette betyder i praksis at selv om der er få personer til at 

håndtere risikofyldte områder, har ejerlederen en tæt dialog og kontrol ved selv at være 

tilstedet. Denne tilstedeværelse kan gøre at disse risici ikke bliver betydelige for 

virksomheden80. 

3.1.2 Risikostyring 

 

Risikovurdering sker på baggrund af virksomheden størrelses, kompleksitet og art. Selve 

virksomhedens proces omkring risikovurdering danner rammerne for hvordan den daglige 

ledelse tilrettelægger håndteringen af risiciene. I mindre virksomheder bliver der ikke i 

samme forstand etableret en risikovurderingsproces. I stedet vil ejerlederen i stedet 

identificere risici igennem sin daglige involvering i virksomheden, og igennem dette tætte 

kendskab til processerne i virksomheden vurdere hvor de største risici opstår81.  

3.1.3 Kontrolaktiviteter 

 

Kontrolaktiviteter i større virksomheder er mere formaliseret end i mindre virksomheder. 

Dette betyder ikke, at man ikke har samme udgangspunkt for kontrolaktiviteterne. 

Mindre virksomheder har stadig procedurer der er med til at sikre at den daglige ledelses 

instrukser bliver udført, men disse procedurer er i langt mindre grad skrevet ned i de 

mindre virksomheder. Forskellen mellem en større og en mindre virksomhed ligger også i, 
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at en mindre virksomhed ikke vil finde lige så mange typer at kontrolaktiviteter relevante, 

da ejerlederen har en tæt involvering og overblik i virksomheden. Hvis ejerlederen har 

indflydelse på procedurer såsom godkendelse af købs- og salgsfaktura er risikoen på dette 

område reduceret væsentligt, hvilket også gælder for mængden af nødvendige 

kontrolaktiviteter82.  

3.1.4 Informationssystemer og kommunikation 

 

Informationssystemer og kommunikation er ikke mindre relevant i mindre virksomheder. 

Der vil være variationer inden for informationssystemer og tilhørende 

forretningsprocesser i mindre virksomheder set i forhold til større virksomheder. Dette 

skyldes at informationssystemer og tilhørende forretningsprocesser typisk er mindre 

sofistikeret i en mindre virksomhed. De har ikke det samme behov for omfattende 

beskrivelser og udførlige nedskrevne procedure og politikker som stører virksomheder 

har. Dette er grundet ejerlederens tætte involvering. Revisors forståelse af en mindre 

virksomheds informationssystemer og forretningsprocesser kan komme igennem 

forespørgsel og gennemgang af dokumentation83.  

Kommunikation vil være mindre struktureret i små virksomheder, og den mere flade 

struktur som mange mindre virksomheder har, gør kommunikationen nemmere at 

gennemføre. Kvaliteten af kommunikationen kan være bedre i mindre virksomheder, da 

der ikke er lige så mange led og niveauer informationen skal passere. Derved kan risikoen 

for fejlfortolkning være mindre i de små virksomheder84. 

3.1.5 Overvågningsaktiviteter 

 

Overvågning af kontroller består i større virksomheder i, at vurdere om de 

implementerede kontroller stadig fungere effektivt. Overvågningen sker over tid og 

igennem løbende aktiviteter som oftest er en del af virksomhedens rutineaktiviteter.  
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I mindre virksomheder sker overvågningen af virksomhedens aktiviteter fra ejerlederens 

side af, og består af en tæt involvering i driften. Ejerlederen kan derigennem hurtigt 

opfange problemer og uhensigtsmæssigheder som kræver tilpasning af kontrollerne85. 

 

3.2 Kommunikation af mangler i intern kontrol i små 

virksomheder 
 

Uanset størrelsen af virksomheden, skal revisor kommunikere betydelige mangler i de 

interne kontroller videre til ledelsen. Betydelige mangler i interne kontroller skal 

formidles skriftligt, men dette forhindrer ikke muligheden for at formidle andre mangler 

mindre formelt med den daglige ledelse86. Ved at drøfte konstaterede mangler på denne 

måde kan revisor få en fornemmelse af, om den daglige ledelse har forstået årsagerne til 

de konstaterende mangler. Revisor kan samtidig aflæse den daglige ledelses reaktion på 

de observationer revisor har gjort sig og derved vurdere hvor pålidelig ejerlederens 

integritet er og om ejerlederen besidder de nødvendige kompetencer87. 

Kravene til revisors kommunikation af betydelige mangler i intern kontrol gælder lige så 

vel for mindre virksomheder som for store. Disse krav ikke fraviges, men revisor kan 

vælge at kommunikere ikke betydelige mangler anderledes i mindre virksomheder. 

Kommunikationen af mangler i intern kontrol kan i mindre virksomheder være mindre 

struktureret88. Mindre virksomheder kan også i større grad, bevidst have fravalgt visse 

typer af kontrolaktiviteter, hvis de har fundet disse irrelevante for virksomheden. 

Grunden til dette fravalg kan mindre virksomheder begrunde i det tætte samarbejde 

ejerlederen har i det daglige, og derigennem udgør han igennem sin tilstedeværelse og 

arbejde en kontrol i sig selv89.  

Som det også er nævnt tidligere har mindre virksomheder færre ansatte og dette gør, at 

der ikke er de samme muligheder for funktionsadskillelse. Dette kan nemt komme til at 
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generere betydelige mangler i intern kontrol da funktionsadskillelse har en stor 

indvirkning på kontrollernes effektivitet. De risici som kan opstå i forbindelse med 

manglende funktionsadskillelse i mindre virksomheder kan for eksempel forebygges ved, 

at ejerlederen har et mere effektivt tilsyn. En ejerleder har en tættere kontakt med 

bunden af virksomheden da det er ham som, enten alene eller sammen med få andre 

ansatte, styrer virksomheden. Han har derved et bedre overblik og føling med hvad der 

sker i virksomheden og dette gør at den manglende funktionsadskillelse bliver mindre 

risikofyldt. Risikoen for at ejerlederen i mindre virksomheder bevidst tilsidesætter interne 

kontroller er større. Denne tilsidesættelse af interne kontroller kan forekomme hvis det 

er gunstigt for ejerlederen og virksomheden90. Dette skal revisor være opmærksom på, 

når revisor skal vurderer mangler i intern kontrol.  

Selvom revisor gør opmærksom på og kommunikere mangler i de interne kontroller er 

det ikke sikkert at ejerlederen vælger at udbedre disse. Som også blev omtalt tidligere i 

afsnittet om cost/benefit, opvejes mange beslutninger omkring økonomi af de fordele 

virksomhederne får ud af forbedringerne91. Dette kommer især til udtryk i mindre 

virksomheder som ikke har så store omsætninger. I mindre virksomheder skal der ikke en 

stor stigning i omkostningerne til før virksomheden begynder at vurdere hvilke andre 

alternativer der er.  Selvom ledelsen bevidst vælger ikke at forbedre mangler i interne 

kontroller, skal revisor stadig gøre opmærksom på at disse stadig ikke er udbedret og at 

manglerne stadig udgør en risiko for fejlinformation i regnskabet92.  

Ser man på den undersøgelse som FSR har lavet, kan det da også tyde på at der tænkes 

mere i omkostninger end fordele når det kommer til de mindre virksomheder, da 

problemet med fejl grundet manglende funktionsadskillelse og manglende interne 

kontroller, synes større her. Selvom det ikke er konkluderet direkte i undersøgelsen giver 

det god mening at mindre virksomheder vælger nogle former for interne kontroller fra, da 

de kan være for komplicerede eller direkte umulige at implementere i praksis. 
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3.4 Delkonklusion 
 

I dette afsnit blev de 5 komponenter i internkontrol gennemgået i forhold til de særlige 

overvejelser som revisor skal gøre sig, når de interne kontroller vurderes i mindre 

virksomheder. 

I mindre virksomheder varetager ejeren den øverste ledelses roller og ofte også den 

daglige ledelses rolle. Kontrolmiljøet er mindre formelt i mindre virksomheder, men dette 

kompenserer ejeren for ved at have en tæt involvering i driften.  

Der er sjældent etableret en egentlig risikovurderingsproces, og risikovurderingen 

foretages i stedet løbende af ejerlederen som derudfra vurdere hvilke handlinger der er 

nødvendige. 

I forhold til mindre virksomheders kontrolaktiviteter er det sjældent etableret egentlig 

procedurer. Samtidig er der ofte færre kontrolaktiviteter da disse kan virke irrelevante. 

Informationssystemerne i små virksomheder er typisk mindre sofistikeret, og 

kommunikationen er mere uformel og bliver uformelt mere ansigt til ansigt. 

