


Forord

Formålet med afhandlingen er, at den studerende kan udvise selvstændighed, og demonstrere høj

faglighed, ved at anvende en praktisk tilgang, for at opnå løsningsforslag, anvisninger og sammenholdning,

til den fremfundne konklusion i henhold til den opstillede problemstilling.

Afhandlingen er skrevet i perioden 1. juli frem til afleveringsdato og henvender sig til vejleder, censor,

interviewede personer, samt andre studerende, der har en fælles interesse for besvigelser og revisors

arbejde.

I forbindelse med kandidatafhandlingen har undertegnede deltaget i vejledermøder igennem perioden

nævnt ovenfor, hvorpå sparring og problemudvekslingsteorier er blevet diskuteret. Ligeledes har vejleder

fungeret som inspirator og specialist på området.

Læsevejledning

Litteraturhenvisninger og andre referencer er opstillet efter et referencesystem, der foreskriver forfatter og

årstal, hvor man til sidst i litteraturlisten kan indhente specifikke detaljer om kilden. F.eks. (Andersen,

2013). Henvisningerne til bilag er foretaget i fodnoter med konkret henvisning til specifikt bilagsnummer.

Afhandlingen er struktureret, så den består af tre dele; en teoretisk gennemgang, der danner grundlag for

de analytiske handlinger, der til sidst vil give læseren en konklusion, der enten af- eller bekræfter den

opstillede hypotese. Til sidst vil der være et afsnit, der vil stille spørgsmål til, om man kunne have løst

problemstillingen anderledes eller grebet emnet anderledes an.

For at opnå et større overblik af afhandlingen, henvises der til afsnit 2.4.1. De bilag, der har været fundet

nødvendig for opgaven, er vedlagt til sidst i afhandlingen.
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1. Executive Summary

This thesis has been written as the final part of my Masters of Science Administration and Auditing at

Copenhagen Business School. The thesis contains a hypothesis which stipulates the auditor could achieve

greater security by the use of data analysis to cover fraud.

Throughout the thesis I have reviewed the separate theories that form the basis of our audit standard for

identification of fraud. Since 2009, the number of economic crimes increased by approximately 10%.

Coupled with the developments of fraud and the pressure for auditors is increasing, while the cost of an

audit should be cost-effectiveness. Therefore, I believe that the required improvement or a possible change

of ISA 240 would help auditors identify possible fraud risks.

In the past several years, the external auditor only discovered about 4% of all reported fraud cases. This

poses the question whether auditors do their job well enough or whether the regulations we, as an

accountant are working out of are adequate? - Similarly, we can conclude that an effective control

environment has helped, identify fraud.

The above hypothesis might be alleviated by the use of data analysis. Data analysis has two different kinds

of sublines where the rules-based maintain to improve the control environment because you need to

define criteria. Whereas the statistical offers the opportunity to assist the auditor to minimize the data, and

thus the efficiency of the review and minimize the risks of fraud.

To know if our audit standard ISA 240 requires an improvement, I have reviewed the components it

contains throughout the thesis and tried to implement data analysis separately. Here I have itemized that,

the use of data analysis will serve as the improvement of analytical procedures and to cover the data for

the auditor selection of the samples as control audit cannot stand alone to achieve high levels of security

Meanwhile, the thesis tries to take former fraud cases and incorporate data analysis with statistical

improvement method, and see if it could have made a difference. This was a challenge because we do not

have the right tools or data but overall, I think that it could have prevented some of the fraud in time.

Overall, I think that implementation of data analysis in audit standard ISA 240 would require it to be

established as an option for small businesses, and in the future may be a determined requirement for large

enterprises of accounting class D. Listed companies has many billions of transactions, and the auditor has

no change of getting through all of them, without a tool that can minimize the total population.
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2. Indledning

I forbindelse med de seneste års krisetider har samfundet mødt store økonomiske problemer. Dette har

vakt en stigende interesse for virksomheders regnskaber og økonomiske situation.

Stigningen i anmeldt økonomisk kriminalitet har været faldende fra begyndelsen af 2001 til slutningen af

2009, hvor anmeldelserne nåede sit lavpunkt ved 30 % af adspurgte virksomheder, der rapporterede om

økonomiske kriminalitet. Dette skriver PwC i deres Global Economic Crime Survey for 20141. Udviklingen på

den økonomiske krise passer med, at den økonomiske fremgang på globalt plan toppede i 2008 og derved

fremlagde regnskaberne i 2009.

Siden 2009 er antallet af besvigelsessager samt anmeldelser af økonomisk kriminalitet steget til 37 % i

2014.

Denne udvikling skyldes formentlig, at virksomheder, der har lidt tab, kan ønske at snyde eller bedrage sig

til ”pænere” regnskaber eller for personlig vindings skyld. Hvordan revisor sikrer sig imod, at deres

påtegning ikke gives på et besvigelsesfyldt regnskab, ligger til grund i vores internationale

revisionsstandarder. Revisor er underlagt specifikke internationale revisionsstandarder, der forudsætter og

regulerer, hvad og hvordan revisor skal foretage sig i forbindelse med en besvigelsesrisiko. Helt specifikt ISA

240 – ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”.

Selvom revisorer udfører de handlinger, som revisionsstandarden foreskriver, oplever vi stadig

besvigelsessager, hvor der er begået besvigelser i virksomheder, som først registreres og lokaliseres, når

skaden er så voldsom, at det er væsentligt for regnskabslæser og virksomheden.

Interessenterne vil derfor undre sig over, hvorfor at revisor ikke har opdaget besvigelsen? Gør revisor ikke

sit arbejde godt nok? – Eller følger vi blot en forældet revisionsstandard, der foreskriver

revisionshandlinger, der burde have forhindret besvigelser?

Flere større revisionshuse2 foreskriver, at dataanalyse vil blive den fremtidige metode at assistere revisors

måde at revidere på3. Dette skyldes, at den mængde af data, større virksomheder genererer på et år, ikke

er mulig at afdække fyldestgørende. Dataanalyse vil kunne begrænse mængden af data og derved opnå et

mere specifikt område at foretage substansrevision på.

Denne afhandling vil derfor tage udgangspunkt i at se, om revisors arbejde imod at afdække besvigelser er

forældet og derved kræver en opdatering, eller om revisor skal fortsætte sine nuværende handlinger, da

1 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014), Side 5
2 EY, Deloitte, KPMG m.fl
3 (KPMG, 2015) – Audit Trends 2015
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revisor ikke reviderer imod besvigelser men revisor skal have et overordnet fokus, på at der muligvis

foreligger en besvigelsesrisiko i virksomheden.

Denne afhandling vil derfor forsøge at implementere dataanalyse i de særskilte revisionshandlinger, som

ISA 240 foreskriver til revisor og opnå en forståelse for, om det vil forbedre revisors arbejde og sikkerhed

for afdækning af besvigelser.

2.1. Målgruppe

Afhandlingen henvender sig til personer med interesse for regnskab og revision samt specifikt opdagelsen

af besvigelser. Ligeledes vil afhandlingen indeholde uddrag fra reguleringer, der kræver, at man har en

forståelse af revisionsmæssige termer. Igennem opgaven vil der være vendinger, som benyttes globalt, og

derfor vil fremstå på engelsk. Det forudsættes derfor, at læser kan forstå og begå sig på engelsk.

2.2. Problemformulering

ISA 240 – ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”4 er revisors regulering og

lovgivning indenfor området besvigelser. De handlinger, revisor SKAL foretage, er nedskrevet og oplistet i

ovenstående standard.

Spørgsmålet er således, om denne standard bør opdateres i takt med udviklingen af arten for besvigelser.

Jeg vil igennem denne afhandling undersøge, om dataanalyse vil kunne tilføjes til ISA 240 som en

supplerende handling, eller helt gå ind og erstatte respektive handlinger, både i revisionsprocessen og

besvigelsesrisikoprocessen. Dette leder mig frem til nedenstående problemstilling;

Vil en opdatering af ISA 240, der understøtter brugen af dataanalyse, kunne give revisor større sikkerhed

for opdagelse af besvigelser?

For at opnå besvarelse af ovenstående hypotese vil nedenstående underspørgsmål blive besvaret igennem

afhandlingen:

- Hvordan har udviklingen været for besvigelser de seneste år?
- Hvordan defineres en besvigelse efter ISA 240, og hvilke krav stiller den til revisor?
- Hvordan bliver besvigelser opdaget i praksis, og hvilke metoder benytter man?
- Hvad er dataanalyse?
- Hvilken betydning vil dataanalyse have for revisors arbejde, særlig i forbindelse med ISA 240?
- Vil dataanalyse kunne have opfanget tidligere besvigelsessager før tid?

4 Nævnes videre udelukkende som ISA 240.
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2.3. Afgrænsning

Opgavens afgrænsning skrives for at sætte fokus på den respektive problemstilling, jeg finder relevant for

afhandlingen og besvigelser som helhed. Ligeledes er afgrænsningen foretaget for at sikre, at man

opretholder en specifik og konkret problemformulering.

Efter gennemgang af den seneste rapport udgivet af PwC, (PwC, Economic Crime: A threat to business

globally, 2014) beskriver rapporten 3 væsentlige typer af økonomisk kriminalitet;

Regnskabsmanipulation, misbrug af aktiver og korruption. Afhandlingen tager udgangspunkt i ISA 240,

hvorfor denne afhandling udelukkende vil tage udgangspunkt i regnskabsmanipulation og misbrug af

aktiver. Baggrunden for at vælge ovenstående to skyldes, at begrebet ”besvigelser” er et revisionsmæssigt

begreb, hvorimod mandatsvig og korruption er straffelovens bestemmelser5.

Afhandlingen vil ikke omhandle besvigelser foretaget på revisionsopgaver uden erklæringer eller anden

regnskabsmæssig assistance. Afhandlingens primære fokus er besvigelser, specifikt foretaget ved

erklæringer med høj og begrænset grad af sikkerhed6.

Derudover er offentlighedens forventninger til revisor meget brede og kan dække over flere ting, som

revisors uddannelse, revisors uafhængighed m.fl. Afhandlingens primære formål er at afdække revisors

arbejde i relation til afdækning af besvigelser efter ISA 240.

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i Exploratory Data Analysis (EDA), og afgrænse sig fra Confirmatory

Data Analysis (CDA). Dette skyldes, at CDA er mere en hypotesedannende og estimering af talrækker, og

derfor vil EDA udelukkende have en relevans for afhandlingen.

2.4. Metode

For at give et større overblik over afhandlingen er nedenstående illustration udarbejdet. Illustrationen

beskriver opbygningen af afhandlingen grafisk, hvor ideer og teorier, skal danne grundlag for analyse og

diskussion.  Formålet med nedenstående er, at læser kan sammenholde teorien og fortolke sin viden med

analytiske tilgange og opstillede hypoteser.

Dette vil udmunde i en konklusion, hvor man vil forholde sig kritisk til hypotesebesvarelsen, og eventuelt

kunne perspektivere eller diskutere andre muligheder for afhandlingens resultat.

5 Straffelovens § 278-280 ”Underslæb, bedrageri og mandatsvig”
6 Erklæring ISAE 3000 og 4410
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Ovenstående analyse vil udmunde i en konklusion, der vil belyse om en ændring eller flere i ISA 240 ville

have gjort en forskel for revisors arbejde og samtidige identificere mulige besvigelsesrisici.

2.4.2. Formål med opgaven

Formålet med at skrive denne afhandling er at klarlægge, om revisor kan fortsætte med de nuværende

handlinger, der foreligger i ISA 240 sammenholdt med udviklingen i besvigelsessagers art og omfang, samt

om dataanalyse eller andre tiltag burde implementeres i revisionsstandarden.

Har revisor de nødvendige værktøjer med tilslutning af relevant lovgivning på området, og vil nye metoder

til bekæmpelse af samme have gjort en forskel på tidligere besvigelsessager?

Man vil kunne beskrive formålet med denne opgave som forstående og forklarende8. Efter den seneste

rapport fra PwC, samt andre store samt respekterede revisionsvirksomheder9 samt ACFE10, kan

konkluderes, at antallet af besvigelsessagerne er stigende. Dette betyder, at revisor skal sikre at kunne

afdække muligheden for besvigelser ved at opnå høj grad af sikkerhed for sine erklæringsopgaver.

2.4.3. Dataindsamling

Afhandlingen indeholder primær og sekundær data. Generelt har størstedelen af afhandlingens data været

kvalitative data, hvor man har indhentet sekundære rapporter udarbejdet af andre og ligeledes tilhørende

reguleringer på revisions- og regnskabsområdet.

Jeg har indhentet enkelte undersøgelser, der giver en mængde kvantitative data, hvorpå jeg har kunnet

måle udviklingen af besvigelser samt hvilke, der fremkommer hyppigst rent statistisk11. Ligeledes har jeg

indhentet analyser og materialer, der kan underbygge de hypoteser og underspørgsmål, der er opstillet.

Afhandlingen bygger på en overordnet tilgang på, hvordan dataanalyse, kan hjælpe med opdagelsen af

besvigelser ved at benytte dataanalyse i sammenhæng med ISA 240. Dette vil kræve, at man opnår viden,

omkring disse nye metoder.

For at opnå denne nye viden er der blevet brugt semistrukturerede interviews12 af personer, der har en

ekspertise i brug af dataanalyse på revisionsområdet. Baggrunden for valg af semistrukturerede interviews

skyldes, at man bør kunne opnå ny viden ved mere eksplorativ tilgang. Dette vil give interviewpersonen

mulighed for at komme med input, der vil give nye synsvinkler eller indspark til afhandlingen.

8 (Andersen, 2013) – Side 21-22
9 Læs EY, KPMG, Deloitte
10 (EY FIDS, 13th Global Fraud Survey, 2014) og (ACFE, 2014)
11 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014)
12 (Andersen, 2013) – Side 22
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Selve dokumentationen af interviewet kan ikke blive transskriberet, da oplysningerne i eksemplerne er

fortrolige. Formålet med interviewet er at undersøge og lære, hvordan revisor kan benytte dataanalyse i en

revisionsmæssig tilgang.

2.5. Kildekritik

I forbindelse med denne afhandling er der blevet benyttet en bred omgang af forskellige type kilder. Her

kan nævnes; bøger, faglitteratur, artikler, relevant lovgivning samt tidligere afhandlinger på området. De

benyttede kilder og indhentet litteratur har så vidt muligt været vurderet aktuelle og valide 13.

I forbindelse med en afhandling er man nødt til at forholde sig kritisk til informationer, som man indhenter

fra artikler og anden onlinetilgængelig information. Der vil ofte være egne tilvirkninger, personlige

holdninger, eller andre subjektive synsvinkler m.fl. Igennem afhandlingen har der været benyttelse af

avisartikler, som kunne indeholde ikke-korrekte informationer. Jeg har dog vurderet ifm med kildekritikken

at, TV2, DR1, Berlingske Tidende mv. kan betegnes som retvisende og valide.

De indhentede love og reguleringer vurderes af høj validitet. Yderligere vurderes bøger og andre udgivelser

brugt på studiet fra CBS af høj kvalitet, da det bruges i forbindelse med undervisningen.

Udgivelserne omkring ”Global Fraud Survey 2014”14 og ACFE15, der danner grundlag for fordelingen af

besvigelser i verden, vurderes ligeledes til at være af høj validitet.

Baggrunden for dette skyldes, at de adspurgte er virksomheder af en vis størrelse og volumen. Man kunne

argumentere for at have en bias for at tage parti for revisorerne, da PwC er en revisionsvirksomhed og

derved have en subjektiv holdning til udfordringerne og konklusionerne ved rapporten.  For at neutralisere

dette er undersøgelsen underbygget med tilsvarende udvikling med ACFE.

I forbindelse med udarbejdelsen af teoriafsnittet er de danske revisionsstandarder blevet benyttet.

Forskellen mellem disse og de amerikanske er udelukkende sproget. Der skulle ikke være gået noget tabt i

oversættelserne, og derved er de også certificeret. Alt i alt vurderes litteratursøgningen at være bred og

fyldestgørende, hvilket gør, at kildehenvisningerne vurderes valide.

13Fælles betegnelse for relevans og gyldighed (Andersen, 2013), Side 84
14 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014)
15 (ACFE, 2014)
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3. Udviklingen af besvigelser

For at kunne klarlægge hvilke besvigelser, der oftest fremkommer, og hvordan udviklingen har været

igennem de seneste år, er man nødsaget til at foretage en statistisk gennemgang af undersøgelser, der

belyser besvigelser globalt. PwC har udarbejdet en rapport, der belyser økonomisk kriminalitet globalt,

”Economic Crime: A threat to business globally”.

Økonomisk kriminalitet har en bred betydning, for hvis man gennemgår ISA 240, fremgår begrebet her,

hvilket gør den aktuel for denne afhandling. Samtidig er det vigtigt at få et overblik over udviklingen af

besvigelser, specielt hvilke besvigelser der i 2014 er de hyppigste, og hvordan udviklingen ser ud til at blive i

fremtiden. Dette vil ligeledes give en baggrundsviden for at kunne gennemgå revisors handlinger mod

besvigelser.

Nedenfor tages der udgangspunkt i udviklingen fra 2009 til 2014. Dette er begrundet ved at

verdensøkonomien toppede i 2008, og vi havde en økonomisk fremgang indtil 2008. Global Survey fra 2009

belyser derfor, virksomheders regnskabstal helt frem til 2008, og derved vil dette give et billede af

besvigelser i en fremgangsperiode.

3.1. PriceWaterhouseCoopers Global Survey 2009-2014

Undersøgelsen for 2014 blev udført fra august 2013 til februar 2014, hvor hovedformålet var at opnå viden

omkring;

- Generelle statistiske spørgsmål, omkring hvor, hvor meget og hvem?

- En komparativ analyse på tværs af landegrænser og kulturer

- Belysning af nye former for økonomisk kriminalitet, ”Cybercrime” og ”Procurement Fraud”16

- Besvigelsestyper og deres udvikling i et globalt samfund

Undersøgelsen blev udført med 5.128 deltagende virksomheder, fra 99 forskellige lande.

Udviklingen for deltagelse i undersøgelsen, af virksomheder er steget de seneste år, hvilket gør

undersøgelsen bliver mere valid17, og derved dækker en større berøringsflade af virksomheder.

Undersøgelsens besvarelser er blevet indhentet ved at udsende spørgeskemaer direkte til nøglepersoner i

ledelsen af virksomhederne samt relevante regnskabschefer m.fl. I Danmark har ca. 120 virksomheder

deltaget, hvilket mere eller mindre er konstant ift. Sidste år.

16 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) ”Indkøbsrelaterede besvigelser og mandatsvig”
17 (Andersen, 2013), Side 84
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3.1.1. Hvordan har udviklingen været for økonomisk kriminalitet fra 2009 til 2014?

I rapporten for 2014 har 37 % af de adspurgte i undersøgelsen været udsat for økonomisk kriminalitet.

Udviklingen fra 2009 til 2014 er på 10 % -point, og nogle virksomheder har oplevet mere end én gang.

Når man ser på udviklingen i et større perspektiv, har man registreret en tendens mellem størrelsen af

virksomhederne og den generelle mængde af økonomisk kriminalitet. I rapporten for 2014 har man

registreret, at 54 % af de virksomheder med +1.000 ansatte har været udsat for økonomisk kriminalitet.

Årsagen til dette kunne skyldes, at kontrolmiljøets effektivitet og kompleksitet ofte hænger sammen med

mængden af ansatte. Dette underbygges yderligere i rapporten, hvor 56 % af al økonomisk kriminalitet

skyldes interne aktører18.

Der findes en mindre usikkerhed omkring ovenstående sammenhæng.  Mindre virksomheder bliver ofte

ikke hørt i et forum af denne rapports størrelse. Ligeledes kan man opstille en forventning, hvor mindre

virksomheder ikke gør yderligere ved den økonomiske kriminalitet, idet deres kontrolmiljø er begrænset i

forvejen. Dette skyldes samtidig, at størrelsen af hændelserne ofte er af mindre karakter. I mindre

virksomheder, vil en fyring af den implicerede og intet rets forløb være et naturligt forløb. Besvigelsestyper

Rapporten har desuden, opgjort økonomisk kriminalitet fordelt på forskellige typer for besvigelser.

Cybercrime, mandatsvig samt korruption og bestikkelse vil ikke blive gennemgået i denne afhandling jf.

afsnit 2.3 (afgrænsning). Ligeledes vil der ikke blive forklaret dybere, hvad der kendetegner de forskellige

typer besvigelser efter ISA 240. Dette vil blive dybere gennemgået i senere afsnit, og her ses blot på

udviklingen.

Misbrug af aktiver er by-far den største del af virksomhedernes økonomiske kriminalitet, hvor hele 69 % af

de adspurgte virksomheder har været udsat denne type besvigelse. Selvom virksomheder oftest er udsat

for denne type kriminalitet, er det ikke altid den besvigelse, der har den største betydning af størrelse eller

økonomiske omfang.  I hvilket omfang og hvordan man kan forhindre dette, vil blive gennemgået i et

senere afsnit.

Regnskabsmanipulation har ligeledes altid været en af de fremtrædende former for økonomisk kriminalitet,

hvilket skyldes, at det er i regnskabet, at banker og kreditforeninger indhenter deres vurderinger af

selskaber.

18 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 40
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Regnskabsmanipulation sker ofte i den øverste del af ledelsen, da de har adgang til økonomisystemet og

andre væsentlige systemer i selskabet og derfor muligheder for at pynte på regnskabet19. Man forventer

ligeledes en forøgelse af regnskabsmanipulation i de kommende år, hvilket skyldes de seneste års

økonomiske krisetider. Her menes der, at virksomheder i flere år kan have manipuleret regnskabstal, hvor

man først ser dette nu efter flere års revisioner. Virksomhederne kan stadig lide efter økonomiske

vanskeligheder igennem 2008 og frem til ca. 2012-13. Dette kan have givet incitament til at foretage

regnskabsmanipulation eller andre former for besvigelser for at opnå den fornødne kreditvurdering eller

likviditet.

3.1.2. Den typiske ”Fraudster”

I rapporten, tegnes der et billede af personen, der begår besvigelser. Baggrunden for kort at beskrive denne

”person”, set i sammenhæng med ISA 240, er for at kunne registrere og identificere sådan en type i

virksomheden og derved minimere besvigelsesrisikoen.

I diskussionen omkring den typiske ”Fraudster” er der flere termer, der skal bringes i spil. Rapporten giver

et overordnet billede af, at 56 % af økonomisk kriminalitet foretages af interne aktører. Den eneste

undtagelse, når man analyserer tallene i undersøgelsen, er at det er de finansielle virksomheder, der oftest

oplever, at besvigeren er en ekstern aktør. Rapporten har ligeledes foretaget en bredere undersøgelse af

den specifikke type af besviger, og har den typiske besviger karakteriseret som;

En mand, i 31 -50 års alderen med 6 – 10 års erfaring i branchen med en uddannelsesbaggrund af

universitetsgrad20.

Ovenstående karaktertræk er taget direkte fra rapporten, og når man tager de seneste sager i. Danmark, er

de implicerede personer som Stein Bagger21 og Johannes Petersen relativt tæt på profilen.

Dette giver et overordnet billede af, at ovenstående ”besviger” er med til at give en grov skildring af

personer i virksomheden, hvor man skal være særlig opmærksom sammen med de typiske tegn.

3.1.3. Bekæmpelse og foranstaltninger af økonomisk kriminalitet

I rapporten har PwC opstillet en oversigt over hvilke hændelser, der har gjort, at man har opdaget

besvigelser i rapporterede sager. Revisor og ISA 240 burde give en høj grad af sikkerhed for opdagelse af

besvigelser. Man kan ikke 100 %, sikre virksomheder imod besvigelser ved kontrolmiljø eller anden intern

sikkerhed. Man kan forsøge at minimere muligheden, men hvis en besviger ønsker at ville foretage

19 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 44
20 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 44
21 IT Factory og Nordisk Fjer
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besvigelser, kan det ofte være svært at forhindre fuldstændigt. Nedenfor er der illustreret et skema der

viser udviklingen for opdagelsen af besvigelser.

Skemaet er udarbejdet ved egen tilvirkning, med henvisning til tal fra PwC’s rapport. Nedenfor har PwC

summeret flere af delforanstaltningerne fra den oprindelige rapport af PwC for at give et bredere og mere

gennemskueligt overblik.

Opdagelse af økonomisk kriminalitet 2009 2011 2014

Internt kontrolmiljø
- Dataanalytics
- Intern revision
- It-sikkerhed

46 % 50 % 55 %

Virksomhedskultur
- Anonyme tip
- Whistleblower

34 % 23 % 23 %

Tilfældighed
- Tilfældighed
- Offentlig instans (SKAT)
- Bagmandspolitiet

20 % 28 % 21 %

Figur 2 – Hvad opdager besvigelser eller bekæmper samme - Egen tilvirkning med inspiration fra PwC Rapport22

Hvis man bryder ovenstående ned i mindre delkonklusioner, kan det konkluderes, at virksomheden skal

sørge for at opretholde et velfungerende internt kontrolmiljø. Her skal man sikre høj faglighed for den

interne revision og samtidig have et godt it-miljø.

Ovenstående tendenser danner derfor et fundament, der viser, at besvigelser har en stigende tendens, og

at der kommer flere og flere besvigelsessager23. For at vi kan nedbringe antallet af besvigelser, kunne man

implementere nye revisionshandlinger, der vil kunne følge med udviklingen af besvigelser.

I et senere afsnit i afhandlingen vil ISA 240 blive gennemgået med eventuelle forbedringsmuligheder ved

brug af dataanalyse for afdækning af risikoen for besvigelser.

22 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 42
23 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 1
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4. Besvigelsesteori

Siden begyndelse af 1900-tallet har revisor skulle opdage, når der foregik besvigelser i en virksomhed.

Revisor skulle stå til ansvar, hvis der var registreret en sag, hvor der var begået besvigelser. Denne holdning

omkring revisors arbejde er den generelle holdning blandt befolkningen og samfundet. FSR’s formand

Charlotte Jepsen udtaler således i et nyhedsbrev tilbage i februar 2015 dette24;

”I mange af de erstatningssager vi ser, har ledelserne i virksomhederne handlet svigagtigt. Og der er ofte

ikke truffet afgørelse om, hvorvidt revisors arbejde har været fejlbehæftet. Alligevel bliver der rejst meget

store krav mod revisorerne.”

Igennem 1900-tallet begyndte man at tage stilling til spørgsmålet, om det var revisor, der skulle have hele

ansvaret for, om der foregår besvigelser i en virksomhed. Derfor besluttede man, at hvis man opdagede

uforklarlige forhold eller andre mistænkelige sager, skulle man undersøge det nærmere. Det blev derfor

revisors opgave at foretage en gennemgang af virksomhedens bilag ”One-by-one”.

I 1990’erne blev det besluttet, at revisor udelukkende skulle undersøge besvigelser, der er relevante for

regnskabet (væsentlighedsbetragtning). Dette er samtidig den holdning, man har i dag blandt revisorer.

Selve revisionsprocessen, omfanget samt tilgangen til, hvordan man udfører en effektiv revision, er også

blevet revurderet igennem årene. I begyndelsen undersøgte man hvert et bilag og sikrede, at det var

beregnet, indregnet og klassificeret korrekt.

Dette foregik ved ren substansbaseret stikprøverevision, hvor man nu går mere analytisk til værks med et

væsentlighedsniveau for øje. Dette foretages for at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke sker

besvigelser, der væsentligt kan påvirke virksomhedens økonomiske situation samt få regnskabsbruger til at

træffe forkerte beslutninger.

I dag benytter revisor ISA 240, der angiver, hvad besvigelser er? - Hvordan man skal gribe revisionen an?

Samt hvilke handlinger revisor skal foretage for at afdække en eventuel mulighed risiko for besvigelser.

Ovenstående revisionsstandard vil blive gennemgået i et senere afsnit for at se, hvad det er revisor

foretager for at sikre, at der ikke bliver foretaget besvigelser.

24 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2015-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-
4-februar ”... Alligevel bliver der rejst meget store krav mod revisorerne.”
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4.1. Definition af besvigelser

Begrebet ”besvigelser” er efter den danske ordbog at snyde eller bedrage25.  Besvigelser er et regnskabs- og

revisionsmæssigt udtræk, som dækker over misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. De to typer er en

del af økonomisk kriminalitet og dækker over flere forskellige typer, der vil blive gennemgået i

efterfølgende afsnit. I forhold til afhandlingens problemstilling er det nødvendigt at forstå, hvad en

besvigelse er.

For at kunne bryde begrebet ”besvigelser” ned i mindre dele, er man nødsaget til at opnå en mere

dybdegående forklaring. En sådan forklaring er gengivet i revisionsstandarden ISA 240, International

Standards of Auditing (ISA) 24026.

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

medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel27”

Ovenstående definition er en bred definition og indeholder flere dele, som der bør gennemgås yderligere

end blot overordnet for at opnå total forståelse for, hvad en besvigelse er;

1. ”… en bevidst handling”

Man skelner mellem en bevidst handling, og en ubevidst handling. Den ubevidste handling skyldes
en fejl, og ofte forbinder man en fejl med manglende viden eller en fejlfortolkning af lovgivningen. I

ISA 240 er en bevidst handling en tilsigtet fejl, hvor man prøver at vildlede revisor eller anden

offentlig instans samt regnskabsbruger.

2. ”… udført af en eller flere personer i virksomheden…”

Besvigelsen bliver udført af en eller flere personer i virksomheden. Det kan ligeledes ske, at man

oplever eksterne aktører foretager besvigelser. Dette gør interessenter mulige for at begå

besvigelser.
Ofte ser man interne aktører begå misbrug af aktiver, hvor det kræves, at man kan opnå adgang til

virksomhedens aktiver. Regnskabsmanipulation begås ofte af den daglige ledelse eller anden højere

instans i virksomheden. Det sker dog, at bogholdere eller andre almindelige ansatte med adgang til
finanssystemet kan foretage regnskabsmanipulation, hvis de ligeledes er bonusaflønnet, og derved

har et incitament til at begå besvigelser.

25 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=besvigelse
26 (ISA 240, Dec. 2009)
27 (ISA 240, Dec. 2009) – Side 3, Afsnit 11
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Årsagen, til at det ofte er ledelsen, er at det kræver, at man har adgang til økonomisystemet med

administratorrettigheder eller blot manglende funktionsadskillelse. Dette ville give mulighed for direkte
eller indirekte påvirkning på resultatet.

3. ”… benytter vildledning”

Ved at besvigelsen udføres ved vildledning, får det den betydning, at revisor vil have svært ved at
opdage dette. Ligeledes er vildledning, at regnskabsbruger træffer forkerte beslutninger på

baggrund af besvigelsen, og derved er der blevet tilført væsentlig fejlinformation i regnskabet.

4. ”… uberettiget eller ulovlig fordel”
Generelt vil en besvigelse give en uretmæssig fordel af ulovlig karakter. Om denne fordel er

økonomisk eller socialistisk afhænger af besvigelsen. En økonomisk fordel kan kategorises som, at

besviger, opnår en økonomisk gevinst. En socialistisk vil være at stille sig selv bedre i forhold til
kollegaer eller lign.

Besvigelsen kan sagtens gavne virksomheden, men fordi du har ageret over evne i forhold til dine

nærmeste kollegaer, vil du fremstå som forbillede og den perfekte medarbejder.

Da vi nu har fået dekomponeret definitionen af besvigelser efter ISA 204, vil nedenstående afsnit belyse de

typer af besvigelser ISA 240 omhandler. ISA 240 indeholder to særskilte besvigelser nemlig ”Misbrug af

aktiver” og ”Regnskabsmanipulation”.

 Ifølge PwC’s28 Survey omkring økonomisk kriminalitet er mandatsvig et af de væsentligste områder i 2014,

men da det ikke kan kategoriseres som en besvigelse efter ISA 240, vil denne ikke blive gennemgået

yderligere.

4.2. Besvigelsestyper

I ISA 240 opererer man udelukkende med to typer af besvigelser med tilhørende fejlinformationer; misbrug

af aktiver og regnskabsmanipulation. Nedenstående afsnit vil belyse de disse besvigelsestyper set i relation

til revisionsstandarden.

4.2.1. Misbrug af aktiver

Misbrug af virksomhedens aktiver er den besvigelse, der bliver foretaget oftest  29 og udgør derfor et stort

problem hos virksomhederne. Generelt ser man, at misbrug af aktiver foretages af ”normale”

medarbejdere30, da de har nemmere adgang til virksomhedens aktiver. Dette kunne eksempelvis være

lagermedarbejdere, hvor man ofte høre sætningen ”Det må være faldet af bilen på vejen”.   Et andet

28 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014)
29 (ACFE, 2014) – Side 12
30 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 38
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eksempel på misbrug af aktiver, kunne foregå ved at medarbejdere stjal fra kassen. Det skal dog noteres, at

misbrug af aktiver ikke er den type besvigelse, der gennemsnitlig koster virksomhederne mest, det er

derimod ”Regnskabsmanipulation”31.

Misbrug af virksomhedens aktiver kan foregå i meget bred forstand, og så kan det være helt ned til

minimale og ligegyldige størrelser. Reelt kan misbrug af virksomhedens aktiver være at tage kuglepenne og

andre kontorartikler med hjem til privatforbrug.

 Det afhænger blandt andet af om virksomhedens varer er nemt omsættelige, som eksempelvis elektronik

eller andre nemt omsættelige varer. Der findes flere forskellige typer af misbrug af virksomhedens

aktiver32.

Underslæb

Det kan være ændring af kontonumre på afsendelser af faktura til nuværende kunder, hvorefter

besvigeren vil modtage betalingen i stedet for virksomheden. Dette kræver at der hele tiden skal

flyttes penge rundt, for at denne besvigelse ikke bliver opdaget og debitor gentagne gange

modtager rykkere for ikke modtagne betalinger.

Tyveri

Tyveri fra varelageret eller fra kassen er klassiske eksempler på, hvordan man kan foretage misbrug

af aktiver med meget lille risiko for at blive opdaget. Dette skyldes, at der ikke efterlades noget

direkte spor til den enkelte ansatte.

Udbetaling af løn til fiktive medarbejdere

Ovenstående misbrug af aktiver kan udelukkende foretages af den daglige ledelse eller

økonomiansatte, der har adgang til lønsystemet. Det kræver, at man fortsætter med at betale løn

til tidligere medarbejdere, hvor man så ændrer kontonummeret til et, man selv har adgang til.

Privat benyttede af virksomhedens aktiver

Privat benyttelse af virksomhedens aktiver kan være at gå i banken og stille sikkerhed for privat

henseender med virksomhedens aktiver eller at benytte firmabilen til private henseender.

31 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014)
32 (ISA 240, Dec. 2009) – Side 6, Afsnit A5
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Ovenstående typer af misbrug af aktiver er taget direkte fra ISA 24033, der udelukkende belyser nogen af de

mest standardiserede besvigelser, hvorimod t hvis man gik mere i dybden i den enkelte virksomhed, ville

man kunne finde andre typer end ovenstående.

4.2.2. Regnskabsmanipulation

Regnskabsmanipulation kræver, at der bliver foretaget en tilsigtet fejl eller bevidst handling jf. definitionen

for besvigelser, som det blev gennemgået i afsnit 4.1. Yderligere bliver der undladt beløb eller indeholdt

væsentlige for store eller for små beløb i regnskabet, hvilket er en faktor til at vildlede regnskabslæser til at

træffe forkerte beslutninger på baggrund af fejlinformationen.

Regnskabsmanipulation bliver ofte foretaget, af den daglige ledelse der tilsidesætter, ellers velfungerende

kontroller for øvrige medarbejdere. Ledelsen kan i begyndelsen foretage minimale handlinger, der ikke

leder til væsentlige forskelle eller afvigelser.

Problemet ligger i, at før eller siden eskalerer det, og derved opnår man væsentlig fejlinformation i

regnskabet. Når beløb og omfang bliver væsentligt, kan der blive truffet forkerte beslutninger fra

regnskabslæser.

Man ser ofte, at regnskabsmanipulation sker på baggrund af et pres, eller at man har et incitament til at

foretage besvigelser. Det er her, man taler om besvigelsestrekanten, hvilket vil blive beskrevet under afsnit

4.3.

 Det forekommer ofte, at regnskabsmanipulation foretages på regnskabsposter, der præges af skøn, som

foretages af ledelsen eller omsætningen, da man vil kunne oppuste denne ved fiktive fakturaer. Under disse

poster er det yderst vigtigt, at revisor foreholder sig kritisk og benytter sig af sin professionelle skepsis.

Nedenfor er der efter ISA 240’s34 opstillet forskellige metoder på, hvordan man kan foretage

regnskabsmanipulation:

- Bogføring af fiktive transaktioner

- Urimelige skøn af regnskabsposter

- Undladelse, fremskyndelse eller udskydelse af indregning

- Undlade eller fortielse af oplysninger

Generelt kan der konkluderes, at regnskabsmanipulation har en større tendens til at foregå på

ledelsesniveau og ofte være svær for revisor at opdage. Dette skyldes, at det kan være svært at vurdere,

33 (ISA 240, Dec. 2009)
34 (ISA 240, Dec. 2009) – Side 6, Afsnit A4
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om ledelsen har foretaget et skøn med henblik på bevidst at medgive fejlinformation; eller om det er sket

ved en almindelig vurderingsfejl og derved reelt ikke kan kategoriseres som en besvigelse.