Overvågningsaktiviteterne varetages af ejerlederen og det er ham som korrigerer ved 

konstateret uhensigtsmæssigheder. 

Kommunikationen af konstateret mangler i intern kontrol i små virksomheder, følger de 

samme retningslinjer som større virksomheder. Revisor skal dog være opmærksom på at 

ejerlederen bevidst kan have fravalgt visse kontrolaktiviteter som grundet deres 

manglende tilstedeværelse, vil skabe vedvarende mangler i de interne kontroller.   
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4 Typer af kontroller 
 

Som gennemgået i afsnittet omkring kontrolaktiviteter under intern kontrol, kan 

kontrolaktiviteter både omfatte manuelle og automatiske kontroller. De automatiske 

kontroller kan derudover være delvist manuelle, også henvist til som it-afhængige 

manuelle kontroller, eller fuldt ud automatiske kontroller. De fuldt ud automatiske 

kontroller omtales som applikationskontroller og er kontroller, som udføres inde i it-

systemerne uden menneskelig indvirkning. Kontroller kan fungere som enten 

forebyggende eller opdagende kontroller. Forebyggende kontroller hjælper med at 

forhindre fejl og mangler, hvor opdagende kontroller er kontroller som kommer til 

anvendelse når fejlen eller manglen er opstået. I den ideelle verden ville alle 

virksomheder være interesserede i at installere forbyggende kontroller så fejl ikke opstår, 

men da virksomhedernes processer vedrører mennesker vil der altid være risiko for at der 

opstår fejl. Derfor er opdagende kontroller lige så relevante som de forebyggende. Neden 

for gennemgås de forskellige typer af kontroller. 

 

4.1 Generelle it-kontroller 
 

De fleste virksomheder i dag arbejder med it-værktøjer. Stort set alle virksomheders 

transaktioner foretages i et IT-system. Dette gælder både omsætning og omkostninger 

som registreres elektronisk samt lønninger mm. Derfor har alle virksomheder i dag i 

mindre eller større omfang it involveret i deres virksomhed. Dette giver mulighed for, at 

anvende it-kontroller i virksomheden til at modvirke risiko for fejl i dataene. 

Ved at vurdere om de generelle it-kontroller fungerer effektivt giver det revisor 

overbevisning om, at de kontroller og mekanismer som afhænger af disse kan anses for at 

fungere pålideligt93. 

Der er forskellige definitioner af generelle it-kontroller, men revisionsstandarderne 

definere dem således: 
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”Generelle it-kontroller er politikker og procedurer, der vedrører mange applikationer (it-

programmer) og understøtter, at applikationskontrollerne fungerer effektivt94” 

Hele ideen med at teste de generelle it-kontroller er: 

- Overbevisning om, at de transaktioner og informationer, som behandles af 

kundens it-systemer og indgår i årsregnskabet, er korrekte.  

 

- At opnå overbevisning om, at der er etableret passende logiske 

adgangskontroller som understøtter funktionsadskillelse samt at procedurer for 

ændringshåndtering har fungeret effektivt i hele perioden og understøtter fejlfri 

afvikling af programmer. 

 

- At opnå overbevisning om, at der ikke er fejl i elektronisk revisionsbevis 

genereret af it-systemerne og anvendt af revisor i forbindelse med revisionen af 

regnskabet. 

 

- At kunne basere sig på, at applikationskontroller til enhver tid fungerer 

effektivt og ensartet.  

 

- At anvende bevis fra test af applikationskontroller og elektronisk 

revisionsbevis til at opnå revisionsoverbevisning om, at der ikke er væsentlige 

fejlinformationer i årsregnskabet95. 

I de fleste virksomheder anvendes der it-systemer i virksomhedens processer og it-

systemerne er med til at generere de data som er relevant for regnskabet.  Det er 

virksomhedens it-systemer der sørger for at danne det elektroniske revisionsbevis som 

revisor anvender til dokumentation ved revisionen af regnskabet96.   
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Det elektroniske revisionsbevis defineres således: 

”Information genereret af it-systemet, der anvendes som revisionsbevis” 

Det er vigtigt at den information man får via det elektroniske revisionsbevis er korrekt og 

man med sikkerhed ved at man kan basere sig på disse informationer når man revidere 

regnskabet. Det er igennem test af de generelle it-kontroller at revisor tester om man kan 

basere revisionen på det elektroniske revisionsbevis. Hvis revisor ikke kan basere sig på 

de generelle it-kontroller betyder det ikke at revisor ikke kan basere sig på det 

elektroniske revisionsbevis. Ved at foretage ekstra substanshandlinger kan revisor 

afdække risiko og kan derigennem alligevel basere sig på det elektroniske 

revisionsbevis97. 

 

4.2 Applikationskontroller 
 

Udover at kunne basere sig på det elektroniske revisionsbevis, er det også vigtigt for 

revisoren, at kunne basere sig på applikationskontroller. Applikationskontroller er 

elektroniske kontroller i kundernes it-programmer som er med til at imødegå risici på 

transaktionsniveau og defineres som98: 

”Applikationskontroller er manuelle eller automatiserede procedurer, der typisk virker på 

forretningsprocesniveau og anvendes til behandlingen af transaktioner i individuelle 

applikationer.99” 

Applikationskontroller er med til at forhindre eller opdage fejl i kundernes it-programmer 

som behandler virksomhedens data. Eksempler på en applikationskontrol kan være en 

ekstra krævet godkendelse fra et højere niveau i virksomheder, af transaktioner på beløb 

over 5.000,- Det kunne også være, at systemet automatisk sammenholder køb/salgsordre 

med varemodtagelse og fakturering. På den måde kan revisor og virksomheden være 
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sikker på, at der ikke bliver faktureret for mere eller mindre end hvad der i realiteten er 

solgt for og derved undgå fejl i regnskabsdataene100.  

 

4.3 Manuelle og it-afhængige manuelle kontroller 
 

Manuelle kontroller er kontroller som udføres af medarbejdere. Når kontrollen 

udelukkende er manuel anvendes der ikke udtræk fra virksomhedens systemer. En 

manuel kontrol kunne bestå i at en medarbejder fysisk ved levering tjekker, at de 

modtagne varer er i overensstemmelse med leverandørfakturaen og at fakturaen 

derudover vedrører virksomheden. Medarbejderen kvitterer på leverandørfaktura som en 

godkendelse af det leverede101.  

It-afhængige manuelle kontroller er derimod kontroller, som anvender information 

udarbejdet ved hjælp af it. En it-afhængig manuel kontrol kan være et udtræk af den 

bogførte bankkonto samt kontoudtog fra banken. Afstemning af disse to udtræk vil 

fungere som kontrol af bogføringens nøjagtighed102. 

 

4.4 Kompenserende kontroller 
 

En kompenserende kontrol er en kontrol som kan træde i stedet for en anden kontrol, 

hvor denne er vurderet ineffektiv.  En kontrol som ofte er ineffektiv i mindre 

virksomheder er funktionsadskillelsen. Dette skyldes at størrelsen af virksomheden i sig 

selv er en udfordring for at etablere effektiv funktionsadskillelse. Små virksomheder har 

få ansatte og derved også få at uddelegere opgaver til. Der er derfor stor risiko for at en 

medarbejder bliver stillet i en situation, hvor medarbejderen skal kontrollere sit eget 

udførte arbejde. Med få ansatte er sandsynligheden for, at den samme person udfører 

alle aktiviteterne i en given proces høj. Når dette forekommer, er risikoen for, at fejl bliver 

opdaget lavere end hvis opgaven var delegeret ud til flere, da man som udgangspunkt er 
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mindre kritisk overfor det arbejde, man selv udfører. Hvis en ledelse står overfor en 

kontrol som virksomheden ikke kan udføre effektivt, kan ledelsen i stedet overveje at 

implementere kompenserende kontroller, eller at kombinere den nuværende kontrol 

med en kompenserende kontrol så den nuværende kontrol gøres mere effektiv. 

Kompenserende kontroller mindsker den sårbarhed, der er forbundet med en ineffektiv 

kontrol. Sårbarheden ved ineffektiviteten indebærer risiko for fejl og mangler samt 

uregelmæssigheder, og kvaliteten af processer som er omfattet af den ineffektive kontrol 

bliver mangelfuld. 

Kompenserende kontroller kan udføres og implementeres forskelligt og skal tilpasses til 

virksomhedens behov. Nedenfor gennemgår jeg nogle eksempler på effektive 

kompenserende kontroller103. 

A. Ledelsen kan som en kompenserende kontrol vælge at skimte detaljerede 

transaktionsrapporter i situationer, hvor virksomheden har medarbejdere som 

udfører opgaver som burde være udelegeret.  En transaktionsrapport kan være 

omfattende og ledelsen kan vælge, at fokusere på de transaktioner som er 

forbundet med en høj risiko for virksomheden. Uanset om transaktionsrapporter 

er omfangsrige eller ej, bør ledelsen spørge ind til de transaktioner det vækker 

deres mistanke om fejl eller mangler i transaktionerne104. 