Det, man dog kan være sikker på som revisor, er, hvis virksomheden konsekvent indregner eller oplyser

noget i strid med årsregnskabsloven. Dette kunne være i forbindelse med indregning af omsætning eller

afskrivningsperioder på eksempelvis immaterielle anlægsaktiver (goodwill).

4.3. Besvigelsesrisikofaktorer

 Det er blevet klargjort, at der foreligger to typer af besvigelser i ISA 240, hhv. Misbrug af aktiver og

Regnskabsmanipulation.  Der ønskes at klarlægge hvilke karakteristika, der skal være til stede for, at der

kan opstå en besvigelse.

For at kunne forbedre en revisionsstandard, er man nødsaget til at forstå, hvad der ligger bag ”en

besvigelse”. En besvigelse er blevet klarlagt fra ovenstående afsnit, men hvorfor foretager personer en

besvigelse? Kan man som virksomhed foretage nogen handlinger eller forbedringer, der er med til at

minimere muligheden, retfærdiggørelsen samt presset for, at der sker besvigelser? Eller kan revisor

foretage en løbende ydelse for kunden, der kan være med til at minimere deres risici eller i hvert fald

opdage det i tide? De tre faktorer er sammenholdt i det, der

kaldes besvigelsestrekanten.

I det foregående afsnit er det samtidig konstateret, at der

skal foreligge nogle relevante karakteristika, for at det kan

kaldes en respektiv hændelse eller handling for besvigelser;

- En bevidst handling

- Udført af en eller flere aktører

- Opnå uberettiget eller ulovlig fordel

Udover ovenstående karakteristika siger ISA 240 samtidig, at

der foreligger nogle væsentlige risikofaktorer, der ligeledes

skal være opfyldt, før der er en reel besvigelse.

Figur 3 - Besvigelsestrekanten
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Her tales der om, at en begivenhed eller handling skal indeholde35;

- Mulighed

- Incitament/Pres

- Retfærdiggørelse

Ligeledes foreskriver Professor J. T. Wells, at der skal foreligge de samme tre faktorer for, at man kan

klassificere en handling som besvigelse36.

Begrebet kaldes ”Besvigelsestrekanten”, som er illustreret til på ovenfor.

Det er ikke et must, at alle tre karakteristika er til stede, for at man kan klassificere noget som en

besvigelse. ISA 240 mener, at der godt kan ske besvigelser, selvom alle ikke er til stede. Dog mener Prof.

Wells, at der ikke findes en besvigelse, der ikke indeholder alle tre. For at opnå en bredere forståelse af

rationalet for at begå en besvigelse, og for at kunne forbedre vores revisionsstandarder, vil der i

efterfølgende afsnit blive foretaget en dekomponering, af de tre sider i besvigelsestrekanten.

4.3.1. Muligheder

Den første betingelse for, at man kan klassificere en handling som en besvigelse, er, at der skal foreligge en

mulighed37 for at foretage en besvigelse. En mulighed kan være et svagt IT-miljø, eller at pengekassen står

nemt tilgængelig i en mindre virksomhed.

Hvis virksomheden har nemt omsættelige varer, såsom mindre fysiske varer der nemt kan stjæles, eller hvis

virksomheden har et meget mangelfuldt internt kontrolmiljø, vil muligheden for at foretage en besvigelse

være større. Mangelfuld funktionsadskillelse i virksomheden vil ligeledes øge muligheden for besvigelser.

Hvis revisor registrerer dette i forbindelse med sin planlægning af revisionen eller udførende del af

revisionen, vil revisor altid fastsætte en eventuel besvigelsesrisiko, og derved foretage ekstra handlinger,

der afdækker denne risiko. En speciel opbygget organisationsstruktur med off-shore datterselskaber kan

ligeledes skabe tvivl om transaktionernes værdiansættelse og derved en besvigelsesrisiko for ukorrekt

indregning i et eventuelt koncernregnskab.

4.3.2. Incitamenter og pres

Den anden betingelse, for om man kan klassificere, en handling som en besvigelse, er, at der skal foreligge

et pres eller incitament fra virksomhedens omgivelser. Problemer ved omgivelserne kunne være problemer

35 (ISA 240, Dec. 2009) – Side 3, Afsnit 11
36 (Wells, Why Employees Commit Fraud, Feb. 2001)
37 (ISA 240, Dec. 2009) – Afsnit 25, Bilag 1
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med ægtefælle, eller at man har meget høje og dyre lån og derfor kan have likviditetsproblemer og ikke vil

fortælle familien dette.

Presset kan ligeledes stamme fra arbejdet, hvis der foreligger for lav medarbejderaflønning, eller at

medarbejderne føler, at de personalegoder, virksomheden tilbyder, ikke kan accepteres.

Ledelsen har et specielt pres og incitament til at foretage regnskabsmanipulation. Det er derfor at

regnskabsmanipulation oftest bliver foretaget af den daglige ledelse. Ledelsen har pres fra virksomhedens

interessenter, der kan have et ønske om bedre resultat, større åbenhed osv.

Ved en aktiebaseret selskabsform vil negative resultater få kursen til at falde i takt med, at man kommer

tættere på årsafslutningen, hvis året har været negativt præget. Ledelsen kan eventuelt se sig tvunget til at

foretage regnskabsmanipulation for at nå deres milepæle, fastlagt af bestyrelsen, ifm med omsætning eller

årets resultat. Her er det vigtigt for revisor, at risikovurderingen af selskabet er ekstra grundig. En revisor vil

i forbindelse med planlægning af revisionen skulle forstå virksomheden og få fastlagt eventuelle

besvigelsesrisici i forbindelse med regnskabsafslutningsprocessen.

Senere i afhandlingen vil der blive foretaget en mere detaljeret gennemgang af de handlinger, en revisor

foretager, hvis der er fastlagt en besvigelsesrisiko ifølge revisionsstandard ISA 240.

4.3.3. Retfærdiggørelse

Den sidste betingelse, der bør være til stede for at klassificere en handling som en besvigelse, er

”retfærdiggørelse”. Helt lavpraktisk betyder det, at besviger føler, at det arbejde, personen udfører, ikke

kan retfærdiggøres af den løn, man modtager. I revisionsstandarden ISA 240, beskrives nedenstående38:

”… personer kan være i stand til at retfærdiggøre en besvigelse. Nogle personer har en holdning, en karakter

eller etiske værdier, som tillader dem at begå en uærlig handling bevidst og tilsigtet.”

Det er ikke kun uærlige mennesker, der kan begå besvigelser. Generelt kan ærlige mennesker med høj

integritet begå en besvigelse. Det kræver blot, at de ”udelukkende gør det denne ene gang”, fordi de for

nuværende har en meget trængt privatøkonomi.

Retfærdiggørelsen vil gøre sit til, at besvigeren mener, han har arbejdet så hårdt for at nå, hvor han er.

Derfor føler vedkommende sig fortjent til den ene gang f.eks. at tage 2.500 kr. i kassen hos virksomheden.

Problemet her er ikke beløbene, men derimod at medarbejderne ikke kan styre hvornår, eller hvor grænsen

skal gå. When is enough? – Generelt bliver grænserne derved skubbet, og til sidst bliver det væsentlige

38 (ISA 240, Dec. 2009) – Afsnit A1, Punkt 3
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beløb og kan derefter give en væsentlig fejl i regnskabet, der gør, at regnskabsbruger træffer forkerte

beslutninger.

Den samme person som tidligere kan godt have en opfattelse af at stjæle småbeløb er okay? Dette tyder

på, at virksomheden har et dårligt kontrolmiljø, hvis dette er muligt39.

Den anden del af besvigere er folk, der har en adfærd, der direkte er ubehagelig, fordi de synes

virksomheden behandler deres kollegaer eller ansatte rigtig skidt. Det kan give incitament til at foretage

dårlige handler på virksomhedens vegne, og derved retfærdiggøre dette med, at ”virksomheden var selv

ude om det”.

For at kunne afdække denne type besvigere, kræves kvalitative interviews med enkelte medarbejdere på

forskellige niveauer. Denne handling står beskrevet i ISA 240 og er med til at danne et billede af den

generelle holdning blandt medarbejdere og derved afdække denne negative virksomhedskultur.

Overordnet er besvigelsestrekanten et yderst succesfuldt redskab, som revisor kan benytte i sin revision til

at vurdere den respektive risiko i virksomheden for at fastlægge risikoen for væsentlig fejlinformation i

regnskabet.

Efter man har fået fastlagt de ting der, gør at man foretager en besvigelse, vil afhandlingen rent praktisk

foretage en gennemgang, af metoder der de seneste år opfanger og beskytter imod besvigelser.

4.4. Fastlæggelse af besvigelsesrisici

Gennem en forståelse af virksomheden og dens omgivelser herunder dens interne kontrol skal revisor

identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabs- og revisionsmålsniveau,

uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl40.

Den indledende risikovurdering skaber grundlaget for revisors valg af overordnet revisionsstrategi, men er

også en forudsætning for, at revisor kan målrette arten, tidspunktet og omfanget af planlagte

revisionshandlinger. Nedenfor er der oplistet en række eksempler på forhold og begivenheder, der

indikerer tilstedeværelsen af risici for væsentlig fejlinformation.

- Er der tale om en førstegangsrevision?

- Er der sket betydelige ændringer i virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter eller drift?

- Er der foretaget væsentlige transaktioner med nærtstående parter

39 (ISA 240, Dec. 2009) – Afsnit vedrørende kontrolmiljøet
40 (ISA 315, Dec. 2013)
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- Er der identificeret besvigelsesrisici forbundet med indregning af indtægter?

- Er der identificeret væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder dagsværdimålinger, som er

behæftet med høj estimeringsusikkerhed?

- Har der været udskiftninger af nøglemedarbejdere, herunder centrale personer i ledelsen?

Ovenstående liste er ikke udtømmende, men forslag udvalgt fra egen erfaring baseret på indgangsvinkler

fra den praktiske tilgang til revision. Efter en nøje gennemgang af virksomheden vil revisor opnå en samlet

risikovurdering, hvor revisor baserer deres planlægning. Igennem revisionen skal revisor derfor forholde sig

til lav eller høj risiko.

5. Opdagelse af besvigelser

I forbindelse med PwC’s rapport vedrørende økonomisk kriminalitet blev det klarlagt, at den foranstaltning,

der sikrer virksomheden bedst, er et sundt og sikkert IT-miljø. For at underbygge denne teori anvendes en

illustration fra en yderligere ”Anti-Fraud” forening41. Denne illustration benævnes som Figur 4 - Detection

Methods (ACFE Report - Page 19). Figuren viser hvilke foranstaltninger, de har registreret, der er med til at

bekæmpe besvigelser.

Denne illustration er udarbejdet af en gruppe Anti- Fraud Specialister42 , der foretager en undersøgelse, på

samme vilkår som PwC’s. Forskellen mellem PwC’s illustration og nedenstående er, at PwC har fokus på

økonomiske problemer som helhed; eksempelvis korruption og mandatsvig samt dokumentfalsk.

I forhold til ISA 240 er der udelukkende to typer besvigelser, nemlig misbrug af aktiver og

regnskabsmanipulation. Forskellen på de to grafer viser, at de ekstra økonomiske problemer kan vise

afvigelsen mellem deres illustration og denne.

PwC’s rapport viser, at et godt kontrolmiljø er karakteriseret ved, at der er opretholdt funktionsadskillelse

mellem personer i virksomheden, og at de interne kontroller sikrer, at der ikke sker dobbelt bogføring af

samme faktura eller lign. Revisor skal i forbindelse med kontrolrevisionen sikre, at kontrollerne er

velfungerende, og dermed kan minimere revisors substanshandlinger i løbet af hele revisionsprocessen.

41 (ACFE, 2014)
42 (ACFE, 2014) -  Side 19
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Figur 4 - Detection Methods (ACFE Report - Page 19)

PwC’s rapport benævner, at den hyppigste opdagelsesfrekvens er et velfungerende kontrolmiljø, mens

ACFE’s rapport (se ovenstående) konkluderer, at anonyme tip er den type af opdagelsestyper, der

forekommer hyppigst. Forskellen mellem de to rapporter skyldes, at ovenstående rapport har en mere

specifik opdeling af opdagelsesmetoder. Ovenstående illustration har flere typer af opdagelsesmetoder,

hvor man kan slå flere sammen under kategorien ”Interne kontrolfaktorer”. Det kan på den baggrund give

en samlet afdækning på ca. 40 % af opdagelsesmetoder. Herunder særskilt ledelses gennemgang af

afstemninger, intern revision og kontoafstemninger ved hver månedsafslutning. Helt overordnet kan det

konkluderes, at begge analyser og illustrationer, uafhængigt af hinanden ser, at interne tips og anonyme

tips er de hyppigste metoder for opdagelse af besvigelser43.

 Det kan konkluderes, at en sund virksomhedskultur er vigtig at opretholde. Helt specifikt menes der, at der

skal opretholdes høj moral og etik på arbejdspladsen. Det er særdeles svært for en medarbejder at begå

besvigelser, hvis alle medarbejdere står for en god arbejdskultur. Derimod er det nemt for en besviger at

falde i et med mængden, hvis virksomhedens kultur er negativ, og man blot gør, hvad man vil.

43 (ACFE, 2014) og (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014)
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Hvis man kigger på illustrationen ovenfor, kan det formentlig undre at eksterne revisorer udelukkende

opfanger 3,8 % af alle besvigelsessager. Dette kunne enten tyde på, at de indledende handlinger efter ISA

240 burde ændres, forbedres eller måske helt omskrives.

Det er derfor en vigtigt for virksomheden at forstå hvor svært, det kan være for revisor at opfange

besvigelser. En virksomhed, der tror, at når revisor har foretaget sin revision kan de være 100 % sikre på at,

der ikke foregår nogen besvigelser i virksomheden. Ligeledes udsætter virksomhederne sig for en stor

risiko, jf. ovenstående hvor det er vist, at kun knap 4 % af besvigelserne opfanges af eksterne revisorer

Revisor skal efter revisionstandarderne opnå en effektiv44 revision, hvor kunderne samtidig ønsker at, det

skal være så omkostningseffektiv så muligt.. Man kunne eventuelt opdatere revisionsstandarderne, hvilket

måske ville give revisor bedre mulighed for at opdage besvigelser, samtidig med at virksomheden føler sig

sikre imod besvigelser.

Den revisionsstandard, der benyttes til afdækning af besvigelser, er ikke opdateret siden 2009. Hvis man

sammenholder udviklingen af besvigelser siden 2009 og karakteren af disse, er der sket væsentlige

ændringer, helt specifikt har Cybercrime haft en betydelig stigning i de seneste år45.

Senere i afhandlingen vil der blive set nærmere på eventuelle forbedringsmuligheder af ISA 240, med

særligt fokus på implementering af dataanalyse.  Begrundelsen for dette er, at udviklingen af it i hverdagen

er steget de seneste år.

Derefter vil der i afhandlingen blive foretaget en grundig gennemgang af de elementer, der indgår i ISA 240

for at kunne fastlægge eventuelle forbedringsmuligheder mv.

44 (ISA 300, Dec 2009)  - Side 1 – “Mål”
45 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014) – Side 16
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6. Nyere tiltag indenfor opdagelse af besvigelser

Vi har tidligere gennemgået, hvad revisor foretager sig for at sikre sin revision imod væsentlige

besvigelsessager ud fra de internationale revisionsstandarder helt specifikt efter ISA 240.

Et af de væsentligste problemer er, at samfundet forventer, at revisor foretager så mange handlinger, så

han kan afdække 100 % af virksomhedens transaktioner. Dette fænomen kaldes forventningskløften, men

vil ikke blive yderligere belyst i denne afhandling jf. afgrænsningen.

Man kunne mene, at ISA 240 og de resterende revisionsstandarder ikke opfylder kravet fra samfundet,

hvilket betyder, at der kunne foretages nogle forbedringer til standarden, eller at samfundet bør sænke

deres forventninger til revisor. Revisor oplever ofte, at revisionen og samfundets forventninger ikke altid er

ens.

Det skal påpeges, at ISA 240 ikke nævner bestemte revisionshandlinger, men udelukkende overordnede

bestemmelser for, hvordan revisor skal gribe sin afdækning af besvigelser an. Dette bruger den enkelte

revisionsvirksomhed til at sammensætte revisionsvirksomhedens eget revisionsprogram, som de vurderer

til at være fyldestgørende for at kunne afdække risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet med høj

grad af sikkerhed.

Tidligere i afhandlingen, er det fastlagt, at udviklingen er på vej imod Cybercrime og andre nyere

teknologier. Dette vil stille øgede krav til revisors it-kundskaber og de revisionsprogrammer, revisor

benytter. Det kan blive en udfordring for revisor at gennemskue en besvigelse med de handlinger, som ISA

240 foreskriver på nuværende tidspunkt.

 ISA 240 er senest blevet opdateret og revurderet i december 2009 og er efterhånden 6 år gammelt. Hvis

man sammenholder den teknologiske udvikling fra IT-Verdenen og ISA 240 de sidste 6 år, vil IT-relaterede

besvigelser ikke blive afdækket grundigt efter den nuværende revisionsstandard. Dette henleder

opmærksomheden på, at man bør kigge på muligheden for at forbedre og eventuelt opdatere ISA 240.

For at sætte fokus på andre og mere moderne metoder er der i EY’s seneste udgivelse ” Top Fraud and

Corruption Trends for 2015”46, illustreret flere metoder, man mener, vil have en fremtid inden for

revisionsbranchen til identifikation af besvigelser.

46 (EY FIDS, Top Fraud and Corruption Trends, Jan 2015)
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- Forensic Data Analytics (FDA)

- Cyber Readiness (IT-Kontroller)

Disse to metoder er to forskellige tilgange til at bekæmpe

besvigelser.

Til højre er indsat en illustration47, der belyser, hvordan

livscyklussen for opdagelse af besvigelser og forbedring af

kontrolmiljøet. IT-Kontroller vil være forebyggende og noget

større virksomhed skal være yderst opmærksomme på, da

teknologien udvikler sig voldsomt ift. hackerangreb m.fl.

Den anden tilgang, Dataanalyse, vil være den undersøgende del, hvor der gennemgås en mængde data,

som revisionsvirksomheden har modtaget på baggrund af en besvigelsesrisiko hos Virksomhed X eller blot

et forebyggende tjek af virksomhedens transaktions- og posteringsniveau. I forhold til afhandlingens

afgrænsning vil der udelukkende være fokus på den ”Undersøgende del” (Investigate), hhv. ”Forensic Data

Analysis”, da dette vil kunne forbedre nuværende handlinger i ISA 240, der fokuserer på den undersøgende

og opdagende del.

6.1. Hvad er Forensic Data Analysis?

Forensic Data Analysis (FDA) er det overordnede begreb for dataanalyse. Dataanalyse er ikke blot

dataanalyse, men en bred betegnelse for flere forskellige typer af analysering af data.

For at kunne benytte os af Forensic Data Analysis (FDA) til opdagelse af besvigelser, skal der opnås en

forståelse for de forskellige tilgange, som revisor kan benytte sig af, hvad FDA er, og hvad det kan bruges til.

FDA er en bred betegnelse for det, der kaldes ”Forensic Data Analysis”. Dataanalyse bliver allerede brugt i

flere forskellige sammenhænge i samfundet, hvor man kan fastlægge vejrforhold, geografiske modeller

samt markedsføring til at ramme den nøjagtige eller præcise målgruppe.

I revisionsbranchen benytter man allerede dataanalyse i mindre grad. Dataanalysen benyttes til at

sammenligne sidste års tal med årets tal i den indledende fase. Dette gøres for at se, om der foreligger

væsentlige afvigelser ift. sidste år eller året før. Ligeledes kunne man se på omsætningstransaktioner, og se

om man kunne fastlægge en form for trend eller sæsonbetonet salg, som opfylder revisors forventninger.

47 (EY FIDS, Global Forensic Data Analytics Survey, 2014) - Side 5

Figur 5 - Fraud Lifecycle
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Ifølge nogle amerikanske professorer er dataanalyse ikke blevet succesfuldt implementeret i

revisionsprocessen. Her menes der i en mere systematisk tilgang, hvor professorerne vil opnå meget stor

værdi i forbindelse med revisionen48.

De samme professorer udtaler, at man kunne opsplitte dataanalyse i to forskellige grene. Exploratory Data

Analysis (EDA), der vil benytte sig af at analysere på transaktionsspor og mønstre for at danne sig en

tendens. Confirmatory Data Analysis (CDA) vil kigge på estimeringer af tal og hypotesedannelser49.

6.2. Hvad er Exploratory Data Analysis (EDA)?

EDA er en statistisk form for dataanalyse, hvor man påser tendenser, sammenhænge, mønstre og andre

hypoteser i større mængder data. Denne definition stammer helt tilbage fra professor John Turkey, der i

1964 beskrev EDA, som50;

“… en filosofi med fokus på metoden at udtrække data,

sammenholdt med beskrivende repræsentation af data”.

Helt basalt kan man udlede af ovenstående definition, at EDA er ikke at finde et facit eller direkte at

konkludere på dataudtrækket. Det skal derimod udvise trends eller lign, hvor man lader tal og trends

fortælle en historie. Man har ingen forudindtagne konklusioner, men blot en stor mængde data, der bliver

analyseret.

Revisor kan benytte denne type dataanalyse for at opnå en forståelse af den enkelte virksomheds

salgstrends og miljø. Revisor kan derfor selv danne sig hypoteser omkring virksomheden eller udfordre den

daglige ledelse i virksomheden på, hvorfor deres transaktioner har netop dette mønster? Denne type af

ydelse vil kunne give ledelsen i selskabet en større indsigt og overblik over besvigelsesrisici.

Senere i afhandlingen vil der blive foretaget en mere dybdegående analyse af forskellige typer af

eksplorativ databehandling. Afhandlingen vil forsøge at belyse, på hvilke områder revisor kan benytte sig af

EDA.

48 (Vasarhelyi, Kogan, Alles, & Fisher, Oct. 2014) – Side 1
49 (Vasarhelyi, Kogan, Alles, & Fisher, Oct. 2014) – Side 5
50 (John Tukey, 1969)
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6.3. Forskellige typer af EDA

Helt overordnet kan man opdele EDA i to typer af analytiske tilgange, hvor man har en regelbaseret

dataanalyse og en statistisk dataanalyse.  Nedenfor vil der blive beskrevet, hvad der er kategoriseret som

hvad, hvorefter afhandlingen vil prøve at belyse forskellige tilgange til hver type sammenholdt med den

nuværende revisionsproces.

6.3.1. Regelbaseret dataanalyse

Regelbaseret dataanalyse er den type, revisor vil kunne sammenholde med en kontrolbaseret tilgang. Den

regelbaserede dataanalyse skal opsættes og implementeres med regler og kontroller, for at dataanalysen

vil fungere som en kriteriebaseret foranstaltning.

Dette lægger sig op af det, man i revisorbranchen kalder transaktionstest.  Der ser man på forskellige

forudindtagne hypoteser, men særskilt hvorledes dette foregår, vil blive gennemgået senere. Alt i alt kunne

det kategoriseres, som en slags ”tidlig” risikovurdering af kontrolmiljøet.

Virksomheder indretter deres generelle it-miljø med automatiserede kontroller, der opsættes for at

forhindre besvigeren i at foretage besvigelser. Dette kunne være, at der var opretholdt 2-i-forening,

hvorved besviger/den enkelte medarbejder ikke har mulighed for at foretage egne betalinger i banken. Det

kunne ligeledes være en kontrol, at runde beløb bliver registreret og ved hjælp af dataanalysen, kunne

frembringe posteringssporet mv.

Ligeledes vil en regelbaseret dataanalyse indeholde nogle af de nedenstående regler for at sikre

virksomheden imod de væsentlige og mest forekommende besvigelser:

Posteringer omkring skæringsdatoen

Posteringer foretaget om natten (Tidspunktregistreringer til ledelsen)

Hvilke dage bliver der posteret? (En regel der registrerer posteringer foretaget i weekenden)

Beløbsbegrænsninger (Alle betalinger over X antal kr. skal godkendes)

Problemet med regelbaseret dataanalyse er, at hvis ledelsen vil omgå de foranstaltninger der allerede er

foretaget, og de selv har implementeret selv samme kontroller, kan de nemt vælge at omgå dem. Det er

denne besvigelse der er rigtig svær at afdække, hvor ledelsen omgår virksomhedens kontrolmiljø.

Man kan derfor konkludere, at regelbaseret dataanalyse er implementeret i virksomheder, som en del af

deres præventive kontrolmiljø. Problemet ligger ved at de kontroller der er implementeret, kender ledelsen
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og derved kan omgå samme. Derfor vil denne type dataanalyse ikke kunne blive implementeret i ISA 240,

som en præventiv dataanalyse imod besvigelser.

6.3.2. Statistisk dataanalyse

Forskellen mellem den regelbaserede og den statistiske dataanalyse er, at den statistiske metode ikke

kræver forudantaget viden eller opstillede regler. Ledelsen vil derfor ikke kunne omgå regler eller

kontroller, der er skabt af dem selv.

I forbindelse med introduktionen af dataanalyse i en revisionsvirksomhed fortalte interviewede51, at man

kunne fortolke det at benytte den statistiske model som at ”lade data fortælle historien”. At lade data tale

for sig selv beskriver præcist, hvad det er, man ønsker at opnå ved at benytte dataanalyse i revisionsmæssig

henseende, ihvertfald som en del af virksomhedens præventive og opdagende/ eksplorerende kontrolmiljø.

Den statistiske form for dataanalyse fungerer på den måde, hvor virksomheden udtrækker alle oplysninger

fra deres ERP system. Her vil der blive trukket posteringer fra alle moduler, inklusive submoduler, hvor

oplysninger om alt i virksomheden er lagret.

Man indlæser og registrerer hvilke konti, der tilhører hvilke områder i virksomhedens regnskabsmodel; helt

specifikt en form for kategorisering af regnskabsposter sammenholdt med transaktionssporet. Når denne

øvelse er foretaget første gang, burde det være muligt for revisor at opstille mønstre, tabeller eller andre

grafiske illustrationer og blot lade datamængden fortælle dens historie.

Når man har fået indlæst data, vil man selv skulle foretage en opsætning af kriterier og variabler, som

eventuelt kunne være:

I. Posteringer der rykkes frem og tilbage henover skæringstidspunkter i virksomheden

II. Runde betalinger, der starter med 1.000 eller 10.000 m.v.

III. Dobbeltbetalinger til samme leverandørnummer eller privat kontonummer

IV. Posteringsmønstre (Balancepost, driftskonto og udligning på momskonto)

V. Posteringstrends (Benford’s Law – Tilfældige tal vil altid give en bestemt fordeling)

VI. Geografiske betalingsmønstre (Hvor ligger det meste salg og omkostninger for virksomheden?)

VII. Afvigelser på udbetalinger på medarbejdernummer XX. XXXX, og hvor mange betalinger tilfalder

hver måned denne medarbejder?

51 Interview m. Per L. Jensen – Introduktion til dataanalyse
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Posteringer, der flyttes frem og tilbage over skæring, er mest aktuelt ved budgettering og

periodeafgrænsningsposter. Et mere konkret eksempel kunne være ved offentlige virksomheder, der

modtager et årligt rådighedsbeløb, der fastsættes ud fra tidligere års forbrug. Her vil denne trend være

aktuel, fordi en kommune vil kunne have en interesse i at flytte omkostninger fra nyt regnskabsår, ind i

daværende år for at ”holde deres omkostningsniveau”.

Dette vil gøre, at kommunen opnår samme budget næste år, og derved kan flytte nogle omkostninger

retur. Denne handling ville kunne afdækkes af eksempel et, hvor revisor ville kunne fange posteringer i nyt

år, der flyttes til gammelt år.

Runde betalinger er en besvigelsesrisiko for alle revisionshuse, og da revisionsstandarderne foreskriver,

hvordan det skal foretages i forbindelse med afdækning af besvigelsesrisici, så er denne handling allerede

en del af revisionens afsluttende handlinger. Her vil revisor indhente runde posteringer omkring skæring

eller beløb, der ender på 999, fordi at interne besvigere ofte kender de beløbsgrænser, der kræver højere

ledelsesmæssig rang for at bekræfte.

At foretage dobbeltbetalinger er ikke blot, at en faktura bliver betalt dobbelt. Det kan ligeledes være, at

man opdager, hvis der gentagne bliver betalt dobbelt til den samme faktura, eller at privatpersoner betaler

en faktura to gange.

Ved brug af posteringsmønstre opnår revisor sin væsentlige fordel ved dataanalyse. Posteringsmønstre vil

blive analyseret med henblik på at kunne identificere skjulte posteringer i f.eks. momsafregningskontoen

eller fiktive betalinger i omsætningskontoen. Her menes der, hvis virksomheden har mange tusinde

posteringer om dagen, vil mindre beløb kunne skjules på en momskonto eller småanskaffelseskonto.

Hvis man vælger at se det fra revisors synspunkt, vil man ofte have fastsat et væsentlighedsniveau, som ISA

240 også benævner flere gange. Alle besvigelser ses i forhold til en væsentlighedsbetragtning, selvom det

alligevel kan blive kategoriseres som en besvigelse.

Dette gør, at revisor eller virksomheden vil foretage en dybere gennemgang af alle posteringer på

momskontoen eller andre dagligdagsposteringskonti.

Her vil posteringsmønstre kunne vidne om, at der formentlig udelukkende bør være balancekonti,

driftskonti og en enkelt momskonto ved hver postering. Ved afvigelser, hvor posteringerne bliver

komplicerede og indeholde flere momskonti, selvom det udelukkende er en simpel faktura. Det er her, man

som revisor vil kunne opfange en eventuel besvigelsesrisiko.



Side 32 af 76

Posteringstrends og posteringsmønstre er ikke det samme, men kan lyde til at være samme øvelse. Den

normale og standardiserede revisor kan nemt tænke, at det er to sider af samme sag. Forskellen mellem de

to er, at posteringstrends har sin oprindelse fra en statistiker Frank Benford. Frank Benford siger, at hvis en

tilfældig person forsøger at opliste forskellige tal startende med 1-9 i vilkårlig rækkefølge vil der være en

faldende fordeling, hvor 1 vil have den største del af alle tal. Denne såkaldte lov vil blive uddybet på næste

side, hvor der ligeledes vil blive sat fokus på de resterende typer af statistiske dataanalysemetoder.

”Klarlæggelse af posteringstrends i nummerintervallet ved brug af Benfords Law”

I 1972 foreslog Hal Varian, at reglen kunne bruges til at opdage snyd med data, helt specifikt i

forsikringsbranchen. Dette er baseret på formodningen om, at mennesker, der forsøger at skrive tilfældige

tal, ofte vil have en jævn fordeling af førstecifre. Dermed kan Benfords lov bruges til at opdage

forsikringssvindel.52”

Ovenstående mener jeg giver belæg, for at anvende Benfords lov til at klarlægge og opdage eventuelle

besvigelser ved regnskabsmanipulation.

Hvordan geografiske data og data på leverandører kan benyttes i forhold til dataanalyse beskrives som

eksplorativ tilgang.  Geografiske betalingsmønstre og salgssteder kan bruges til at klarlægge, hvor dine salg

ofte er lokaliseret. Dette kræver, at man har et salgsmodul, hvor leverandørers adresse er lokaliseret.

Virksomheden vil herefter ved hjælp af sammenholdelse af salgstransaktioner med leverandørmodulet,

kunne se, hvis der pludselig lander flere penge i Polen eller Cayman Island, hvis en besviger, har oprettet en

fiktiv leverandør og bankkonto.

Ligeledes ville en kommune kunne klarlægge, at deres udbud af opgaver rammer hele Danmark og ikke blot

beskyldes for at benytte virksomheder, der er lokaliseret i kommunen.

6.3.3. Hvorfor benyttes dataanalyse ikke i større omfang i revisionen?

Dataanalyse er ikke et nyt fænomen, men selve benyttelsen af dataanalyse til at identificere besvigelser har

aldrig holdt sit indtog. Tilbage i 1990’erne begyndte man at kunne lægge programmer på computere, der

havde muligheden for at analysere på data. En mulighed for at identificere en mængde af transaktioner og

data, gør at du kan udtrække rapporter og bestemte dataudtræk, der kan bruges til at sammenligne og

analyse på dataniveauer.

52 https://da.wikipedia.org/wiki/Benfords_lov
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Revisorer har aldrig benyttet sig af de mange muligheder, dette giver. Revisor kunne få afdækket

størstedelen af de dataanalyser, som vi gennemgår i forbindelse med substansrevisionen. Hvis man kunne

få afdækket 90-95 % af de data i virksomheden ved helt standardiserede handlinger ved hjælp af

dataanalyse, skulle revisor koncentrere sig om en mindre mængde data.

Ligeledes i revisors arbejde, mere specifikt i planlægningsfasen af revisionen, skal der fastlægges

besvigelsesrisici, hvilket udelukkende vil fremkomme, når revisor har opnået forståelse af virksomheden.

I den forbindelse vil man med den statistiske dataanalyse kigge på, om man ligeledes kunne erstatte og

effektivisere revisors indledende handlinger. Afhandlingen vil herunder efterprøve, om man kan

implementere dataanalyse i ISA 240 med henblik på revisors planlægningsfase og direkte ISA 240.

6.4. Opsummering af dataanalyse
Dataanalyse kan benyttes til flere aspekter igennem revisionsprocessen. Benyttelsen af dataanalyse kan

skabe en cyklus af forbedret overholdelse af virksomhedens politik og derved forbedre bekæmpelsen af

besvigelser, og samtidig give ekstra sikkerhed til de vigtigste interessenter.

I løbet af de sidste mange år har begrebet ”Big data” været et stort tema af informationsteknologiske

medier og i stigende grad gjort sin måde i overensstemmelse med intern revision og

risikostyringsudgivelser. Dette skyldes at udviklingen af datamængden, bliver større og derved næsten

umuligt at gennemgå alle de milliarder af transaktioner. Denne nye tilgangs vinkel, ved brug af dataanalyse,

danner grundlag for ”Big Data” begrebet.

Vi har nu fået fastlagt hvilke karakteristika, der forbindes til de enkelte typer af eksplorativ benyttelse af

dataanalyse. For at komme frem til en konklusion på afhandlingens hypotese vedrørende en forbedring af

ISA 240, skal vi forsøge at implementere dataanalyse i ISA 240.

ISA 240 indeholder, som gennemgået tidligere en del handlinger, der med fordel kunne opdateres til at

benytte mere it-relaterede værktøjer i takt med den teknologiske udvikling på besvigelsesområdet. For at

kunne benytte ovenstående værktøj, kræver det lidt mere end den nuværende revisoruddannelse. I

efterfølgende afsnit ses der nærmere på, hvad det vil kræve at benytte et dataanalyseværktøj.
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EY udgav i 2014 en rapport omkring benyttelse af dataanalyse, hvor de angiver fordelene ved at benytte sig

af dataanalyse i forbindelse med revision. Den giver et overblik over hvilke udfordringer, der er størst ved

at skulle benytte sig af dataanalyse. Ovenfor er der indhentet en tabel, der grafisk viser udfordringerne ved

benyttelse af dataanalyse53.

Det, som springer mest i øjnene, for at kunne benytte sig af dataanalyse, er at benytte dataanalyse med

den rette ekspertise og værktøjer. Den rette ekspertise behøver ikke at være en programmør eller IT-

revisor men derimod en revisor, der er villig til at sætte sig ind i et udarbejdet program til brug for

dataanalyse.

EY har netop i august måned 2015 lanceret deres nyeste program til brug for dataanalyse. EY Helix54 er et

dataanalyseprogram, der kan arbejde med store datamængder og derefter give outputs, hvor revisor kan

gennemgå de rapporter og opnå større sikkerhed. Et eksempel kunne være at ved gennemgang af

debitorer, kan EY Helix udarbejde en rapport, der gennemgår alt faktureret omsætning og sikre, at alle

beløb og indtægter er registreret i debitormodulet. Sådan et tjek vil give revisor sikkerhed for, at deres

kontroller på området fungerer, og revisor dermed ikke behøver at tage samme mængde stikprøver, som

man måske skulle gøre ellers.

I forhold til de mindre udfordringer som ovenstående illustration foreskriver, som også er relevante for

benyttelsen af dataanalyse, er udfordringen ved at trække de nødvendige data ligeledes tilstede.

At foretage et korrekt udtræk kan være meget kompliceret, og i dagligdagen som revisor, møder man ofte

virksomheder, som har vanskeligt ved selv at trække de nødvendige rapporter.