 

B. Ledelsen kan også vælge periodisk, at udtage stikprøver af transaktioner og 

sammenligne dem med den underlæggende dokumentation, og derved sikre om 

transaktionen er fuldstændig, passende og behandlet korrekt. Denne 

kompenserende kontrol medvirker til at opdage fejl, men kan samtidig også virke 

som en hindring for de medarbejdere, som har uforenelige opgaver, og reducere 

muligheden for at de udfører uautoriserede eller svigagtige transaktioner105.   
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C. De fleste programmer, som er en integreret del af virksomhedens 

forretningsprocesser, har mulighed for at danne systemrapporter med 

udgangspunkt i brugerdefinerede kriterier. Ledelsen kan, som en kompenserende 

kontrol ved manglende funktionsadskillelse, vælge at lave udtræk fra disse 

programmer. Eksempler på sådanne udtræk kunne være en oversigt over alle 

slettede transaktioner eller transaktioner som er registreret dobbelt i 

programmet. Det kunne også bestå af en oversigt over ændrede data i 

programmet eller transaktioner over en vis grænse, alt efter hvad virksomheden 

finder væsentligt106.  

 

D. Ledelsen kan vælge en analytisk sammenligning af forskellige poster. Mange 

virksomheder har en forventning om udgifterne det kommende år, og bygger 

deres budgetter på disse forventninger. Ved at sammenligne opstillede budgetter 

og realiserede udgifter med forrige års forventninger og realiseringer, kan ledelsen 

danne sig et overblik over eventuelle usædvanlige tendenser. De identificerede 

usædvanlige tendenser kan vise sig at have en naturlig forklaring. Ved det 

modsatte tilfælde har den kompenserende kontrol virket som en opdagende 

kontrol, og ledelsen kan reagere på den nye viden107. 

 

E. Har virksomheden medarbejdere som udfører uforenelige arbejdsopgaver, 

og skaber dette en stor risiko for virksomheden, kan ledelsen vælge at flytte disse 

arbejdsbyrder fra en medarbejder til en anden. En sådan overflytning kunne bestå 

i at det ikke er den samme medarbejder som afstemmer banken, som også står for 

at modtage kontanter og sætte dem i banken. Det kunne også være den samme 

medarbejder som står for at modtage og fakturere ordrer som samtidig også står 

for at godkende dem. Denne godkendelsesproces kunne ledelsen vælge at 

videregive til en anden medarbejder. Som udgangspunkt er det altid en ekstra 
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sikkerhed hvis en enkelt medarbejder ikke har det fulde ansvar for en proces fra 

start til slut108. 

 

F. Det sidste eksempel på en kompenserende kontrol er et øget tilsyn fra 

ledelsen. Ved tilsyn kan ledelsen overvåge og undersøge processer i virksomheden 

som giver anledning til bekymring. Ledelsen observerer hvordan processerne 

udføres indenfor de funktioner som er særligt risikofyldte. Det kunne være inden 

for køb og salg. Ledelsen kan også henvende sig til medarbejderne med de 

spørgsmål ledelsen eventuelt måtte have omkring et område109. 

 

Disse eksempler på kompenserende kontrol er udtryk for måder at forbedre processer i 

virksomheden som ikke fungere effektivt. Med effektive kompenserende kontroller kan 

virksomheder trods mangelfuld funktionsadskillelse, stadig reducere risikoen for fejl og 

mangler i virksomheden. 

Kompenserende kontroller er en effektiv fremgangsmåde som virksomheder kan anvende 

når andre kontroller ikke er effektive efter hensigten. Problemet med kompenserende 

kontroller er, at de udføres efter at en transaktion er udført. Kompenserende kontroller 

virker som en opdagende kontrol og ikke en forebyggende. Det er mere 

ressourcekrævende for virksomheder at rette op på fejl og dække tab end det er at 

forebygge dem. Derfor er en kompenserende kontroller ikke at foretrække frem for 

funktionsadskillelse, men et effektivt værktøj når optimal funktionsadskillelse ikke er 

mulig110. 

4.5 Kontroller i mindre virksomheder 
 

Mange mindre virksomheder har ikke fokus på generelle it kontroller. Dette gør, at de 

generelle it-kontroller i mindre virksomheder ofte er ineffektive. Dette kan komme til 

udtryk i, at der ikke er etablerede passende adgangskontroller til it-programmerne samt 
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at passende funktionsadskillelse ikke er en mulighed. Revisor vil være nødt til udfører 

substanshandlinger for at sikre at det elektroniske revisionsbevis er korrekt og kan 

anvendes ved revisionen. Disse substanshandlinger kan bestå af at foretage diverse 

efterregninger og afstemninger111. 

Mindre virksomheder vil i de fleste tilfælde benytte sig af manuelle kontroller samt it-

afhængige manuelle kontroller. Dette er grundet virksomhedens kompleksitet samt 

ressourcer. Mange mindre virksomheder anvender en grad af applikationskontroller, men 

det er ikke fordi det er noget de har fokus på men fordi nogle applikationskontroller er 

sund fornuft. Derudover vil kompenserende kontroller være relevant til at kompenserer 

for de udfordringer som mindre virksomheder har i forhold til funktionsadskillelse. Den 

tætte ledelses involvering fungerer også som en stærk kontrol og kan kompensere for 

nogle af de udfordringer, der kan opstå når virksomheden ikke anvender generelle it-

kontroller 112. 

 

4.6 Delkonklusion 

 

Som gennemgået findes der forskellige typer af kontroller, som virksomheden kan 

anvende.  Generelle it-kontroller er overordnede og gennemgribende kontroller, og de er 

med til at sikre og forhindre at der ikke opstår fejl i virksomheden it-miljø. Dette er vigtigt 

da det er kundens it-systemer som generere den information der anvendes i regnskabet. 

Applikationskontrollerne består af både manuelle og automatiserende procedurer i 

virksomheden it-systemer hvor disse kan være både forbyggende eller opdagende.  

Manuelle kontroller er kontroller som bliver udført fuldt ud manuelt uden dataudtræk fra 

virksomhedens it-systemer. It – manuelle kontroller er manuelle kontroller hvor der 

anvende udtræk fra it-systemet. Kompenserende kontroller er kontroller som anvendes 

til at træde i stedet for eller kompenserer en nuværende kontrol som er vurderet 

ineffektiv.   
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I store virksomheder kan revisor teste generelle it-kontroller og vurderes disse effektive 

har revisor fået en overbevisning om, at de informationer kunden it-systemer generere er 

korrekte. Dette vil ikke være tilfældet i mindre virksomheder da funktionsadskillelse ofte 

ikke er mulig. Mindre virksomheder vil anvende en kombination af de resterende 

beskrevet kontrol typer, men dette vil variere fra virksomhed til virksomhed.  
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5 Analyse 

 

Jeg har i forbindelse med afhandlingen valgt at tage udgangspunkt i en case-virksomhed i 

analysedelen. Case-virksomheden er som nævnt i afsnit 1.2 bygget op på baggrund af min 

egne erfaringer med små virksomheder. Dette afsnit vil belyse de udfordringer case-

virksomheden har i forhold til interne kontroller samt funktionsadskillelse. Jeg vil begynde 

med en gennemgang af case-virksomheden, hvor jeg i forlængelse heraf også gennemgår 

virksomhedens forretningsprocesser. Efterfølgende vil jeg beskrive hvordan 

virksomheden passer ind i begrebsrammen under hver af de 5 komponenter samt de 17 

principper. Der vil blive gennemgået hvilke typer af kontroller virksomheden anvender og 

beskrevet hvilke udfordringer virksomheden står over for. I den sidste del af analysen vil 

jeg komme ind på, hvordan revisor kan formidle disse udfordringer til virksomheden, 

samt hvilke anbefalinger til forbedringer revisor give virksomheden. Hele afsnittet 

afsluttes med en delkonklusion som opsummerer hele analysen. 

Det er hensigten, at gennemgangen skal ses som et generelt tilfælde af udfordringer som 

små virksomheder kan komme ud for. Dette vil ikke være 100 % fyldestgørende da selv 

små virksomheder er forskellige, men vil være relevant i mange tilfælde, da de 

grundlæggende problemer er sammenlignelige.  Virksomheden i sig selv er ikke det 

essentielle, men det er de processer og forretningsgange som anvendes i virksomheden, 

samt de udfordringer der opstår omkring interne kontroller som er i fokus.  