På nuværende tidspunkt har revisors regulering, helt specifikt ISA 240, allerede implementeret det, der

bliver nævnt som analytiske handlinger. Analytiske handlinger viser videre til ISA 520, der beskriver, hvad

der menes med dette. Analytiske handlinger er at sammenholde på regnskabspostniveau og derved påse

udvikling. Denne type handling bliver foretaget i høj grad på nuværende tidspunkt, da det kan være en god

indikator på, hvordan udviklingen i året har været.

For at kunne videreudvikle denne standard er man nødt til at se, hvordan man kan implementere

dataanalyse i fremtidige revisioner imod besvigelser. Dette vil formentlig kræve, at revisor har mere direkte

undervisning i, hvordan man benytter særskilte standardsystemer for derved at kunne assistere kunden

med at udtrække datagrundlaget for en dataanalyse. Et sted, det kunne være muligt for at udtrække denne

mængde data, ville være ved at opsætte nogle ”faste rammer” for kunden. På nuværende tidspunkt er

53 (EY FIDS, Global Forensic Data Analytics Survey, 2014) – Side 22
54 https://www.youtube.com/watch?v=81W-ITN2wWg – EY Helix Presentation
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kunderne underlagt en taksonomi i deres indberettede regnskaber for at kunne indberette deres

regnskaber digitalt ved den seneste XBRL Løsning. Ved at implementere en tilsvarende for virksomheder

med større kompleksitet at skulle benytte standard ERP Systemer, så det var muligt for revisor selv at

trække data fra kunden og derved undgå inddragelse af IT-revisorer eller specialister. En sådan

implementering ville i starten give kunderne nogle startomkostninger, men set i forhold til at man kunne

minimere en eventuel besvigelsessag, kunne de omkostninger være godt givet ud.

I forhold til uddannelse af revisor kan man undre sig over at uddannelser på Copenhagen Business School

ikke bruger mere tid på at benytte flere af de elektroniske muligheder, en revisor bør have. På Cand. Merc.

Aud. på CBS er der udelukkende tillagt 4 timer til undervisning af it-revision. Der foreligger ingen

undervisning eller lignende, der viser brugen af revisionsværktøjer eller generelle analyseværktøjer.

 Ovenfor er vist, hvad dataanalyse er, hvad den kan bruges til, samt hvilke udfordringer der foreligger ved

dataanalyse. For at forsøge at afdække besvigelser vil nedenstående afsnit indeholde et overblik over ISA

240, og hvordan der kan implementeres dataanalyse i særskilte områder i revisionsreguleringen.

8. Indledning til ISA 240

I nedenstående afsnit foretages en detaljeret gennemgang af ISA 240 og dens områder for fastlæggelse af

de krav og handlinger, en revisor skal foretage og er underlagt efter lovgivningen.

I tidligere afsnit er fastlagt definitionen af en besvigelse, typer af fejlinformation samt hvilke kendetegn, der

bør være tilstedet for at der foreligger en besvigelse.

Gennemgangen af ISA 240 vil give et overblik over de handlinger en revisor gennemgår i nuværende

lovgivning for opdagelse og forebyggelse af besvigelser. Selve gennemgangen foretages med henblik på at

opnå en bredere forståelse af revisors handlinger, der er reguleret af lovgivningen. Dette ville kunne danne

grundlag for eventuelle forbedringsmuligheder og implementering af andre former for bekæmpelse af

besvigelser.

8.1. Ansvaret for forebyggelse og opdagelse af besvigelser55

Det overordnede ansvar ligger direkte hos den øverste og daglige ledelse af virksomhederne. Det

forebyggende ansvar er yderst vigtigt for den daglige ledelse. Ledelsen skal opretholde en kultur på

arbejdspladsen, hvor muligheden for besvigelser er minimal, og straffen for at foretage en besvigelse er

55 (ISA 240, Dec. 2009)  - Afsnit 4
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hård. Denne ærlighed og det etiske arbejdsmiljø er nøglen til formindskelse af besvigelser, dette viser

undersøgelserne fra PwC og ACFE56.

I lighed med tidligere afsnit omkring foranstaltningerne imod besvigelser foreligger interne kontroller, som

en af de mest effektive foranstaltninger. Interne kontroller kan derfor minimere besvigelser, men hvis man

har en besviger, der kender systemerne og kontrolmiljøet, kan besvigeren nemt tilsidesætte kontroller.

Denne type af kontrolomgåelse kaldes, at ledelsen omgår kontrollerne. I forbindelse med en revision sikres,

at ledelsen ikke foretager nogen posteringer i finanssystemet. Dette foregår hos revisor i forbindelse med

regnskabsafslutningsprocessen.

Revisor har ligeledes et ansvar for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at besvigelser ikke foregår i

virksomheden. Det skal dog understreges, at den iboende risiko gør, at revisor ikke kan give en garanti for,

at alle besvigelser opdages i forbindelse med en revision. Lovgivningen foreskriver, at revisionen skal give

høj grad af sikkerhed, og derfor kan der ikke gives 100 % grad af sikkerhed imod besvigelser.

Revisors væsentligste produkt til kunden er revisors påtegning på regnskabet.  Når revisor giver en blank

påtegning betyder det, at revisor ikke har registreret nogen besvigelser eller har anden form for

fejlinformation. Det ikke er en total gennemgang af virksomhedens transaktioner, hvilket gør, at mindre

besvigelser kan finde sted og ikke blive opdaget, da revision er foretaget ud fra en

væsentlighedsbetragtning. Sondringen mellem total gennemgang og revision, skyldes at hvis revisor skulle

foretage total gennemgang af virksomhedens bogholderi, ville revisionshonoraret blive voldsomt forøget.

Charlotte Jepsen, Formanden fra FSR udtalte i forbindelse med høj grad af sikkerhed;

”En revision kan sammenlignes med et grundigt helbredstjek hos lægen. Det er fornuftigt og nødvendigt, men det er

jo ikke en garanti for, at man ikke falder om af en blodprop 14 dage efter.57”

Regnskabsbrugeren vil helst ønske sig en garanti for, at besvigelser eller anden form for fejlinformation ikke

er til stede, fordi deres investering så ville være mere sikker.  Derfor er det vigtigt at konkludere, at det er

ledelsen og ikke revisor, der bærer det fulde ansvar for regnskaber med væsentlig fejlinformation.

I seneste afsnit har man analyseret de grundlæggende principper fra ISA 240, og der vil nu detaljeret blive

gennemgået de krav, der stilles for revisor for at afdække risikoen for besvigelser.

56 (PwC, Economic Crime: A threat to business globally, 2014).
57 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2009/Nr_%206_%20Vi%20skal%20have%20lukket%20forventningskloeften
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8.2. Professionel skepsis

Selvom revisor overholder revisionsstandarderne, vil revisor udelukkende opnå høj grad af sikkerhed.

Revisor skal derfor benytte sig af sin professionelle skepsis. ISA 20058 foreskriver, at man skal benytte sig af

professionel skepsis igennem revisionen, hvor man skal forholde sig kritisk og tænke, at muligheden for

væsentlig fejlinformation er til stede uanset tidligere erfaringer.

I forbindelse med modtagelse af revisionsbevis skal revisor forholde sig kritisk og sikre, at

revisionsdokumentationen kan opretholde sin validitet. Revisor skal, medmindre der er tegn på det

modsatte, forudsætte, at de transaktioner, de modtager fra kunden, er de endelige. Revisor kan ved

tvivlsspørgsmål tage kontakt til ekstern ekspert eller den såkaldte tredjepart, der har udstedt dokumentet,

og på den måde få valideret dokumentationen.

Ofte ses det, at den samme revisor har været revisor for samme selskab rigtig mange år, og derfor har godt

kendskab til ledelsen og kontrolmiljøet. Dette kan ofte ende med, at han ikke forholder sig kritisk til

modtagne materiale. Det er derfor vigtigt, at revisor hvert år ved begyndelsen af revisionen foretager en

fornyet risikovurdering af selskabet.

8.3. Drøftelse i opgaveteamet

I forbindelse med opstarten af en ny revision og planlægning af samme skal revisionsteamet afholde et

planlægningsmøde, ”Team Planning Event”. ISA 31559 foreskriver, at der skal foretages en drøftelse i

opgaveteamet, hvor man diskuterer muligheden for besvigelser eller anden fejlinformation (Fraud Risk).

 Dette skal foretages, hvor alle i teamet er til stede inklusive de nye personer, der er tilknyttet

revisionsteamet. De nye i teamet skal informeres om, hvor erfaringen viser, at der kan være væsentlig

fejlinformation, så de kan være ekstra opmærksom på dette i forbindelse med revisionen.

Selve dette møde er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. I de mindre virksomheder er det ofte

udelukkende underskrivende og ledende revisor, der deltager i disse møder, mens i landets største

revisionsvirksomheder60, er dette højt på dagsordenen og vil altid blive afholdt med deltagelse af alle på

teamet.

I praksis er det de yngre medarbejdere, der sidder med selve revisionen og største kendskab til (driften af)

virksomheden. Det er derfor reelt dem, der har muligheden for at opdage en besvigelse. Partneren har det

58 (ISA 200, Dec. 2009) – Afsnit 15
59 (ISA 315, Dec. 2013)
60 læs EY, Deloitte, PwC samt KPMG
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totale billede af virksomheden og taler med ledelse og bestyrelse, mens den ledende revisor af mindre

anciennitet vil have mere fokus på driften.

8.4. Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter

Risikovurderingshandlingerne er en vigtig del af revisors arbejde i forbindelse med planlægning af

revisionen. Når revisor har identificeret besvigelsesrisikoen, kan revisor påbegynde arbejdet med at

planlægge de handlinger, der skal indgå i revisionen, vurderet i forhold til den risikomodel, der gør sig

gældende.

En af de vigtigste handlinger, der skal udføres efter ISA 240, er, at revisor skal rette henvendelse direkte til

den daglige ledelse og forespørge, om de har kendskab til besvigelser. Ved denne forespørgsel skal revisor

opnå forståelse for virksomhedens procedurer til afdækning af muligheden for besvigelser.

Ligeledes skal revisor opnå en forståelse for forrentningsgangen ved identifikation af besvigelsesrisici.

Revisor skal opnå forståelse for de regnskabsposter, der kunne indeholde væsentlig fejlinformation. Her

kunne skønsposter og omsætning være dem, revisor ofte koncentrerer sig om.

Samtidig skal revisor rette henvendelse til den øverste ledelse, hvor revisor skal sikre, at interne kontroller

og processerne mellem den daglige ledelse og øverste ledelse fungerer, og undersøge om den daglige

ledelse ved, hvordan man rapporterer til øverste ledelsesniveau61.

Metoden for at opnå forståelse af ovenstående processer kan ofte kræve flere kvalitative interviews af

henholdsvis den daglige ledelse, hvor man udtager enkelte nøglepersoner i virksomheden og sikrer, at der

er konsistens imellem deres forklaringer.  Hvis virksomheden har en intern revisionsenhed, skal denne også

forespørges.

Revisionsstandarden foreskriver, at revisor skal foretage en faglig vurdering af den pågældende

virksomhedes art og formål sammenholdt med størrelsen og kompleksiteten. Besvigelsesrisici vil ofte være

forskellige størrelse af virksomheden. Større virksomheder kræver et bredere og mere komplekst internt

kontrolsystem, hvor revisor ofte vil forespørge på et nedskrevet notat omkring kontrolmiljøet i

virksomheden.

Hos de mindre virksomheder er ovenstående punkter ikke nær så relevante for revisor, da virksomhederne

ikke har så stort og komplekst kontrolmiljø eller risiciene er mindre?? Det har du jo skrevet ovenfor. Her

behøver revisor ikke en nedskreven proces.

61 (ISA 240, Dec. 2009) Afsnit 20-22
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Ledelsen i den mindre virksomhed kan bestå af en direktør, der både er registreret som bogholder, den

daglige ledelse samt øverste ledelse. Her er det særligt vigtigt for revisor at opnå en forståelse af, at denne

leder har skabt et etisk korrekt arbejdsmiljø med høj integritet og sund arbejdskultur med minimal

besvigelsesrisiko.

Afsnit 22 i ISA 240 skriver, at hvis man ved analytiske handlinger opdager noget mistænkeligt eller andet,

skal revisor vurdere, om der overhovedet foreligger en besvigelsesrisiko. Her kunne man implementere

brugen af dataanalyse i større grad, da det ville minimere manuelle handlinger for revisor.

8.5. Identifikation og vurdering af besvigelsesrisici

I overensstemmelse med ISA 315 skal revisor identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation

som følge af besvigelser på regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau, for grupper af transaktioner,

balanceposter og andre oplysninger62.

Revisor skal per automatik vurdere, om der foreligger en besvigelsesrisiko for indregning af indtægter. Der

vil være forskellige risici og ikke nødvendigvis være en besvigelsesrisiko for indregning af indtægter.

Ved virksomheder, der har meget kontantsalg og derved en relativ let tilgængelig likvid beholdning, skal

revisor opretholde en høj risiko for indregning af omsætning, hvorimod i mindre selskaber hvor salg er en

minimal og sjælden transaktion, eksempelvis holdingselskaber, så vil revisor formentlig ikke opretholde en

risiko på denne revisionspost.

Revisor skal derfor sikre, at ledelsen har implementeret kontroller, der vil afdække disse besvigelsesrisici.

8.6. Reaktioner på vurderede risici som følge af besvigelser

Revisor skal efter ISA 33063 fastlægge reaktioner og handlinger på vurderede besvigelsesrisici på både

revisionsmåls- og regnskabsniveau. Hvordan de enkelte niveauer skal afdækkes afhænger helt af den risiko,

der er opstillet.

Reaktioner på regnskabsniveau64

Ved opdagelse af mulige risici på regnskabsniveau, er revisor underlagt at skulle foretage nogen faste

handlinger for at afdække denne risiko. En generel risiko kunne være, som tidligere nævnt, at revisor skal

forholde sig kritisk til de forklaringer, den daglige ledelse giver.

62 (ISA 240, Dec. 2009) Afsnit 25
63 (ISA 330 I. A., Dec. 2009) – Revisors reaktion på vurderede risici
64 (ISA 330 I. A., Dec. 2009) – Afsnit 25
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Ligeledes kan revisor spørge ind til underliggende dokumentation for at underbygge revisors ansvar og

sikkerhed. Revisor skal samtidig vurdere om virksomhedens anvendte regnskabspraksis er korrekt og ikke

bygger på subjektive målinger og derved kan antyde brug af regnskabsmanipulation.

Et sted, hvor rigtig mange større revisionshuse fejler ifølge ISA 330 Afsnit 29C, er, fordi de udsender en PBC-

Liste65. Der udsendes en liste over beløbsstørrelser, revisor er interesseret i, og hvilke områder, der vil blive

gået mere i dybden med. Dette er direkte i strid med revisionsstandarderne, der foreskriver, at man skal

inddrage et element af uforudsigelighed ved udvælgelse af stikprøver, hvornår revisionen skal planlægges,

og specielt hvilke områder det vælges at afdække.

Der, hvor revisionshusene afdækker denne risiko, er ved at indlægge 2-3 ekstra handlinger ved forskellige

tilfældige udvalgte områder, der normalt er klassificeret som uvæsentlig.

Reaktioner på revisionsmålsniveau

Revisor skal tilpasse sine revisionshandlinger, hvis der registreres væsentlig besvigelsesrisiko ved

revisionsmålsniveau. Ved revisionsmålet ”tilstedeværelsen” oplever man ofte, at revisor fastsætter en

besvigelsesrisiko på varelageret. Dette skyldes både ved regnskabsmanipulation, men også ved tyveri og

andet misbrug af aktiver. Dette kan være, at der er medtaget flere varer, end der reelt er på varelageret.

Revisor skal derfor ud og foretage ekstra stikprøver tilfældigt udvalgt for at afdække risikoen for fejl.

Ofte foretager revisor stikprøver på de varer, der dækker størstedelen af lageret ved at spørge ud fra en

lagerliste og beder virksomheden redegøre for det antal, der står nedskrevet.

Revisor skal sikre, at alle varer er på lageret ved at spørge tilfældigt efter en vare, der står i hjørnet for at

sikre fuldstændigheden for varelageret. Princippet hedder ”Lager til liste og liste til lager”.

I forhold til at afdække risikoen for indregning af omsætning, er varelagre oplagt det område, hvor der sker

flest besvigelser66. Revisionsmålet, man skal forsøge at afdække i forbindelse med besvigelsesrisici for

omsætningen, er forekomsten.

Hvis revisor oplever, at der foreligger en besvigelsesrisiko for indregning af omsætning, vil revisor være

nødsaget til at udvide sin stikprøvepopulation eller indhente yderligere underliggende dokumentation,

såsom leveringsbetingelser og eksterne bekræftelser fra leverandører og kunderne for at sikre korrekt

periodisering og indregning.

65 Prepared By Client – En liste man sender til kunder, hvor vi beder om det materiale vi skal bruge
66 Baseret på erfaringer og tidligere sager, eksempelvis IT-Factory etc.
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Revisor skal endvidere sikre, at der sker korrekt håndtering fra ledelsen vedrørende skønsmæssige poster

såsom værdiansættelser mv. efter ISA 540. Denne post kan dog fra revisors perspektiv være svært at

vurdere; hvornår er der tale om reel fejl fra ledelsen, og hvornår er der sket en besvigelse.

Reaktioner på tilsidesættelse af kontroller af den daglige ledelse

Ved tilsidesættelse af kontroller fra den daglige ledelse vil revisor have en mere udfordrende proces, da

sådanne besvigelser er svære at opdage. Generelt kan det siges, at der vil uanset størrelse virksomhed

foreligge en besvigelsesrisiko for at ledelsen tilsidesætter et ellers velfungerende kontrolmiljø.

 Revisor kan ikke vide, hvordan sådan en besvigelse sker eller hvornår, da en sådan er uforudsigelig67.

Uanset hvordan revisor vurderer risikoen for tilsidesættelsen af kontroller, vil revisor skulle:

- Forespørge ansatte der sidder i regnskabsafdelingen med henblik på at opdage usædvanlig aktivitet
og transaktioner.

- Udvælge posteringer omkring statustidspunktet, da man ofte ser besvigelser i slutningen af året.
Samtidig skal revisor vurdere, om behovet for yderligere transaktionstest i løbet af året er
nødvendigt.

- Indhente eksterne bekræftelser for at sikre korrekte skønsmæssige vurderinger, eksempelvis
ejendomme, for manglende neutralitet.

- Undersøge mærkelige transaktioner og vurdere, hvorfor disse transaktioner ligger, hvor de gør i
året og opnå en bredere forståelse af virksomhedens art og omgivelser.