 

5.1 Informationer om case-virksomhed 

 

Jeg har vagt at tage udgangspunkt i en handelsvirksomhed som sælger legetøj. 

Virksomheden ligger inden for regnskabsklasse B, da disse virksomheder omfattede i 

2012 94 % af det samlende antal danske virksomheder, og da mindre virksomheder ligger 
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inden for denne regnskabsklasse113. Den øvrige afgrænsning af case-virksomheden er 

fortaget i afsnit 1.1.2  

Virksomheden vil blive refereret til som ”FunToy’s” som er et opdigtet navn for at gøre 

gennemgangen af analysen mere flydende. FunToy’s ApS er stiftet af Finn Findsen. 

Selskabet er et lille ejerledet selskab, ledet af Find Findsen og hans kone Frida Findsen. 

Selskabets formål er at drive detailhandelsvirksomhed med salg af legetøjsartikler m.v. 

Selskabet har hjemsted i lejede lokaler i den lokale by hvor de både har varelager og butik 

samlet på samme lokalitet. Ejerne fungerer som den øverste ledelse i Virksomheden, og 

der refereres til dem ved navn eller som ejerlederen/ejerlederne. Virksomheden har kun 

få ansatte og transaktionerne i virksomheden er ukomplicerede og simple. 

Forretningsområderne samt produkterne inden for virksomhedens forretningsområder er 

få og består af salg af legetøj til børn i forskellige aldre, samt andre relaterede produkter. 

5.1.1 Beskrivelse af virksomheden forretningsgangene og processerne 

 

I FunToy’s består de største poster af poster som omsætning, indkøb og personale 

udgifter og udgør derfor også de vigtigste transaktionskæder. Alt indkøb til butikken 

bliver varetaget af Finn Findsen. Selve bogføringen af selskabets indtægter og udgifter 

står Frida Findsen for. Virksomheden har få ansatte, og de ansatte består af en blanding 

mellem fuldtidsansatte samt unge deltidsansatte. I travle perioder, så som julemåneden, 

har FunToy’s ekstra bemanding på. 

De fuldtidsansatte varetager betjeningen af butikken og varelageret i det daglige. 

Medarbejderne står for at holde forretningen pæn og sætte varer på plads både på 

lageret og i butikken. Medarbejderne står også for at hente, pakke og sende varer til 

kunder, som har købt varer via virksomhedens hjemmeside. 
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5.1.1.1 Indkøbsprocessen 

 

Funtoys indkøbsproces består i at købe legetøj samt andre relaterede varer til butikken. 

Disse varer bliver leveret til varelageret som efterfølgende bliver anbragt på lageret hvis 

der ikke er plads til dem i butikken.  I figuren nedenfor vises indkøbsprocessen. 

 

Figur 5. Egen tilvirkning 

 

Beskrivelse af forretningsproces 

Det er Finn som står for at bestille varer hjem til virksomheden. Finn bestiller varerne 

direkte hos leverandøren via deres hjemmeside. Når alle varerne er bestilt modtager Finn 

en ordrebekræftelse pr. e-mail. Denne ordrebekræftelse printes ud og videregives til 

Frida som står for bogholderiet hvor hun registrerer købet, som bogføres som en kreditor. 

Når varen er modtaget og tjekket igennem for fejl og mangler lægges denne på lageret. 

Det er medarbejderne der skiftevis står for at tjekke varerne og lægge dem på lageret, da 

det afhænger af hvem der er på arbejde den dag der modtages vare. It-systemets 

elektroniske lagerliste som anvendes i butikken opdateres når varerne er modtaget og 

lagt på lager. Frida regulerer varebeholdningen ugentligt i bogholderiet ud fra et udtræk 

af den elektroniske lagerliste. Finn betaler den faktura der følger med de bestilte vare og 

betalingen vil efterfølgende fremgå af banken. Ved månedens udgang udskriver Frida et 

kontoudtog fra banken, og bogføre ud fra denne de betalte faktura.  
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5.1.1.2 Salgsprocessen i butikken 

 

FunToy’s sælger både deres varer i butikken og via deres hjemmeside. På deres 

hjemmeside FunToy’s.dk kan kunderne vælge deres varer og betale dem enten ved at 

anvende deres dankort eller ved at få medsendt en faktura ved levering af varen. 

Processen for salg af varer i butikken er vist nedenfor. 

 

Figur 6. Egen tilvirkning 

 

Beskrivelse af forretningsproces: 

Når kunden har besluttet sig for en varen, tages denne med op til kassen, og 

medarbejderen logger sig ind i systemet. Varen scannes ind og kunden betaler varen 

enten kontant eller via dankort. Når varen scannes ind registreres den samtidigt på den 

elektroniske lagerbeholdning og reguleres heri når salget er fuldført. Betalingen af varen 

registreres i kassesystemet som en kontant betaling eller en dankort betaling. Kunden 

forlader butikken med varen og salget er afsluttet. Sidst på ugen laver en medarbejder et 

udtræk fra kassesystemet til Frida og de registrerede salg bogføres i bogholderiet. 
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5.1.1.3 Salgsprocessen via hjemmesiden ved betaling med dankort 

 

Salget af virksomhedens varer via deres hjemmeside har to fremgangsmåder. Ved den 

ene fremgangsmåde kan kunden kan vælge at betale med sit dankort. Denne proces er 

vist neden for: 

 

Figur 7. Egen tilvirkning 

 

Beskrivelse af forretningsproces 

Kunden vælger den ønskede vare på hjemmesiden. Efterfølgende betales denne via 

kundens betalingskort, og ordren registreres i systemet. Efter ordren er registreret, 

undersøges det om varen er på lageret. Når dette er bekræftet sendes en 

ordrebekræftelse til kundens e-mail, som er blevet oplyst ved bestilling af varen. Kundens 

vare udtages fra lageret og pakkes til kunden sammen med en følgeseddel. Pakken 

sendes til kunden indeholdende en følgeseddel, og en kopi af følgesedlen lægges til Frida. 

Frida laver ugentligt et udtræk fra banken og registrere den betalte vare i bogholderiet. 

Kunden modtager efter få dage varen med posten. Salgene reguleres efterfølgende på 

varelageret med en uges mellemrum ud fra en liste over sendte vare. 
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5.1.1.4 Salgsprocessen via hjemmesiden ved betaling af faktura 

 

Ved den anden fremgangsmåde kan kunden vælge at få tilsendt en faktura sammen med 

den valgte vare. Ved modtagelsen af varen skal kunden betale den medfølgende faktura 

inden 8 dage. Sker dette ikke sendes en opmindelse til kunden. Denne proces ses 

nedenfor: 

 

Figur 8. Egen tilvirkning 

 

Beskrivelse af forretningsproces 

Denne proces er næsten identisk med processen for køb med dankort på virksomhedens 

hjemmeside. Jeg vil derfor ikke gå i detaljer med denne proces. Den store forskel i de 2 

metoder af salg fra hjemmesiden er at når kunden vælger at betale via faktura, så flyttes 

betalingsprocessen til slutningen af diagrammet. Ved denne metode eksistere der en 

risiko for at kunden ikke betaler den bestilte vare, samt at registreringen af betalingen af 

varen kan være forskudt i forhold til datoen for bestillingen af varen. Dette kan gøre 

afstemningen af debitorsystemet mere problematisk. 
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5.2 Hvordan er de interne kontroller i FunToy’s 
 

I dette afsnit gennemgår jeg COSO’s begrebsramme i forhold til case-virksomheden. Jeg 

gennemgår hver af de 17 principper under de 5 komponenter og beskriver hvordan 

virksomheden kommer omkring disse, selvom virksomheden ikke bevidst har sat sig ind i 

begrebsramme og implementeret den. 

5.2.1 Kontrolmiljøet i FunToy’s 

 

Finn og Frida har ikke bevidst etableret et kontrolmiljø i virksomheden. Som mange andre 

mindre virksomheder, har de ikke fokus på intern kontrol, men i stedet fokus på at drive 

deres forretning som de ønsker det. Dette betyder ikke, at der ikke er et kontrolmiljø i 

virksomheden. Som nævnt i afsnittet omkring COSO’s begrebsramme er kontrolmiljøet 

den fundamentale komponent i det interne kontrolsystem. Kontrolmiljøet består af de 

processer og strukturer som virksomheden er bygget op omkring. Derfor har alle 

virksomheder et kontrolmiljø. Forskelle ligger i hvorvidt virksomheden har etableret et 

stærkt eller svagt kontrolmiljø.  

1. princip: I FunToy’s er der ikke nedskrevet generelle regler og retningslinjer. Finn 

og Frida har i stedet skabt en kutyme hvor der er fokus på at være en god og loyal 

medarbejder. Der sættes pris på at man giver en ekstra hånd når dette er 

nødvendigt, samt at man er fleksible. Finn og Frida har skabt et miljø, hvor det for 

medarbejderen er et behagelig sted at arbejde. Dette har medført færre sygedage, 

da medarbejderne kun lægger sig syg når det er højst nødvendigt. Det er heller 

ikke velanset imellem medarbejderne, da alle forsøger at være fleksible i 

situationer hvor virksomheden er underbemandet. Finn har igennem sin 

fremtoning gjort det klart, at medarbejderne i virksomheden skal tage ansvar for 

deres arbejdsopgaver. Når arbejdsopgaverne udføres tilfredsstillende får 

medarbejderne ros for dette. Samtidig får medarbejderne også besked hvis de har 

lavet fejl som de skal rette op på. 
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2. Princip: I en virksomhed som FunToy’s består interessenterne hovedsageligt af 

banken, skat og diverse leverandører. Alle disse interessenter er interesseret i at 

virksomheden imødekommer de krav som de har. Leverandørerne forventer at 

virksomheden betaler de varer de bestiller hjem inden for de aftalte rammer. 

Banken forventer at virksomhedens indtjening og likviditet er tilstrækkelig, og at 

virksomhedens eventuelle nuværende gæld samt fremtidige gæld kan betales 

tilbage. I FunToy’s har Finn det overordnede overblik over virksomheden og han 

sikre at kravene fra interessenterne bliver imødekommet. Dette søger Finn for 

ved, at virksomheden har de foranstaltninger som er nødvendige for at kunne 

opfylde interessenternes krav. 

 

3. Princip: Finn og Frida har ikke konkret etableret en egentlig struktur, 

rapporteringslinjer, passende autoriteter eller ansvarsfordeling. Dette er sket 

automation i forbindelse med at virksomheden har udviklet sig. De har igennem 

deres engagement i virksomheden etableret en flad struktur, hvor 

rapporteringslinjerne hovedsageligt forekommer verbalt og direkte mellem ejerne 

og medarbejderne. Finn og Frida har det overordnede ansvar og fungere som 

virksomhedens øverste autoritet. Dette er kommunikeret ud til medarbejderne, 

og medarbejderne er ikke i tvivl om hvem der træffer de endelige beslutninger. 

Medarbejderne har dog også indflydelse ved at de kan videre kommunikere 

problemstillinger som vil blive taget til efterretning af ejerne. Finn har sørget for at 

medarbejderne har forskellige ansvarsområder, men det er ham, som ejer, der har 

det endelige ansvar. 

 

4. Princip: Frida står for ansættelsen af medarbejdere og sørger derigennem for at 

sikre sig de kompetencer som virksomheden har behov for. Viser det sig at 

medarbejderne har behov for at tillære sig nye kompetencer, står Frida for at 

medarbejderne får disse kompetencer. Dette kan komme til udtryk i 

efteruddannelse eller diverse kurser. 
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5. Princip: Finn og Frida fokuserer meget på at medarbejderne skal tage ansvar for 

de opgaver, de bliver stillet. Medarbejderne komplimenteres for at gøre deres 

arbejde godt og dette motivere medarbejderne til at følge deres ansvar og være 

deres ansvar værdigt.  

Selvom Finn og Frida ikke har sat sig ind i COSO’s begrebsramme og derudfra 

implementeret et kontrolmiljø i virksomheden ud fra principperne oplister herunder, har 

ejerlederne alligevel formået at skabe et godt kontrolmiljø i virksomheden.  

 

5.2.2 Risikostyring i FunToy’s 

 

6 Princip: I FunToy’s er der ikke etableret en decideret risikovurderingsproces. Dette 

er meget almindeligt i mindre virksomheder. I stedet vurderer Finn og Frida 

løbende, igennem deres daglige involvering i driften, hvilke risici der er forbundet 

med virksomhedens processer. Ud fra vurdering af mulige risici, afgør Finn og 

Frida om det er risici de er villig til at acceptere eller ej, og handler ud fra denne 

vurdering.  

 

7 Princip: Ejerlederne har en dyb og grundig forståelse af virksomheden som 

helhed, men også helt ned til de forskellige processer. Der er derfor også muligt 

for ejerlederen at overveje hvor der kan opstå problemer. Hvis der opstår 

problemer i virksomheden vurdere ejerne hvilke tiltag det kræver for at løse disse 

problemer og har på denne måde indirekte analyseret og identificerede risiko og 

på den baggrund besluttet hvilke handlinger der er nødvendige. 

 

8 Princip: Igennem det tætte samarbejde med medarbejderne har Finn og Frida en 

fornemmelse af om der eksistere en risiko for bedrageri intern i virksomheden. I 

virksomheden anvendes der it-systemer, og disse skaber en risiko for eksternt 

bedrageri. Finn vurderer løbende om virksomhedens systemer er beskyttet 

tilstrækkeligt. Vurderer Finn at dette ikke er tilfældet, sørger han for at de 

nødvendige handlinger indtræder. 
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9 Princip: Ejerlederen følger med i udviklingen omkring virksomheden og tilpasser 

forretningsgange og processer hvis der er betingelser der ændre sig omkring disse, 

og det er nødvendigt at foretage disse tilpasninger for at virksomheden fungere 

optimalt og effektivt. 

5.2.3 Kontrolaktiviteter i FunToy’s 

 

10 Princip: Kontrolaktiviteterne i FunToy’s er mindre formelle. Virksomheden har ikke 

nedskrevet forretningsgange og processer men ejerlederen har kommunikeret 

videre til sine medarbejdere hvordan arbejdet skal udføres. Finn og Frida står for 

at udvælge og udvikle passende kontrolaktiviteter samt sørge for at der er 

etableret passende funktionsadskillelse. I Funtoys består disse kontrolaktiviteter 

af ejerledernes tilsyn med diverse transaktioner. Der er etableret fysiske kontroller 

i virksomheden i form af alarmsystemer i butikken samt på lageret. Der er også 

etableret mulighed for at låse værdifulde genstande inde. Finn står for 

autorisation og godkendelse af bestilling af vare, og Frida står for diverse 

afstemninger og verifikationer af virksomhedens transaktioner. Virksomhedens 

computere er udstyret med afgangskode, hvor hver enkelt medarbejder anvender 

deres eget log-in, så systemet kan registrere hvilken medarbejder der anvender 

systemet. I butikken anvender medarbejderne et magnetkort som de scanner for 

at logge ind på kasse systemet. På virksomhedens andre computere anvendes 

almindeligt personligt log-in via password. Funktionsadskillelse har ikke haft Finn 

og Fridas store opmærksomhed. 

 

11 Princip: Virksomheden har ikke fokuseret særlig meget på it-sikkerhed. Der er ikke 

etableret retningslinjer for hvordan password til hvert enkelte medarbejder skal 

være udformet, ej heller er der den store fokus fra ejernes side på at få opdateret 

software samt antivirus. Der er heller ikke nogen procedurer eller retningslinjer 

for hvordan der i virksomheden foretages sikkerhedskopiering eller backup af 

virksomhedens data. Finn og Frida har dog fokuseret på at internetadgangen, der 
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anvendes i virksomheden, er sikret og kun kan anvendes via virksomhedens 

computere. Der er ikke opsat retningslinjer for anvendelse af e-mail både 

arbejdsmæssigt og privat på virksomhedens computere. 

 

12 Princip: I FunToy’s er der ikke etableret kontrolaktiviteter som kommer til udtryk i 

politikker og procedurer. Finn og Fridas tætte involvering i virksomheden og den 

daglige drift, skabet et signal om hvordan forretningsgangene bør fungere.  

 

5.2.4 Information og kommunikation i FunToy’s 

 

13 Princip: FunToy’s har ikke nedskrevne procedure, politikker og sofistikerede 

systemer til at håndtere deres information. Finn har en god forståelse af de 

systemer som genererer virksomhedens informationer og ved at disse altid er 

opdateret, sørger Finn for at informationen er af høj kvalitet. 

 

14 Princip: Kommunikationen af virksomhedens information fungerer hovedsageligt 

mundtligt. Er der vigtige emner, som skal kommunikeres til flere, afholder Finn og 

Frida personalemøder hvor medarbejderne bliver briefet om informationen.  

 

15 Princip: Ekstern kommunikation udføres i virksomheden både skriftligt og 

mundtligt. Den skriftlige del foregår via e-mail og lignende, hvor det mundtlige 

foregår ansigt til ansigt eller over telefonen. Den skriftlige kommunikation 

anvendes oftest ved kommunikation med virksomhedens leverandører samt 

kunder som ikke har betalt til tiden. 