Ovenstående handlinger er med til at give revisor den fornødne sikkerhed, hvorom regnskabet kan

aflægges med høj grad af sikkerhed og en blank påtegning. Ovenstående kunne forbedres eller

effektiviseres ved implementering af dataanalyse, hvilket vil blive gennemgået senere i afhandlingen.

8.7. Vurdering af revisionsbevis

For at sikre at revisors dokumentation og revisionsbeviser er valide og korrekte, er man nødt til at foretage

analytiske handlinger, med henblik på at identificere ikke registrerede trends eller udsving, der ikke er imod

ens forventninger.

Vurderingen af fremskaffet revisionsbevis vil skulle foretages relativt sent i processen specifikt i forbindelse

med regnskabsafslutningsprocessen. Dette begrundes med, at man skal sammenholde alle de tidligere

opdagelser og observationer, man har opnået ved en revisionsproces.

67 (ISA 240, Dec. 2009) – Afsnit 31
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Revisor skal ved hjælp af analytiske handlinger, se om han kan finde ikke opdagede risici for fejlinformation

ved at sammenholde nogen regnskabsposter, som ikke burde have en vis sammenhæng. Revisor skal

endvidere sammenholde eventuelle trends med forudindtagne forventninger for udviklingen.

Ved brug af dataanalyse vil revisor kunne opdage eller reflektere over en større mængde data end

udelukkende sidste års tal, som er den primære sammenholdelse, revisor laver. Hvis revisor derimod opnår

ny viden efter sine analytiske handlinger, der kan indikere besvigelser, skal revisor gå videre og i dybden

med dette.

Analytiske handlinger kan være at foretage en større analyse på indregning af omsætning, hvor revisor ser

på udviklingen af omsætningen. Eksempelvis kunne det være, at ”Ismanden” har en meget sæsonbetonet

omsætning, hvor det anses som normalt, at salget stiger i løbet af sommeren. Hvis der derimod er en

voldsom stigning i december, som ikke kan skyldes sæsonbetonet salg, kan dette indikere besvigelser frem

imod regnskabsafslutningen.

Hvis dette er tilfældet, skal revisor genoverveje sine revisionshandlinger og vurdere, om risikoen for

fejlinformation i regnskabet er dækket. Samtidig skal der foretages en genovervejelse af de informationer,

der er modtaget fra ledelsen, om hvorvidt de er valide.

Hvis revisor efter ovenstående handlinger kan konkludere, at regnskabet indeholder væsentlig

fejlinformation kan det forekomme, at revisor frafalder opgaven og ikke ser sig i stand til at fortsætte

opgaven. For at afgive den korrekte konklusion på regnskabet bruger revisor ISA 700, der beskriver

erklæringer for revisor.

Der er nu fastlagt de handlinger, som ISA 240 foreskriver, revisor skal foretage for at opnå høj grad af

sikkerhed imod, at besvigelser finder sted. I ISA 240 vil der nu fremkomme afsnit, der beskriver, hvad

revisor skal foretage sig, hvis der registreres besvigelser eller mulighed for samme.

De afsnit, der beskriver og giver forslag til, om revisor kan fortsætte opgaven, skriftlige udtalelser68 mv., vil

ikke blive gennemgået yderligere, da problemstillingen i afhandlingen er begrænset til handlinger, der skal

bekæmpe og opdage besvigelser.

Tidligere i afhandlingen er det vist, at revisor udelukkende opdager 3,8 % af besvigelserne, hvilket er

relativt lavt.  Afhandlingen vil i næste afsnit se på forbedringsmuligheder af ISA 240 med særlig henblik på

implementering af dataanalyse.

68 ISA240 Afsnit 39
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Dette begrundes med, at hvis revisor identificerer besvigelsesrisici, skal der foretages analytiske handlinger.

De analytiske handlinger, revisor foretager, sammenholdt med trenden for opdagelse af besvigelser er så

lav for revisorer, tydende på, at de bør udvides eller forbedres.

For at kunne tilpasse revisionshandlinger, der skal være med til at udvikle opdagelsen af besvigelser, er man

nødt til at følge udviklingen og fremkomsten af besvigelser.

 Nedenstående afsnit vil tage fat i, hvordan man kan forbedre ISA 240 ved brug af udvidet dataanalyse,

samt hvilke metoder, der kan benyttes.

8.8. Opsummering af ISA 240

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

med revisionen. Identificerede fejl og fejlinformationer i regnskabet, skal være på baggrund af en

besvigelse. I forbindelse med afdækning af besvigelser er det vigtigt, at revisor opnår et stærkt eller i hvert

fald fyldestgørende revisionsbevis. Hvis revisor ikke opnår et tilfredsstillende revisionsbevis, kan revisor

være nødsaget til at foretage yderligere handlinger til at afdække de identificerede risici for væsentlig

fejlinformation, der ligger til grund for besvigelser. Ligeledes skal revisor reagere, hvis revisor har

identificeret en mulig besvigelsesrisiko i forbindelse med revisionen.

Helt overordnet siger ISA 240, at det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at opbygge,

vedligeholde og sikre, at der er opretholdt et tilstrækkeligt kontrolmiljø, der er med til at forebygge

besvigelser. Desuden er det vigtigt, at der opbygges en stærk arbejdskultur, hvor etik og ærlighed blandt

medarbejdere er en vigtig faktor. Revisor skal indledende til revisionen og i forbindelse med planlægningen

have informeret revisionsteamet om eventuelle besvigelsesrisici og sikre, at alle i teamet er blevet oplyst

om tidligere hændelser eller begivenheder, der kunne give anledning til yderligere handlinger.

Revisor skal i forbindelse med planlægningen opnå en forståelse af virksomheden samt opliste

virksomhedens styrker og svagheder for at kunne opnå forståelse for det overordnede kontrolmiljø. En del

af disse risikovurderingshandlinger, der skal foretages, sker ved forespørgsler til den overordnede og den

daglige ledelse. Forespørgsler skal indeholde ledelsens kendskab til besvigelser, men også hvordan ledelsen

vil forsøge at minimere de besvigelsesrisici, der er identificeret i virksomheden.

Efter en overordnet forståelse af virksomheden og forespørgsler til ledelsen skal revisor sammensætte

revisionsprogrammet for at opnå en effektiv revision, hvor man samtidig sikrer, at de risici, revisor har

identificeret, bliver afdækket fyldestgørende.
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revisor større sikkerhed i deres arbejde for at opdage besvigelser?

For at kunne forbedre ISA

Nu vil ISA 240 blive gennemgået med

effektivisere revisors arbejde for at opdage besvigelser

Implementering af dataanalyse ved brug af professionel skepsis

Det er tidligere klarlagt, h

gennemgået her. Revisors professionelle

derfor ikke

Figur

beskriver, at revisor skal overholde nogle krav i forbindelse med revisionen.

hele revisionen og risikovurderingen benytte sin professionelle skepsis. Det er her

revisionsdokumentation

d ordens skyld

var ulovlige forfalskede

Bagger forfalskede underskrifter på dokumentationen.

Implementering af dataanalyse i ISA 240

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision a

hvilke krav og handlinger

besvigelsesrisiko. Nedenfor

at afdække risikoen for besvigelser

Afhandlingens overordnede hypotese er

Hvordan vil en opdatering eller forbedring af ISA 240

revisor større sikkerhed i deres arbejde for at opdage besvigelser?

For at kunne forbedre ISA

Nu vil ISA 240 blive gennemgået med

effektivisere revisors arbejde for at opdage besvigelser

Implementering af dataanalyse ved brug af professionel skepsis

tidligere klarlagt, h

gennemgået her. Revisors professionelle

direkte være relevant for dataanalyse.

Figur 7 - Dekomponering af ISA 240

, at revisor skal overholde nogle krav i forbindelse med revisionen.

hele revisionen og risikovurderingen benytte sin professionelle skepsis. Det er her

revisionsdokumentation, der modtage

d ordens skyld nævnes, at revisor ikke skal stå til ansvar for, hvis det

underskrifter eller andre beviser

Bagger forfalskede underskrifter på dokumentationen.

Implementering af dataanalyse i ISA 240

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision a

hvilke krav og handlinger,

Nedenfor er opstillet en grafisk dekomponering, af revisors områder

risikoen for besvigelser

Afhandlingens overordnede hypotese er

Hvordan vil en opdatering eller forbedring af ISA 240

revisor større sikkerhed i deres arbejde for at opdage besvigelser?

For at kunne forbedre ISA 240 er der

Nu vil ISA 240 blive gennemgået med

effektivisere revisors arbejde for at opdage besvigelser

Implementering af dataanalyse ved brug af professionel skepsis

tidligere klarlagt, hvad der menes med revisors professionelle skepsis,

gennemgået her. Revisors professionelle

være relevant for dataanalyse.

Dekomponering af ISA 240

, at revisor skal overholde nogle krav i forbindelse med revisionen.

hele revisionen og risikovurderingen benytte sin professionelle skepsis. Det er her

modtages, er ægte og valid, samt at det er et stærkt revisionsbevis. Det skal

at revisor ikke skal stå til ansvar for, hvis det

underskrifter eller andre beviser

Bagger forfalskede underskrifter på dokumentationen.

Implementering af dataanalyse i ISA 240

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision a

, revisor skal foretage for at kunne afdække

opstillet en grafisk dekomponering, af revisors områder

risikoen for besvigelser med høj grad af sikkerhed

Afhandlingens overordnede hypotese er:

Hvordan vil en opdatering eller forbedring af ISA 240

revisor større sikkerhed i deres arbejde for at opdage besvigelser?

der tidligere i afhandlingen

Nu vil ISA 240 blive gennemgået med henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at

effektivisere revisors arbejde for at opdage besvigelser

Implementering af dataanalyse ved brug af professionel skepsis

vad der menes med revisors professionelle skepsis,

gennemgået her. Revisors professionelle skepsis er kvalitative vurderinger og subjektive holdninger

være relevant for dataanalyse.

Dekomponering af ISA 240 (Egen tilvirkning)

, at revisor skal overholde nogle krav i forbindelse med revisionen.

hele revisionen og risikovurderingen benytte sin professionelle skepsis. Det er her

er ægte og valid, samt at det er et stærkt revisionsbevis. Det skal

at revisor ikke skal stå til ansvar for, hvis det

underskrifter eller andre beviser, som de

Bagger forfalskede underskrifter på dokumentationen.

Implementering af dataanalyse i ISA 240

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

revisor skal foretage for at kunne afdække

opstillet en grafisk dekomponering, af revisors områder

med høj grad af sikkerhed

Hvordan vil en opdatering eller forbedring af ISA 240 med særlig henblik på dataanalyse kunne give

revisor større sikkerhed i deres arbejde for at opdage besvigelser?

tidligere i afhandlingen

henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at

effektivisere revisors arbejde for at opdage besvigelser ved implementering af dataanalyse.

Implementering af dataanalyse ved brug af professionel skepsis

vad der menes med revisors professionelle skepsis,

skepsis er kvalitative vurderinger og subjektive holdninger

være relevant for dataanalyse.

(Egen tilvirkning)

, at revisor skal overholde nogle krav i forbindelse med revisionen.

hele revisionen og risikovurderingen benytte sin professionelle skepsis. Det er her

er ægte og valid, samt at det er et stærkt revisionsbevis. Det skal

at revisor ikke skal stå til ansvar for, hvis det

, som det skete i sagen med IT

Implementering af dataanalyse i ISA 240

f regnskaber er titlen på den revisionsstandard, der

revisor skal foretage for at kunne afdække

opstillet en grafisk dekomponering, af revisors områder

med høj grad af sikkerhed.

med særlig henblik på dataanalyse kunne give

revisor større sikkerhed i deres arbejde for at opdage besvigelser?

tidligere i afhandlingen blevet dekomponeret hvert afsnit fra ISA 240.

henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at

ved implementering af dataanalyse.

Implementering af dataanalyse ved brug af professionel skepsis

vad der menes med revisors professionelle skepsis,

skepsis er kvalitative vurderinger og subjektive holdninger

, at revisor skal overholde nogle krav i forbindelse med revisionen.

hele revisionen og risikovurderingen benytte sin professionelle skepsis. Det er her, revisor skal sikre, at den

er ægte og valid, samt at det er et stærkt revisionsbevis. Det skal

at revisor ikke skal stå til ansvar for, hvis det efterfølgende

skete i sagen med IT

er titlen på den revisionsstandard, der

revisor skal foretage for at kunne afdække en eventuel

opstillet en grafisk dekomponering, af revisors områder

med særlig henblik på dataanalyse kunne give

dekomponeret hvert afsnit fra ISA 240.

henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at

ved implementering af dataanalyse.

vad der menes med revisors professionelle skepsis, hvorfor

skepsis er kvalitative vurderinger og subjektive holdninger

Side

Revisor skal igennem

revisor skal sikre, at den

er ægte og valid, samt at det er et stærkt revisionsbevis. Det skal

efterfølgende viser

skete i sagen med IT-Factory,

er titlen på den revisionsstandard, der

en eventuel

opstillet en grafisk dekomponering, af revisors områder, der skal

med særlig henblik på dataanalyse kunne give

dekomponeret hvert afsnit fra ISA 240.

henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at

ved implementering af dataanalyse.

hvorfor det ikke vil blive

skepsis er kvalitative vurderinger og subjektive holdninger

Side 45 af 76

Revisor skal igennem

revisor skal sikre, at den

er ægte og valid, samt at det er et stærkt revisionsbevis. Det skal

viser sig, at der

hvor Stein

er titlen på den revisionsstandard, der

gennemgås

med særlig henblik på dataanalyse kunne give

dekomponeret hvert afsnit fra ISA 240.

henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at

vil blive

skepsis er kvalitative vurderinger og subjektive holdninger, og vil

76

henblik på at identificere eventuelle svagheder eller muligheder for at



Dataanalyse skal be

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som

Implementering af dataanalyse for drøftelser i opgaveteamet

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

afhandlingen og vil ikke blive beskrevet yderligere. På samme måde s

dette mange

Drøftelserne vil omfatte forståelsen af virksomheden i

tidligere indikationer

ISA 240 foreskriver

”Denne drøftelse skal lægge særlig vægt på,

væsent

I Selve identifikationen af

vil dataanalyse være med til at belyse eventuelle fejl

brug af den statistiske metode vil kunne belyse

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

hvor besvigelser vil forsøge at skjule noget, men dataanalyse

sig ud fra mængden ved transaktionssporet eller lign.

Det kan derfor konkludere

opgaveteamet, vil kunne

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

af revisionsplanlægningen med hen

69 (ISA 240, Dec. 2009)

Dataanalyse skal benyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som

Implementering af dataanalyse for drøftelser i opgaveteamet

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

afhandlingen og vil ikke blive beskrevet yderligere. På samme måde s

mange kvalitative

Drøftelserne vil omfatte forståelsen af virksomheden i

tidligere indikationer, der er blevet registreret ved tidligere års revisioner.

foreskriver specifikt at

Denne drøftelse skal lægge særlig vægt på,

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, og hvord

Selve identifikationen af

vil dataanalyse være med til at belyse eventuelle fejl

brug af den statistiske metode vil kunne belyse

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

hvor besvigelser vil forsøge at skjule noget, men dataanalyse

mængden ved transaktionssporet eller lign.

derfor konkludere

opgaveteamet, vil kunne

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

af revisionsplanlægningen med hen

(ISA 240, Dec. 2009) – Side 3, Afsnit 15

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som

Implementering af dataanalyse for drøftelser i opgaveteamet

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

afhandlingen og vil ikke blive beskrevet yderligere. På samme måde s

kvalitative holdninger og data

Drøftelserne vil omfatte forståelsen af virksomheden i

der er blevet registreret ved tidligere års revisioner.

specifikt at:

Denne drøftelse skal lægge særlig vægt på,

lig fejlinformation som følge af besvigelser, og hvord

Selve identifikationen af, hvor besvigelser kan opstå i revisionsprocessen

vil dataanalyse være med til at belyse eventuelle fejl

brug af den statistiske metode vil kunne belyse

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

hvor besvigelser vil forsøge at skjule noget, men dataanalyse

mængden ved transaktionssporet eller lign.

derfor konkluderes, at benyttelsen af dataanalyse i den indledende proces f

opgaveteamet, vil kunne forbedre kvaliteten

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

af revisionsplanlægningen med hen

Side 3, Afsnit 15

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som

Implementering af dataanalyse for drøftelser i opgaveteamet

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

afhandlingen og vil ikke blive beskrevet yderligere. På samme måde s

holdninger og data, der bliver diskuteret

Drøftelserne vil omfatte forståelsen af virksomheden i

der er blevet registreret ved tidligere års revisioner.

Denne drøftelse skal lægge særlig vægt på, hvorledes og hvor virksomhedens reg

lig fejlinformation som følge af besvigelser, og hvord

hvor besvigelser kan opstå i revisionsprocessen

vil dataanalyse være med til at belyse eventuelle fejl

brug af den statistiske metode vil kunne belyse,

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

hvor besvigelser vil forsøge at skjule noget, men dataanalyse

mængden ved transaktionssporet eller lign.

at benyttelsen af dataanalyse i den indledende proces f

forbedre kvaliteten af risikovurderingen

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

af revisionsplanlægningen med henblik på at mindske risikoen for ikke at få indkredset besvigelserne.

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som

Implementering af dataanalyse for drøftelser i opgaveteamet

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

afhandlingen og vil ikke blive beskrevet yderligere. På samme måde s

, der bliver diskuteret

Drøftelserne vil omfatte forståelsen af virksomheden i et overordnet regnskabspostperspektiv samt de

der er blevet registreret ved tidligere års revisioner.

hvorledes og hvor virksomhedens reg

lig fejlinformation som følge af besvigelser, og hvord

hvor besvigelser kan opstå i revisionsprocessen

vil dataanalyse være med til at belyse eventuelle fejl, der er sket i løbet af året. Dataanalyse med særlig

, hvor transaktioner er blevet posteret mærkeligt ved at

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

hvor besvigelser vil forsøge at skjule noget, men dataanalyse

mængden ved transaktionssporet eller lign.

at benyttelsen af dataanalyse i den indledende proces f

af risikovurderingen

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

blik på at mindske risikoen for ikke at få indkredset besvigelserne.