5.2.5 Overvågningsaktiviteter i FunToy’s 

 

16 Princip: Overvågningsaktiviteterne i FunToy’s består af at Finn og Frida holder øje 

med udviklingen i virksomheden. Ved at Finn og Frida har deres daglige gang i 

virksomheden har de mulighed for, at observere ændringer og opståede 

problemer. Der foretages både løbende vurderinger af om virksomhedens 
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processer fungerer som tiltænkt og en separat vurdering når der opstår pluslige 

fejl.  

17 Ved realiserede uhensigtsmæssigheder eller fejl, vurderer Finn og Frida hvordan 

dette skal håndteres. De sørger for at de konstaterede fejl kommunikeret i tide. Er 

det en medarbejder som bærer ansvaret for en given fejl, kommunikere Finn dette 

til den enkelte medarbejder verbalt, så medarbejderen kan rette op den fejl der er 

lavet. 

Som det også fremgår af gennemgangen af de 5 komponenter, kommer FunToy’s 

ubevidst rundt om de 5 komponenter uden bevidst og struktureret at have 

implementeret begrebsrammen. Der er dog stadig nogle problemstillinger som vil blive 

gennemgået i afsnit 5.4. 

 

5.3 Hvilke typer af kontroller anvender virksomheden? 
 

Funtoys har ikke fokus på generelle it-kontroller, ej heller applikationskontroller, men da 

de anvender it-systemer i virksomheden, anvender de en grad af applikationskontroller. 

Disse applikationskontroller kommer til udtryk i den måde Finn har valgt at sætte 

virksomhedens it-system op. It-Systemet er sat op til kun at kunne registrere ét 

fakturanummer én gang. Lagervarer og vareforbrug registreres på baggrund af de 

kostpriser, der er tastet ind i stamdataene. Systemer tillader heller ikke forskellige i 

faktureringsdatoen, samt at Finn og Frida, som de eneste, kan ændre i priserne i 

stamdataene. 

Selvom FunToy anvender applikationskontroller, så består størstedelen af deres 

kontroller af manuelle kontroller samt it-afhængige manuelle kontroller.  Virksomhedens 

manuelle og it-manuelle kontroller består blandt andet af at Finn og Frida foretager 

diverse afstemninger ud fra udtræk fra it-systemet. Finn tjekker varebestillinger når de 

modtages og godkender at det bestilte er i orden. Frida står for at dobbelttjekke at 

fakturerede ordre er betalt, og at disse fremgår af bogholderiet. Er dette ikke tilfældet, 

sendes kunden en rykker som påmindelse. FunToy’s anvender også løbende. 
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5.4 Hvor opstår udfordringerne i FunToy’s 

 

FunToy’s kommer godt rundt omkring komponenterne som fungerer på virksomheds- og 

regnskabsniveau. Det omfatter kontormiljøet, virksomhedens risikovurderingsproces 

samt overvågningsaktiviteter. Der er en tæt involvering som har skabt en god kutyme 

mellem ejeren og medarbejderne, og dette gør at der ikke er væsentlige udfordringer i 

forbindelse med virksomhedens kontrolmiljø.  

Der ikke etableret en decideret risikovurderingsproces i virksomheden, men risici bliver 

vurderet løbende som de opstår i virksomheden. Finn og Frida overvejer hvor der i 

virksomheden kan opstå fejl, og vurdere løbende hvilke risici der skal sættes ind overfor.  

Overvågningsaktiviteterne i virksomheden varetages af Finn og Frida som igennem deres 

overblik over virksomheden opdager og korregere fejl når de opstår. Denne metode 

vurderes til at være effektiv grundet deres dybe indsigt i virksomheden.  

FunToy’s håndtering af information og kommunikation er uformel og verbal, med 

vurderes i dens nuværende udformning til at være forholdsvis effektiv. Udfordringerne 

omkring virksomhedens manglende fokusering på it-sikkerhed kan medføre at 

systemerne som håndterer virksomhedens information ikke fungerer effektivt. Finn 

Påstår at han sørger for at virksomhedens systemer er opdateret, men med flere 

mangelfulde retningslinjer omkring anvendesen af systemerne, er der risiko for fejl i 

informationerne.  

Virksomhedens fleste udfordringer opstår i forbindelse med kontrolaktiviteterne. Finn og 

Frida står for at udvælge og udvikle passende kontrolaktiviteter, men har alligevel ikke 

formået at afdække helt centrale elementer. En kontrolaktivitet som blandt andet er en 

udfordring for virksomheden er funktionsadskillelse. Nedenfor er opstillet de udfordringer 

som er konstateret ved gennemgang af virksomhedens interne kontroller. 

1. I FunToy’s indkøbsproces er det den samme medarbejder som undersøger varen 

ved modtagelsen og som efterfølgende ligger den på lager, samt registrere denne 

på den elektroniske lagerliste. Der er her risiko for at den modtagne vare ikke 

registreres eller at den registreres med den forkerte mængde. Der er også risiko 
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for at tilgangene på varelageret registreres i den forkerte periode. I sidste ende 

skaber det risiko for at det registrerende varelager ikke afspejler de faktiske 

mængder og priser. 

2. En anden udfordring i virksomhedens kontrolaktiviteter kommer til udtryk ved, at 

medarbejderne i butikken logger sig ind i kassesystemet med et personligt 

magnetkort, men det er den samme kasse som alle medarbejder anvender. Hvis 

der skulle opstå differenser i kassen, kan det ikke spores tilbage det den konkrete 

medarbejder. Dette er især et større problem i juleperioden, da der er flere 

medarbejdere på arbejde i løbet af dagen. Magnetkortene er beregnet til at være 

personlige, men skulle en medarbejde ved et uheld være kommet til at tage sit 

eget kort med hjem og glemt det, kan medarbejderen låne en kollegas. Dette giver 

risiko for at den medarbejder som er registrerende i systemet ikke er den 

egentlige medarbejder som har betjent kassen.  

3. Kassen gøres op hver uge sammen med en udskrift fra dankortterminalen. Dette 

er en lang periode hvor kassen ikke gøres op og dette gør det sværere at finde ud 

af hvor eventuelle differencer eller fejl stammer fra.  

4. Når en vare bliver bestilt via virksomhedens hjemmeside, er det ofte den samme 

medarbejder der henter varen fra lageret, som også pakker og registrer denne på 

afgang på varelageret. Dette skaber risici for at varen enten ikke registreres på 

varelager eller bliver registreret forkert. Der er samtidig heller ingen opfølgning på 

om den pakkede vare stemmer overens med den faktura, som sendes til kunden. 

Har kunden valgt at betale varen ved bestillingen sendes i stedet en følgeseddel 

sammen med varen. Her er risikoen for at varen ikke stemmer overens med den 

medfølgende seddel, da det er den samme person som henter og pakker varen. 

5. Alle medarbejderne har adgang til lageret og der er ikke nogen kontrol af 

mængden på varelageret andet end ved den halvårlige lageroptælling. Der er 

risiko for at den elektroniske lagerliste ikke stemmer overens med det faktiske 

lager.  

6. Det er et stort problem at virksomheden ikke har taget yderligere stilling til it-

sikkerheden. Da de transaktioner som vedrører regnskabet genereres af 
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virksomhedens it-system er det vigtigt at systemet er så effektivt som muligt. Der 

er store risici forbundet med en virksomheds it-systemer og FunToy risikere store 

tab hvis virksomheden pludselig står over for nedbrud eller hackerangreb. 

Virksomheden håndterer mange personlige oplysninger, både for medarbejdere, 

kunder og for virksomheden selv. Disse informationer kan blive ødelagt eller 

stjålet. Fejl opstået grundet ringe sikkerhed kan have store konsekvenser og kan i 

værste tilfælde medføre lukning af virksomheden. 

7. Der er ikke etableret passende funktionsadskillelse i FunToy’s, dette skyldes de få 

medarbejder virksomheden har. 

8. Bogføringen foretages internt i virksomheden af ejeren selv. Dette giver en risiko 

for at der er fejl i bogføringen, og at bogføringen derfor ikke stemmer overens 

med virksomhedens faktiske tal. Det er også et problem da Frida står for diverse 

afstemninger og derfor afstemmer sin egen bogføring. 

FunToy’s har ikke mange ansatte og dette gør funktionsadskillelse svært. De overstående 

udfordringer viser at virksomheden ikke har fokuserede nok på at få skilt 

arbejdsopgaverne fra hinanden.  

 

5.5 Hvordan skal revisor formidle de udfordringer virksomheden 

oplever. 

 

Ved gennemgang af virksomhedens interne kontroller, er der konstateret flere mangler. 

De fleste af disse mangler kan kategoriseres som betydelige. Dette er vurderet på 

baggrund af at, selvom de ikke på nuværende tidspunkt har resulteret i fejlinformation, vil 

disse mangler på sigt kunne resultere i væsentlig fejlinformation. Manglerne skal derfor 

kommunikeres skriftligt til den øverste ledelse, som i FunToy’s også består af den daglige 

ledelse. Det vil være en fordel at drøfter disse konstaterende mangler med ejerne for at 

kunne danne en vurdering af om ejerne har faktiske eller formodede årsager til at disse 

fejl er opstået, samt observere ejernes reaktion. Samtidig skal ejerne informeres om 

hvilke konsekvenser de betydelige mangler kan have for virksomheden.  
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Det er vigtigt at få en forståelse af om ejerne bevidst har tilsidesat kontroller, da disse 

mangler vil opstå igen. Revisor kan i forbindelse med kommunikationen af de 

konstaterende mangler i intern kontrol, assistere virksomheden med anbefalinger til 

hvordan de kan forbedre og eventuelt forhindre disse mangler. De konkrete anbefalinger 

til at forbedre FunToy’s interne kontroller bliver beskrevet i afsnit 5.4 nedenfor  

 

5.6 Anbefalinger til forbedringer 

 

Baseret på min faglige vurdering har jeg opstillet virksomhedens udfordringer, efterfulgt 

af anbefalinger til forbedringer, indenfor følgende områder: 

- Funktionsadskillelse 

- Virksomhedens it-miljø 

- Manuelle og it-manuelle kontroller 

Anbefalingerne som er plasteret under de 4 områder er plasteret efter hvor 

problemstillingen opstår. Eksempelvis vil hver udfordringer der er opstået på baggrund af 

manglende funktionsadskillelse blive omhandlet under området funktionsadskillelse, 

efterfuldt af anbefalingen til at rette op på denne mangel. 

5.6.1 Funktionsadskillelse 

 

- Den første udfordring bestod i at det var den samme medarbejder som 

kontrollerede modtagne varer, som også lagde dem på lageret samt registrerede 

dem på den elektroniske lagerliste. Denne fremgangsmåde giver risiko for at 

varerne er registreret med den forkerte mængde eller i den forkerte periode da 

der ikke bliver fulgt op på om medarbejderen udføre arbejdet rigtigt. Grundet 

virksomhedens få ansatte er det ikke muligt at splitte denne funktion op. 

o Anbefaling: Risikoen for at varerne bliver registreret med en forkert 

mængde eller i en forkert periode, kan imødekommes ved at Frida 

efterfølgende afstemmer kopier af fakturaen som er tastet i systemet 

til et udtræk fra den elektroniske lagerliste. Dermed Kan Frida sikre at 
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de modtagne varer er registreret korrekt. Afstemningen vil fungere 

som en kompenserende kontrol. 

 

- Når en pakke bliver bestilt er det ofte den samme medarbejder der henter varen 

fra lageret, som også pakker og registrerer denne på lagerlisten. Virksomheden 

bør i stedet. Igen er manglende funktionsadskillelse et problem. 

o Anbefaling: En kompenserende kontrol, hvor Frida afstemme en kopi 

af kundens faktura eller følgeseddel til den elektroniske lagerliste. 

 

5.6.2 Virksomhedens it-miljø 

 

Anbefalingerne tager udgangspunkt i generelle gode råd til IT-sikkerhed for mindre 

virksomheder114. 

- Der er ikke stillet nogle krav fra virksomhedens side til udformningen <f 

medarbejdernes password.  

o Anbefaling: Dette bør ændres så alle medarbejdere har et kompliceret 

password bestående af både store og små bogstaver, tal samt 

symboler. Kodeordet bør minimum bestå af 8 karakterer, og bør skiftet 

regelmæssigt.  

- Ydermere anvendes der magnetkort til at logge medarbejderen ind i 

kassesystemet. Magnetkortene kan lånes ud til andre medarbejder.  

o Anbefaling: Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis hver medarbejder 

har et personligt log-in som tastes ind og derved har medarbejderen 

altid sit log-in med sig. Medarbejdernes log-in bør afspejle overstående 

kriterier.  

- Der er ikke fokuseret nok på den generelle it-sikkerhed i virksomheden og dette 

skaber en del risiko. 

                                                      
114

 
http://www.finansraadet.dk/Media/dokumenter/servicemenu/materialer/andrematerialer/gode%20r%C3
%A5d%20om%20it-sikkerhed.pdf 
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o Anbefaling: Finn bør sikre at virksomhedens it-systemer bliver 

regelmæssigt opgraderet.  

o Anbefaling: Der bør tages sikkerhedskopier af virksomhedens vigtigste 

data dagligt, så disse er sikret hvis der skulle opstå brand eller andre 

risici. Der bør tages backup regelmæssigt, og ejeren bør løbende tjekke 

at denne fungere samt vurdere hvilken tidshorisont backuppen skal 

kunne gendannes. 

o Anbefaling: virksomheden bør sætte rammer for hvilken adfærd 

medarbejderne bør have på internettet. Det er vigtigt at alle der 

anvender virksomhedens computer har en kritisk tilgang til de 

hjemmesider der besøges, de e-mail der modtages og de programmer 

der downloades. 

o Anbefaling: Virksomheden bør sørge for at have en sikkerhedspakke 

installeret på virksomhedens computere. Dette omfatter antivirus, 

firewall, spamfilter mm.  

o Anbefaling: Finn bør indstille sikkerhedsniveauet i browseren således at 

der altid spørges inden der overføres informationer og programmer til 

computeren. Samtidig bør der etableres administratorrettigheder til 

Finn og Frida. 

Alle disse anbefalinger bidrager til et mere sikkert it-miljø i virksomheden og dermed 

mindsker risikoen. 

5.6.2 Manueller og it-afhængige manuelle kontroller 

 

- Kassen bliver gjort op ugentligt, hvilket gør det sværere at lokalisere årsagen til 

differencer. Der mangler kontrol af kassens indhold på daglig basis, så fejl 

hurtigere bliver opfanget. 

o Anbefaling: En manuel kontrol hvor en ejer eller ansat dagligt opgør 

kassens indhold efter butikkens er lukket. 
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- Alle medarbejder har adgang til lageret og dette bliver ikke løbende kontrolleret, 

udover ved den halvårlige lager optælling. 

o Anbefaling: En kompenserende kontrol, hvor Finn og Frida tager 

stikprøver af lageret for at tjekke om de mængder der registreret i 

systemet stemmer med det antal der er på lageret. Ved denne kontrol 

minskes risikoen for at lageret ikke stemmer. Findes der fejl undervejs 

kan fejlene reguleres løbende, og optræder fejlen ofte kan Finn og 

Frida vurdere om der skal foretages yderlige handlinger. Finn og Frida 

kan samtidig vælge at kommunikere ud til medarbejderne at der 

foretages stilprøver af lageret løbende. Ved at kommunikere ud til 

medarbejderne på denne måde, kan det medføre at medarbejderne 

påpasselige med at lave fejl. 

 

- Virksomheden har valgt selv at bogføre. Dette giver risiko for at der er fejl i 

bogføringen, da der ikke er nogen kontrol af bogføringen før revisor får materialet 

en gang årligt. I den periode kan der være opstået mange fejl som efterfølgende 

skal rettes og eventuelle fejl som revisor ikke opdager grundet omfanget. 

virksomheder har en forventning om, at de sparer penge ved selv at stå for 

bogføringen, men dette kan skabe flere fejl, som revisor efterfølgende er nødt til 

at bruge meget tid på at rette.  

o Anbefaling: Hvis virksomheden gerne vil holde omkostningerne til en 

bogholder nede, kan virksomheden vælge at have en ekstern 

bogholder en gang ugentligt eller månedligt til at gennemgå 

bogføringen. På denne måde rettes opståede fejl i bogføringen 

hurtigere, og omfanget af overraskelser bør blive mindsket. Denne 

anbefaling vil fungere som en kompenserende kontrol, til de manuelle 

og it-afhængige manuelle kontroller som allerede foretages i 

forbindelse med bogføringen. 
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5.7 Delkonklusion 

 

FunToy’s er en lille ejerledet virksomhed, som har få ansatte. Virksomheden beskæftiger 

sig med salg af legetøj og de vigtigste transaktionskæder består af salg, indkøb og 

personaleudgifter. Virksomheden anvender hovedsageligt manuelle og it-afhængige 

manuelle kontroller. Ejerne af FunToy’s, Finn og Frida, har ikke bevidst implementeret 

COSO’s begrebsramme for intern kontrol. De er ikke engang bevidst om dens eksistens. 

Alligevel formår virksomheden at komme godt rundt om de interne kontroller, men ikke 

uden udfordringer.  