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som

Implementering af dataanalyse for drøftelser i opgaveteamet

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

afhandlingen og vil ikke blive beskrevet yderligere. På samme måde som revisors professionelle skepsis er

, der bliver diskuteret på et teammøde

overordnet regnskabspostperspektiv samt de

der er blevet registreret ved tidligere års revisioner.

hvorledes og hvor virksomhedens reg

lig fejlinformation som følge af besvigelser, og hvordan der kan opstå

hvor besvigelser kan opstå i revisionsprocessen

der er sket i løbet af året. Dataanalyse med særlig

hvor transaktioner er blevet posteret mærkeligt ved at

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

hvor besvigelser vil forsøge at skjule noget, men dataanalyse vil kunne identificere

at benyttelsen af dataanalyse i den indledende proces f

af risikovurderingen. På baggrund af dette, kunne det være

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

blik på at mindske risikoen for ikke at få indkredset besvigelserne.

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

skepsis kan derfor ikke forbedres eller få implementeret dataanalyse som en eventuel forbedring.

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

om revisors professionelle skepsis er

på et teammøde.

overordnet regnskabspostperspektiv samt de

der er blevet registreret ved tidligere års revisioner.

hvorledes og hvor virksomhedens regnskab kan være udsat for

an der kan opstå

hvor besvigelser kan opstå i revisionsprocessen, og hvordan besvigelser kan ske,

der er sket i løbet af året. Dataanalyse med særlig

hvor transaktioner er blevet posteret mærkeligt ved at

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

identificere dette

at benyttelsen af dataanalyse i den indledende proces f

På baggrund af dette, kunne det være

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

blik på at mindske risikoen for ikke at få indkredset besvigelserne.

Side

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

en eventuel forbedring.

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

om revisors professionelle skepsis er

overordnet regnskabspostperspektiv samt de

nskab kan være udsat for

an der kan opstå besvigelser.

og hvordan besvigelser kan ske,

der er sket i løbet af året. Dataanalyse med særlig

hvor transaktioner er blevet posteret mærkeligt ved at

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være moms

dette, da den ville skille

at benyttelsen af dataanalyse i den indledende proces før drøftelsen

På baggrund af dette, kunne det være

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

blik på at mindske risikoen for ikke at få indkredset besvigelserne.

Side 46 af 76

nyttes til at kunne stille de mere uddybende spørgsmål, hvor man inden revisionen har

foretaget den dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske situation. Revisors professionelle

en eventuel forbedring.

Drøftelser i opgaveteamet er på samme måde som revisors professionelle skepsis gennemgået tidligere i

om revisors professionelle skepsis er

overordnet regnskabspostperspektiv samt de

nskab kan være udsat for

besvigelser.69”

og hvordan besvigelser kan ske,

der er sket i løbet af året. Dataanalyse med særlig

hvor transaktioner er blevet posteret mærkeligt ved at

skjule data på en særskilt konto eller regnskabspost. En særskilt konto kunne eksempelvis være momskonti,

, da den ville skille

ør drøftelsen i

På baggrund af dette, kunne det være

ønskeligt at implementere dataanalyse som et fast redskab inden teammødet for at kunne højne kvaliteten

blik på at mindske risikoen for ikke at få indkredset besvigelserne.

76

konti,



Overordnet kan det

regnskabsanalyse

udførende revisorer bedre og mere omfangsrig

med resultaterne af dataanalysen.

Implementering af dataanalyse

Generelt så skal revisor foretage risikovurderingshandlinger,

øverste og daglige ledelse og opnå forståelse af virksomheden. Dette foreskriver ISA 315, der ligeledes skal

benyttes, hvis man revidere

besluttet i ISA 315.

Risikovurderingshandlinger benyttes til at fastlægge ens risikovurdering på regnskabspostniveau og er

derfor direkte med til at påvirke størrelsen og omfanget af revisionen.

overordnede træk

- Forespørgsler til ledelse

- Analytiske handlinger

- Observationer

- Undersøgelser

Forespørgsler til ledelsen, observationer samt undersøgelser er blevet gennemgået tidligere, hvor det blev

konkluderet ikke at have relevans for implementering af dataanalyse. Hvis

i de analytiske handlinger revisor skal foretage for at afdække den besvigelsesrisiko

der med fordel implementere

Overordnet kan det opfattes som en

regnskabsanalyse. Dette kunne gøre diskussionen mellem partner, ledende revisor og videre til de

dførende revisorer bedre og mere omfangsrig

med resultaterne af dataanalysen.

Implementering af dataanalyse

Generelt så skal revisor foretage risikovurderingshandlinger,

øverste og daglige ledelse og opnå forståelse af virksomheden. Dette foreskriver ISA 315, der ligeledes skal

hvis man revidere

besluttet i ISA 315.

isikovurderingshandlinger benyttes til at fastlægge ens risikovurdering på regnskabspostniveau og er

derfor direkte med til at påvirke størrelsen og omfanget af revisionen.

overordnede træk foretage

Forespørgsler til ledelse

Analytiske handlinger

Observationer

Undersøgelser

Forespørgsler til ledelsen, observationer samt undersøgelser er blevet gennemgået tidligere, hvor det blev

eret ikke at have relevans for implementering af dataanalyse. Hvis

i de analytiske handlinger revisor skal foretage for at afdække den besvigelsesrisiko

med fordel implementere

opfattes som en

Dette kunne gøre diskussionen mellem partner, ledende revisor og videre til de

dførende revisorer bedre og mere omfangsrig

med resultaterne af dataanalysen.

Implementering af dataanalyse i revisors risikovurderingshandlinger

Generelt så skal revisor foretage risikovurderingshandlinger,

øverste og daglige ledelse og opnå forståelse af virksomheden. Dette foreskriver ISA 315, der ligeledes skal

hvis man reviderer ud fra ISA2

isikovurderingshandlinger benyttes til at fastlægge ens risikovurdering på regnskabspostniveau og er

derfor direkte med til at påvirke størrelsen og omfanget af revisionen.

foretage følgende

Forespørgsler til ledelse

Analytiske handlinger

Forespørgsler til ledelsen, observationer samt undersøgelser er blevet gennemgået tidligere, hvor det blev

eret ikke at have relevans for implementering af dataanalyse. Hvis

i de analytiske handlinger revisor skal foretage for at afdække den besvigelsesrisiko

med fordel implementeres dataanalyse som en sær

opfattes som en supplerende

Dette kunne gøre diskussionen mellem partner, ledende revisor og videre til de

dførende revisorer bedre og mere omfangsrig,

i revisors risikovurderingshandlinger

Generelt så skal revisor foretage risikovurderingshandlinger,

øverste og daglige ledelse og opnå forståelse af virksomheden. Dette foreskriver ISA 315, der ligeledes skal

ud fra ISA240, da mange af de handlinger ligger til grund for handlinger

isikovurderingshandlinger benyttes til at fastlægge ens risikovurdering på regnskabspostniveau og er
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Analytiske handlinger skal være efter ISA315, som minimum indeholder70;

- Informationer om finansielle og ikke-finansielle oplysninger

- Usædvanlige transaktioner og sammensætning af samme

Ovenstående handlinger skulle foretages på et summeret niveau og derved udelukkende identificere

besvigelser på regnskabspostniveau. Generelt vil de analytiske handlinger med fokus på ikke-finansielle

poster give revisor et overordnet billede af, hvad det er for en type virksomhed, der revideres samt hvilke

risikofaktorer, der skal rettes opmærksomhed på i forbindelse med revisionen.

ISA 52071 fastsætter, hvad de analytiske handlinger for finansielle oplysninger bør indeholde.  En analyse af

de finansielle oplysninger tager udgangspunkt i en overordnet regnskabsanalyse, hvor beregning af nøgletal

sker sammenholdt med sidste års niveau på samme respektive nøgletal. For at kunne vurdere om afvigelser

eller indikationerne er væsentlige, foreskriver ISA 520, at der skal fastsættes en forventning til udviklingen.

hvis der er signifikante eller væsentlige afvigelser fra denne, kunne det indikere, at der kan være tale om en

form for regnskabsmanipulation og derved en besvigelse.

Denne type analytiske handlinger vil belyse besvigelser på regnskabspostniveau, hvor dataanalyse kan

videretage denne type af analyser og foretage analysen på et mere transaktionsbaseret niveau. Dette vil

give klarhed over de transaktioner, der er komplicerede eller mærkelige udformet og afviger normen.

Dataanalyse efter den statistiske metode, gennemgået i afsnit 6.3.2, kan give revisor mulighed for at

analysere på de tidligere nævnte parametre i afhandlingen. Transaktionsbaseret analyser er i praksis ofte

besværliggjort, da det for revisor ikke vil være muligt at analysere på flere millioner af transaktioner

individuelt.

Kunsten ved at benytte dataanalyse og samtidig opnå et stærkt revisionsbevis imod besvigelser vil være at

fastsætte de kriterier, man har fastlagt i sin opsætning af analysen. Tidligere nævnte metoder jf. afsnit

6.3.2, vil posteringsmønstre kunne afdække de posteringer, der er usædvanlige.

Til identifikation af uventede transaktionsmønstre vil revisor skulle fastlægge, hvordan et

transaktionsmønster ikke bør se ud. Dette kan være en sammensætning af kreditposteringer i

omkostningssiden med modpost, hvor debet debitorer. Dette er blot et tænkt eksempel, som ikke sker

rutinemæssigt og ofte vil være af manuel karakter. Nedenfor vil der være en kort beskrivelse af kendetegn

for typer af risikogrupper:

70 (ISA 315, Dec. 2013) – Side 6, Afsnit 6b m. A14-17
71 (ISA 520, Dec. 2009) – Side 2, Afsnit 5
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Nedenfor er der opstillet 3 typer af unormale transaktionsmønstre;

Ikke-rutine transaktioner

Ikke-rutine transaktioner taler for, at man en forøget risiko for besvigelser. Ikke rutinemæssige

transaktioner er noget, der ikke forekommer så hyppigt. Besvigelser er ikke automatiseret, men derimod

ofte manuelle posteringer; Her vil der være en væsentlig risiko for besvigelser.

I stedet for at vurdere hvilke typer af posteringer manuelle posteringer afdækker, vil man kunne se på

mængden, og hvor tit manuelle posteringer bliver registreret i selskabet, for derefter at vurdere, om det er

væsentligt for regnskabet. Specielt posteringer, der er af manuel karakter og foretaget af ledelsen, vil

kunne udløse en besvigelsesrisiko.72

Uventede transaktioner

Som nævnt tidligere er uventede transaktioner de transaktioner, der vil være svære at identificere, hvilket

skyldes at man kan lave rigtig mange poster, fordelt over flere forskellige konti i en simpel postering, hvis

man ønsker at skjule større beløb. Tidligere er der opstillet et eksempel med D/Omsætning og K/Debitorer,

hvilket er en transaktion der kunne give anledning til yderligere undersøgelser.

Ovenstående postering er efter regnskabspraksis reel nok, blot vendt til den forkerte side og vil derfor

kunne klassificeres som en simpel bogføringsfejl eller en kreditnota. En postering med D/Omsætning og

modposten på en helt anden regnskabspost som varebeholdningen, som fungerer under særskilt

regnskabsproces, ville give anledning til yderligere spørgsmål og undersøgelser.

Manuelle transaktioner

Manuelle transaktioner er i lighed med ikke-rutinetransaktioner noget, der taler for en besvigelsesrisiko,

hvis de forekommer ofte. Generelt ser man, at de fleste standardiserede ERP systemer kan sortere på

manuelle og automatiske posteringer. Automatiske posteringer vil ikke have en mulig besvigelsesrisiko,

men derimod udelukkende blive afdækket af en IT-revision, hvis denne særskilte virksomhed er af større

klassifikation. Revisor behøver derfor ikke yderligere IT-kompetencer for at kunne modtage en liste med

manuelle posteringer.

En særskilt analyse på transaktionsniveau vil derfor give revisor en overordnet forståelse af virksomhedens

transaktionsmønstre og flow. Dette kan give en dybere indsigt i virksomheden og ikke mindre væsentligt

give indsigt i muligheder for besvigelser; Samtidig vil den afdække det, som en standardiseret analyse på

regnskabspost niveau vil vise.

72 (ISA 240, Dec. 2009) – Afsnit 25 og 26
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Hvis der skal forsøges implementering af dataanalyse på substansrevisionen, vil revisor formentlig kunne

afdække en større del af den population, der giver anledning til bemærkninger. Dataanalyse kan gå ind og

analysere og begrænse de data, man skal foretage udvælgelse og

Den systembaserede revision er, hvor revisor vurderer og tester funktionaliteten på kontrolmiljøet i

virksomheden og samtidig sikrer, at de enten er forebyggende eller opdagende samt velfungerende.

Har revisor i forbindelse med sine risikovurderingshandlinger identificeret, at der fremkommer en

væsentlig risiko på området, men at kontrollerne afdækker denne risiko, vil revisor basere noget af sit

revisionsbevis på, at denne kontrol er velfungerende. Revisor kan dog ikke basere sig 100 % på effektive

kontroller og opnå et stærkt revisionsbevis. Revisor er nødsaget til at foretage yderligere handlinger, hvilket

kunne være substandshandlinger76 relateret til denne særskilte kontrol.

Systembaseret revision

Systembaseret revision eller kontrolrevision, som det hedder i revisionsmæssigt terminologi, har sine

fordele og ulemper. Fordelene ved kontrolrevision kan beskrives, som noget der kan give revisor sikkerhed

for en del af den samlede population. Kontrollerne skal sikre, at der ikke bliver betalt fiktive eller ej-

relaterede regninger i banken, ved at der opretholdes to i forening, hvilket er to adskilte godkendere i

banken ved betalinger.

Dette giver revisor en form for sikkerhed i risikovurderingen. Ulemperne er, at hvis revisor skal teste

kontrollerne, tager revisor x antal stikprøver og sikrer, at de virker. Hvis der er en enkelt fejl eller flere,

tages der flere stikprøver. Denne udvælgelse giver ingen logik, da der blot testes enkelte posteringer ud af

flere tusinde. For at lokalisere besvigelser vil denne handling være som at lede efter en nål i en høstak.

Implementering af dataanalyse ved handlingen for test af kontroller vil ikke kunne benyttes som en

yderligere handling. Som nævnt tidligere er systembaseret revision, hvor revisor skal sikre funktionaliteten,

validiteten og at de fungerer korrekt hele regnskabsperioden. Dataanalyse vil ikke kunne benyttes til at

teste funktionalitet, men ville kunne være med til at optimere udvælgelsen af de stikprøver, der bruges for

at teste funktionaliteten.

Dataanalyse vil kunne sortere automatiserede transaktioner og rutinemæssige manuelle transaktioner fra,

da der på baggrund af tidligere erfaringer ikke er nogen risiko her. Derved vil revisor udelukkende have de

transaktioner med særlige karakteristika tilbage, og derved teste om kontrollen opfanger de mere

risikobetonede transaktioner, hvis der måtte være nogle fejl her.

76 (ISA 330 I. A., Dec 2009) – Afsnit 18
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Det vil være med til at minimere stikprøvestørrelsen, da ISA’erne ikke nævner et specifikt antal stikprøver,

men mængden skal udvælges ud fra professionel dømmekraft. Revisors professionelle dømmekraft vil

derfor blive væsentligt styrket, og derved kan revisor opnå et stærkere revisionsbevis ved brug af

udvælgelse ved dataanalyse. Der kan dog argumenteres for, at revisors subjektive vurderinger vil kunne

blive minimeret, da han vil kunne afdække en større del af transaktionerne ved at gennemgå dem analytisk,

hvor der testes salg omkring skæring og matcher til afgang fra lageret.

Ovenstående afsnit har belyst, hvordan man kan afdække nogle af de kontrolhandlinger, der kræves af

revisor, hvis der er identificeret en væsentlig besvigelsesrisiko på nogle regnskabsposter. Revisor kan

derved afdække risikoen for besvigelser på den måde, hvor han minimerer transaktionerne ved at sortere

på data og derved vil restpopulationen, som revisor skal foretage sin stikprøveudvælgelse på, være mindre.

Substansbaseret revision

Revisor kan foretage analytiske handlinger, enten hvor de står alene eller som supplement til den

detailtest, der blev foretaget i forbindelse med systemrevisionen. For at revisor kan benytte

substansanalytiske handlinger, skal der være tre faktorer tilstede:

- Validitet af datagrundlaget

- Opstilling af forventninger til analysen og bogførte beløb

- Fastlægge en acceptabel afvigelse mellem forventninger og bogføring

Ved de substansanalytiske handlinger skal revisor forholde sig til pålideligheden og validiteten af data samt

sammenhængen mellem ikke-finansielle oplysninger.  Revisor skal derefter fastsætte sine forventninger på

baggrund af ovenstående modtagne oplysninger og derefter fastsætte et givet interval, der giver en

acceptabel fejlmargin.

Dataanalyse kan benyttes til at verificere det datagrundlag, man skal benytte sig af til sine analytiske

handlinger. Datagrundlaget skal blive verificeret således, at de bogførte beløb stemmer overens med de

udtræk fra ERP systemets submoduler, såsom debitor og kreditormodulet.

En anden metode kan være, hvis revisor har modtaget alle transaktioner, hvilket er helt grundlæggende for

at benytte dataanalyse, så kan revisor selv beregne nøgletal og generere egne rapporter. De rapporter,

revisor kan udarbejde, skal ikke eftertælles eller gennemgå anden verificering, som revisor ellers er pålagt

efter ISA’erne.

I et led i de substansanalytiske handlinger skal revisor opstille forventninger til, hvor meget revisor kan

acceptere i forhold til at foretage yderligere handlinger eller indhente uddybende forklaringer. Sådanne



forventninger skal fastsættes i forbindelse med at registrerer væsentlig fejlinformation

kunne se, hvor forventningerne ikke

Dette kan implicit være tegn på

Forhold, der kan være med til at fastlægge ens forventninger til regnskabsposter

forhold, der kan have direkte eller indirekt

forventninger endnu mere skarpe og præcise, og alt andet lige vil afvigelser kunne lokaliseres bedre

I henhold til ovenstående

Denne grænse skal sammenholdes med revisors væsentlighedsniveau, hvor revisor derefter kan vurdere

om dette vil give en væsentl

hvorved der kan

Der er flere metoder til at vurdere en acceptabel fejlgrænse

revisor. Lovgivningen fastsætter ikke en grænse på hen

Dataanalyse vil kunne benyttes, hvis

afvigelser. Dette vil igen minimere revisors arbejde, da muligheden for fejl igen minimeres yderligere.

I forbindelse med ovenstående handlinger, skal revisor vurdere

afdækket på revisionsmålsniveau og med tilfredsstillende karakter. I efterfølgende afsnit

dataanalyse er med til at kunne vurdere revisions

Implementering af dataanalyse til vurdering af revisionsbevis
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I forbindelse med vurderingen skal revisor foretage en test af transaktioner, der kan ligge i sammenhæng

med årsafslutningen78. Kan der de sidste uger af regnskabsåret være en væsentlig forøgelse af omsætning

eller minimering af debitor, kan dette betyde, at ledelsen har forsøgt at indregne nogle poster for tidligt og

derved foretage regnskabsmanipulation. Der vil under alle omstændigheder være en implicit risiko for

besvigelser omkring skæringstidspunktet, hvis ledelsen har identificeret, at de ikke når deres

omsætningsmål.