Virksomheden har etaberet et godt kontrolmiljø og deres risikovurderingsproces 

betragtes også som effektiv. Virksomhedes udfordringer opstår omkring 

kontrolaktiviteterne hvor manglende funktionsadskillelse bliver tydelig. Ejerne har for lidt 

fokus på it-sikkerheden og deres kontroller er ikke effektive nok. Virksomhedens 

information og kommunikation fungerer passende for en virksomhed af FunToy’s 

størrelse og det samme gør sig gældende for deres overvågningsaktiviteter.   

De betydelige mangler de ineffektive kontroller generere, skal revisor kommunikere til 

ledelsen. Revisor kan i den sammenhæng vælge at give virksomheden nogle anbefalinger 

til hvordan de kan forbedre de udfordringer de oplever. 

Disse anbefalinger omfatter at FunToy’s bør forsøge at dele medarbejdernes 

arbejdsopgaver op i de situationer hvor det er muligt. I perioder med mere bemanding vil 

dette være aktuelt. Er det ikke muligt at funktionsadskille bør ejerne i stedet fungere som 

kompenserende kontroller ved at afstemme modtagende faktura til den elektroniske 

lagerliste. Dette samme foretages når der sendes pakker til kunderne. Virksomheden bør 

sætte større fokus på deres it-systemer og på hvordan de er sikret. Til sidst bør FunToy’s 

overveje at få en ekstern bogholder til at gennemgå bogholderiet periodemæssigt for at 

opdage fejl i tide. 
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6 Konklusion 
 

Formålet med intern kontrol er at virksomheden får afdækket og identificerede 

forretningsrisici og herigennem når sine mål. Det er ledelsens ansvar at udviklet, 

implementeret og vedligeholde de interne kontroller, så de forbliver effektive og 

mindsker risikoen for fejl og mangler.  COSO’s begrebsramme definerer intern kontrol ud 

fra 5 komponenter, kontrolmiljøet, risikostyring, kontrolaktiviteter, information og 

kommunikation samt overvågningsaktiviteter. Disse 5 komponenter har til sammen 17 

underprincipper som medvirker til en mere dybdegåede gennemgang af intern kontrol. 

De interne kontroller kan ikke give virksomheder 100 % sikkerhed for at der ikke opstår 

fejl eller mangler. Dette skyldes at de interne kontroller har begrænsninger. 

Begrænsningerne omfatter at ledelsen bevidst kan tilsidesætte kontroller, systemer kan 

bryde samme eller mennesker som håndtere kontrollerne kan lave fejl. Når ledelsen skal 

implementere interne kontroller er der også andre overvejelser som de skal fokusere på. 

Disse overvejelser omfatter bland andet, hvilke konsekvenser det kan have for 

betingelserne omkring intern kontrol, at virksomhedens grænser flytter sig, eller ved at 

anvendelse af IT stiger markant. Ledelsen bør også overveje omkostningerne ved interne 

kontroller kontra de fordele de får af at anvende dem. Overordnet skal ledelsen vurdere 

hvilken virksomhed de driver og derudfra tilpasse de interne kontroller. 

Når revisor under revisionen konstatere mangler i de interne kontroller skal revisor 

kommunikere dette til den øverste ledelse. Revisor skal vurdere om der er tale om en 

betydelig mangel, og gør dette sig gældende skal kommunikationen ske skriftligt. Andre 

mangler kan kommunikeres til den daglige ledelse hvis de vurderes af tilstrækkelig 

vigtighed. 

Små virksomheden har ikke fokus på intern kontrol på den måde som begrebsrammen 

ligger op til. Små virksomheder har mere fokus på deres daglige drift. Dette betyder ikke 

at mindre virksomheder ikke kommer omkring begrebsrammen. Små virksomheder har 

også et kontrolmiljø, og grundet få ansatte har de en langt tættere kontakt imellem 

medarbejderne og ledelsen. Deres risikostyringsproces fungerer som en løbende proces 
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hvor ejerlederen vurdere risici i virksomheden ud fra sit tætte kendskab til virksomhedens 

processer. Kontrolaktiviteterne eksistere også i mindre virksomheder, men de kan være 

mindre formaliserede og ejerlederen kan have fravalgt aktiviteter som han ikke finder 

relevant. Informationssystemerne er mindre sofistikerede og kommunikationen er mindre 

formel, og virksomhedens overvågningsaktiviteter består af ejerlederens overblik i den 

daglige drift. 

Kravene til kommunikation af mangler i mindre virksomheder følger de generelle krav. 

Revisor skal dog være opmærksom på når der kommunikeres, at den øverste ledelse og 

daglige ledelse ofte er den samme person i en mindre virksomhed. Derudover er der 

større risiko for at ejerlederen bevidst tilsidesætter kontroller. 

Der finders flere typer af kontroller som virksomheder kan anvende når de vil mindske 

risici.  Disse typer omfatter generelle it-kontroller, applikationskontroller, manuelle og it-

afhængige manuelle kontroller samt kompenserende kontroller. Den sidst nævnte er ikke 

en type kontrol som kan stå alene som de andre. Kompenserende kontroller træder i 

stedet for, eller kompensere for en anden kontrol som er vurderet ineffektiv.  

Mindre virksomheder anvender hovedsageligt en kombination af manuelle og it-

afhængige manuelle og kompenserende kontroller samt en mindre grad af 

applikationskontroller. De kompenserende kontroller kommer ofte til anvendes ved 

problemer med manglende funktionsadskillelse. Dette kunne være i situationer hvor en 

medarbejder udføre en helt proces fra start til slut uden at arbejdet blev kontrolleret af 

andre. Her kan ejerlederen vælge at udtage stikprøver af transaktioner og sammenligne 

med underlæggende dokumentation for at få fastsat om der opstår fejl på området. De 

kompenserende kontroller kan assistere i mange situationer og er et rigtig godt redskab 

for mindre virksomheder.  

Analyseafsnittet tog udgangspunkt i en klassisk virksomheds case. Denne case havde til 

hensigt at skulle repræsentere andre mindre virksomheder som også bliver drevet 

ukompliceret og uformelt. FunToy’s har ikke bevidst implementeret begrebsrammen, 

men har stadig formået at få etableret et effektivt kontrolmiljø og en fungerende 

risikovurderingsproces. Kommunikationen er uformel og informationssystemerne fungere 
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til dels efter hensigten. Overvågningsaktiviteterne varetages af Finn og Frida som har en 

godt overblik, men når det kommer til virksomhedens kontrolaktiviteter opstår der 

udfordringer. De overordnede udfordringer kommer til udtryk i virksomhedens 

manglende funktionsadskillelse samt manglende fokus på it-sikkerhed.  

Vurderingen af disse udfordringer resulterer i konstaterede betydelige mangler da de på 

sigt kan resultere i væsentlig fejlinformation. Derfor skal revisor følge kravene for 

kommunikation af mangler i intern kontrol, og kommunikere manglerne skriftligt til 

øverste ledelse, som i FunToy’s består af Finn og Frida. Det vil være en fordel også at 

kommunikere disse mangler mundtligt således, at ejerne får en ordentlig forståelse af de 

konstaterede mangler, og revisor kunne i den forbindelse vælge at assistere med 

anbefalinger så virksomheden lettere kan få rettet op på de udfordringer de har. 

Revisor har mulighed for igennem sin rådgivning at hjælpe sine kunder til at forbedrer 

deres interne kontroller. I FunToy’s tilfælde, hvilket også vil være tilfældet i mange andre 

små virksomheder, vil anbefalinger indenfor funktionsadskille, it-sikkerhed samt manuelle 

og it-afhængige manuelle kontroller hurtigere kunne hjælpe virksomheden med at 

reducere betydelige risici. Dette kan på sigt være altafgørende for virksomhedens 

overlevelse. Specielt den manglende fokuseringen på it-sikkerheden skaber store 

betydelige risici. Udvikling på it-området er eksploderes og vil fortsætte med at udvikle 

sig. Derfor er det vigtigt at mindre virksomheder som FunToy’s sørger for at tilpasse deres 

interne kontroller til omgivelserne. Revisor er eksperten på området, og har langt flere 

input end den almindelige forretningsdrivende. Ved at revisor kommer med forslag til 

ændringer i de interne kontroller til sine kunder, kan kunderne hurtigere rette fokus på de 

essentielle områder i virksomheden.  

Revisor har ikke pligt til at rådgive omkring hvordan de mindre virksomhederne kan 

forbedre de interne kontroller og deres manglede funktionsadskillelse. Med alle de 

konstaterede fejl i mindre virksomheders årsregnskaber, bør man overveje om det på sigt 

kan være en fordel for både revisor og kunden at der alligevel rådgives omkring hvordan 

virksomheden kan forbedre sine interne kontroller og manglende funktionsadskillelse. 
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