Implementeringen af dataanalyse i forbindelse med denne transaktionstest, ved afslutning af regnskabsåret

kan anvendes som et slags redskab, der ”grovsorterer” og udelukker posteringer eller transaktioner, der

ikke er karakteriseret som betydelig risiko eller automatiseret.

Hvis dataanalyse, med baggrund i tidligere erfaringer, kunne sortere automatiserede posteringer og

posteringer under væsentlighedsniveauet, ville revisor skulle koncentrere sig om beløb, der kan give

anledning til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Derudover kan dataanalyse være med til at styrke

revisionsbeviset for tidligere handlinger. Selve vurderingen skal ses på den måde, hvorom revisionsbeviset

afdækker de risici, man har identificeret i forbindelse med processen i ISA 240.

Yderligere skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og hvis revisor ikke kan opnå

tilstrækkeligt og eget revisionsbevis, skal revisor foretage yderligere og supplerende revisionshandlinger.

Hvis revisor ikke formår at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis, skal revisor foretage en modificeret

påtegning ved enten supplerende oplysninger eller et forbehold.

9.1. Opsummering af implementering af dataanalyse i ISA 240

Det er forsøgt at identificere de muligheder for implementering af dataanalyse i ISA 240. Ved at

implementere dataanalyse vil revisor kunne få forstærket sin professionelle skepsis ved at underbygge sine

antagelser og vurderinger med konkrete handlinger og rapporter fra dataanalysegrundlaget.

Dataanalyse vurderes ikke at kunne blive benyttet ved drøftelse i opgaveteamet. Drøftelsen med

opgaveteamet skal fungere som en slags indledende analyse af nøgletal og ratios. Dette kan fungere som

en slags forberedelse til mødet, hvor der skal drøftes besvigelsesrisikoen med hele teamet inkluderende

tidligere års erfaringer.

Det er vist, at Risikovurderingshandlinger kan forbedres væsentligt ved at implementere dataanalyse i dette

afsnit i revisionsstandarden. I forhold til ISA 315 skal revisor foretage analytiske handlinger på finansielle og

ikke finansielle transaktioner. Det primære område, hvor dataanalyse vil kunne implementeres, er ved

78 (ISA 240, Dec. 2009) – Afsnit 34
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finansielle oplysninger. Ved en udvidet regnskabsanalyse og kriteriesammensætning vil revisor kunne

identificere alle manuelle posteringer og udsædvanlige transaktioner. Dette vil give revisor en begrænsning

af data at foretage sine risikovurderingshandlinger på og derved minimere de reaktioner, der måtte komme

efter at have identificeret muligheden for væsentlig fejlinformation i regnskabet.

Ligeledes vil revisor ved hjælp af dataanalyse kunne få minimeret de handlinger ved substansrevision, og

kontrolrevisionen skal udelukkende foretages på transaktioner som er udsædvanlige i selskabet og derved

ikke behøver testes af kontrollen.

For at kunne vise hvordan dataanalyse kan benyttes i praksis for afdækning imod besvigelser, vil der i

senere afsnit blive vurderet, hvordan man kan implementere dataanalyse i ISA 240, og samt at opstille

cases, hvor dataanalyse vil afhjælpe med at identificere besvigelser tidligt i processen og derved minimere

eller helt begrænse tabet for virksomheden.

10. Hvordan skulle man implementere dataanalyse i forhold til ISA 240?

Der er nu gennemgået alle elementer fra ISA 240 med henblik på at identificere forbedringsmuligheder,

samt hvor eventuel implementering af dataanalyse kan være en mulighed. I foregående afsnit er

henholdsvis fordele og ulemper ved at skulle forbedre eller tilføje handlinger til en nuværende

revisionsstandard analyseret.

Selve implementeringen af dataanalyse vil ikke skulle indføres som et særskilt afsnit i revisionsstandarden.

Dataanalyse bør være et supplement eller tilvalg, hvis enkelte betingelser bliver opfyldt.

Igennem afhandlingen er det blevet vurderet, at større virksomheder, der har flere millioner af

transaktioner, kan have svært ved at afdække alle deres posteringer igennem en fuld revision. Hvis der

f.eks. ved de analytiske handlinger implementeres, at virksomheder af regnskabsklasse Mellemstor C og D

skal have gennemgået deres transaktioner med dataanalyse, vil dette måske lette revisors risiko og derved

få en mere fyldestgørende revision?

Hvad så med de små virksomheder, bør de ikke også have muligheden, nu hvor det er en del af

revisionsstandarden? – Virksomheder af mindre karakter bør kunne tilvælge, at revisor foretager denne

handling. Problemet bliver, om det skal foretages som en slags ”god revisorskik”, eller om revisor kan hæve

honoraret, fordi det vil kræve ekstra tid at foretage en dataanalyse første år, da det skal implementeres i

virksomheden.
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Dette opstiller en ny problemstilling for virksomhederne og revisorerne.

I begyndelsen af 2014 havde revisorer og kunder, udfordringer med den digitale indberetning XBRL. Dette

er en metode, hvor at revisor kan foretage indberetningen imod en ekstra betaling, eller skal revisor, fordi

det nu står skrevet i ISA 240, benytte sig af dataanalyse på større virksomheder, så gøre det uden ekstra

beregning, fordi det samtidig giver revisor høj grad sikkerhed for, der ikke sker besvigelser i virksomheden.

Problemstillingen kan derfor være, at hvis der vælges at indskrive dataanalyse i revisionsstandarderne, vil

spørgsmålet/dilemmaet være, om der skal foretages denne type analyse hvert år. Hvis det bliver

indskrevet, er det en handling revisor skal foretage hvert eneste år, eller i hvert fald tage stilling til.

 En direkte implementering i standarden vil give større arbejdsbyrde for virksomheden end nødvendigt.

Virksomhederne vil formentlig kunne drage nytte af denne gennemgang i omkostningen, for de

virksomheder der er af mindre karakter vil blive for omfangsrig og derved belaste mere end at gavne. Dog

ville de større regnskabsklasser som nævnt tidligere umiddelbart kunne drage en fordel af dette, da det vil

gavne deres kontrolmiljø og ligeledes have en større åbenhed til offentligheden ved at benytte denne type

handling.

Det, der yderligere taler imod at implementere det som en handling ved hver revision, er, at revisor ikke

reviderer imod at finde besvigelser. Dette argument understreger, at det skal være et tilvalg fra selskabet,

men da det vil være en frivillig ordning, kan ledelsen, der i en del tilfælde er dem, der foretager besvigelsen,

have et incitament for at fravælge denne gennemgang.

11. Ville en opdateret ISA 240, have opfanget tidligere besvigelsessager?

I forbindelse med implementering af dataanalyse er det nu fastlagt, hvordan der kan implementeres

dataanalyse i regnskabsstandarden ISA 240. De to besvigelsessager, der bliver benyttet i nedenstående

afsnit, er udvalgt med baggrund i regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Dette vil forsøge at

afdække de to typer besvigelser, ISA 240 foreskriver.

Nedenstående afsnit vil indeholde en præsentation af case virksomhederne samt en præsentation af

besvigelsen som helhed. Efterfølgende vil der blive foretaget en identifikation af de besvigelsestyper, der

blev benyttet, samt hvordan man ville kunne have afdækket denne risiko ved brug af dataanalyse.

Der er valgt at benytte besvigelsessagerne Københavns Kommune, der blev offentliggjort i 2015, og en

ældre sag fra Gate Gourmet, hvor der blev afsagt dom i 2011. Valget af disse to sager er taget med
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udgangspunkt i, at de vil belyse en bred vifte af besvigelser, og hvordan man udarbejde foranstaltninger

eller opdage besvigelser.

Det skal nævnes, at nedenstående analyser er bygget på offentlig information. Kandidaten har ikke haft

mulighed for at få indsigt i datagrundlaget i sagerne, da det er fortrolig information. Det er derfor

udelukkende hypoteser, der opstilles, hvor der vurderes, hvorvidt det kunne have en effekt på tidligere

besvigelsessager eller ej.   Der vil ikke blive gennemgået ISA 240 på sagerne, da det vil blive for omfangsrigt,

og samtidig vil der ikke være tilstrækkelig information omkring revisionsteam mv.

11.1. Københavns Kommune 1997-2014

Sagen vedrørende Københavns Kommune er en sag, hvor der gennem en periode på minimum 13 år er

blevet svindlet for i omegnen af 18 millioner kr.79 Københavns Kommune behøver ingen yderligere

præsentation, da kommunen er Danmarks største og derved kan klassificeres på linje med en større

børsnoteret virksomhed. Københavns Kommunes transaktioner og kontrolmiljø kan sammenlignes med

større selskaber, da IT-miljøet forventes at kunne opfange besvigelser eller andre former for svindel. KK har

flere millioner af posteringer, og derved ville dataanalyse måske, kunne benyttes til at identificere risici for

besvigelser.

Sagen omhandler, at en 50 årig regnskabsmedarbejder ansat i Københavns kommune igennem minimum

de seneste 13 år, har, frasvindlet kommunen for i omegnen af 18 millioner kr. Svindlen er foretaget på flere

forskellige parametre og metoder og er ikke blevet registreret en eneste gang, før bagmandspolitiet

registrerede betalinger til private konti i 2014.

Problematikken bestod i, at personen var ansat i regnskabsafdelingen for Københavns Kommune og havde

adgang til økonomifunktionen i kommunen, og dermed mulighed for at svindle med økonomien. Efter at

have gennemgået sagen kunne bagmandspolitiet klarlægge, at der var blevet fusket med og forfalsket

checks, som blev udbetalt til private konti. Dette har været muligt, da den 50-årige har haft mulighed for at

udnytte sin funktion ved at kunne bogføre, afstemme regnskabsposter og ligeledes betale regninger uden

yderligere godkendelse.

I perioden fra 2008-2014 registrerede bagmandspolitiet ændringer i stamdata. Denne type ændringer af

stamdata skete ved, at stamdata for leverandører løbende blev ændret til egen modtagelse af betalinger og

udbetalinger. Ligeledes har besvigeren haft adgang til stamdata, og udover at have ændret i nuværende

79 http://www.dr.dk/nyheder/indland/kommune-om-svindel-dom-endelig-er-der-sat-punktum
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leverandører har den 50-årige oprettet fiktive og ulovlige leverandører med egne kontonumre og derved

kunne flytte likvide midler til egen vinding.

Besvigeren foretog ligeledes momssvindel, hvor han valgte at overføre den momsindbetaling, der skulle

betales til SKAT, direkte til egen konto. Denne type af svindel burde være registreret hos SKAT, da man ville

have registreret, at der skyldtes penge til det offentlige. Manglen på registrering af denne type besvigelse,

kan være, at Københavns Kommune er offentlig instans og derved reelt er ”samme kasse”.

Den sidste type af besvigelse var, at den 50-årige revisor har bestilt ”rejsevaluta” gennem banken ved at

forfalske underskrifter fra medarbejdere, da det krævede to i forening at modtage sådan valuta i banken. I

dette tilfælde er der tale om grov kriminalitet, mere specifikt dokumentfalsk og derved omfattet af

straffelovens rammer. Denne særskilte type besvigelse vil derfor ikke blive gennemgået og gennemgået for

implementering af dataanalyse.

Udstedelse af checks til privat henseende

Udstedelse af checks til besvigeren bliver foretaget, hvor man udsteder fra virksomhedens erhvervskonto

og direkte til privat person. Denne type af svindel er svær at anvende dataanalyse på, da de færreste stadig

benytter checks i deres daglige virke, samtidig vil benyttelse af checks ikke efterlade noget spor i

finanssystemet. Ved udbetaling eller indbetaling via checks foreligger der en underskrift. Denne underskrift

var forfalsket og derved svær at spore for revisor. Det, der kunne registreres var, at pengene, der blev

flyttet fra kommunens bankkonti, måtte blive placeret på en anden konto.

Der kunne anvendes dataanalyse, hvor man udtrak en rapport, der gav et overblik over, hvor mange

udbetalinger, der tilfalder et enkelt kontonummer, som ikke tilhører en leverandør i deres kreditorsystem.

Denne slags dataanalyse er noget, man selv skal opstille, men ville kunne generes og derved genbruges ved

enkelte variansændringer. Her kunne der have været mulighed for at registrere, at der blev flyttet likvide

midler til et kontonummer flere gange, hvor man ikke ville kunne matche det til debitor- eller

kreditormodulet.

Privat benyttelse af momsbetalinger

Kommunerne har også udgifter til moms, men for at sikre dem lige konkurrence med private leverandører

betaler den enkelte kommune ikke moms af sine indkøb; udgifterne bæres af kommunerne i fællesskab

gennem en særlig momsudligningsordning80. Denne momsudligningskonto skulle ”nulles” ud løbende, og

80http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Danmarks_lokalforvaltning/kommunestyre/kommunestyre_
(Den_kommunale_%C3%B8konomi)
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der skulle afregnes og indberettes moms til det offentlige. Besviger har i stedet for at overføre pengene til

SKAT valgt at overføre til en privat konto.

Dataanalyse vil have kunnet registrere denne type svindel ved at sammenholde kontonumre med andre

betalinger til SKAT. Hvis man sorterede på afregning af andre ydelser til staten sammenholdte

kontonummer og den geografiske placering, ville dataanalyse kunne have registreret, at der lå betalinger,

der afveg fra de andre kontonumre.

Dataanalyse ville i dette tilfælde have registreret afvigelsen og der kunne have været foretaget en

indledende undersøgelse i kommunen. omvendt er det overraskende, at SKAT ikke har registreret at

momsindberetninger mv., korrekt, over en længere periode.

Ændring af stamdata på leverandører til privat kontonummer

Den sidste type af besvigelser, der blev foretaget i forbindelse med sagen omkring Københavns Kommune,

er, at leverandørens stamdata ikke stemte overens med de korrekte kontonumre. Der blev ligeledes

oprettet falske og fiktive leverandører til at afsende fakturaer til kommunen med besvigerens eget

kontonummer på.

Dataanalyse ville kunne analysere på posteringer til leverandørers geografiske placeringer. Kommunen ville

kunne klarlægge en geografisk oversigt gennem leverandøres postnumre og andre stamdata. Derefter ville

det være muligt for kommunen at placere betalinger summeret inden for specifikke områder. Hvis

kommunen vidste, at de ikke benyttede en leverandør i Odense (Postnr. 5000), ville dette kunne afdække

denne risiko.

I forbindelse med ændringer i stamdata vil dataanalyse kunne belyse hvilke stamdata, der blev udbetalt

flest regninger til. Dette vil kunne give anledning til, at kontonummeret var registreret til en anden

leverandør, end fakturaen foreskriver.

I modsætning til hvis besviger benyttede falske og fiktive leverandører, vil dataanalyse have svært ved at

identificere ulovlige transaktioner. Dette begrundes med, at hvis besvigeren udarbejder falske fakturaer og

sender til virksomheden, er der et grundlag for betalingen, derved vil en betaling være en naturlig handling.

Denne type er sværere at afdække og vil kræve, at man sammenholder CVR-numre fra fakturaer i

dataanalysen mod CVR.dk database. Dette vil gøre det muligt, at identificere falske leverandører og derved

identificere en eventuel besvigelse.
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11.2. Gate Gourmet

Gate Gourmet var et catering selskab, der leverede mad og drikke til henholdsvis lokale og internationale

luftfartsselskaber.  Hovedkontoret var placeret i Zürich, Schweiz og har t udspring fra tidligere

luftfartsselskab Swissair. Gate Gourmet har opkøbt det danske selskab Aerochef i de tidligere år af deres

eksistens, og havde på den måde en stor del af deres aktivitet, placeret i Danmark.

Sagen vedrørende Gate Gourmet foregik tilbage i 2003, hvor hovedpersonen Amanda Jacobsen begik

besvigelser imod virksomheden ved flere forskellige typer af svindel for i alt 138 millioner kr. Amanda

Jacobsens svindel påvirkede hende og hendes familie så voldsomt, at hendes mand endte med at begå

selvmord efter at have indset, i hvilket omfang de sad i gæld efter hendes tilståelse til bagmandspolitiet 81.

Amanda var ansat som direktør i den nordiske afdeling af Gate Gourmet.

Besvigelserne går meget bredt, og i forbindelse med retssagen har Amanda selv bekræftet, hvordan og

hvorfor hun foretog handlinger for egen vindings skyld. Hendes primære årsag var, at det var ”simpelthen”

for nemt at tage de penge82.

Amanda foretog flere forskellige typer af besvigelser, hvor hun i 2008 har svindlet med kontoudskrifter fra

banken for at skjule sine udtræk. I 2009 begyndte hun at trække større beløb fra bankens konti til private

konti. Metoden, hvor hun skjulte sine spor, var, at hun tømte kontiene og derefter lukkede dem. Dette

gjorde, at revisoren ikke kunne se dem i banken.

Der blev foretaget flere typer af grov kriminalitet ved dokumentfalsk og identitetstyveri, der vil blive

kategoriseret efter straffelovens strafferammer, og de vil derfor ikke blive gennemgået i dette afsnit.

Kreativ bogføring

Amanda benyttede sig af sin kendskab til regnskabsverdenen og økonomiverdenen ved at manipulerer med

finanskonti for bankerne. Ved at flytte pengene fra virksomhedens konto til privatkonto kunne hun nemt

modtage ”mindre beløb”, uden at koncernen stillede spørgsmål. Efter ISA 240 skal revisor foretage

analytiske handlinger83 ift. sidste år, hvor man kan stille det spørgsmål om de fald i likvide beholdninger kan

begrundes med mindre aktivitetsnedgang?

Dataanalyse ville have kunnet identificere de beløb, der manuelt var blevet overført fra bankkontiene til

privat kontonummer. En yderligere dataanalysehandling ville være at sammenholde leverandørers

81 www.alt.dk/kultur/interview/amanda-jacobsen-svindlede-for-132-mio-kr
82 http://nyhederne.tv2.dk/nyheder/article.php/id-37984773:amandasagen-trin-for-trin.ht
83 (ISA 315, Dec. 2013) – Side 6, Afsnit 6b m. A14-17
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stamdata med de betalinger, der bliver foretaget fra banken. De overførsler, der både var manuelle og ikke

kunne identificeres til en leverandør, burde være blevet yderligere undersøgt af revisor, og derved have

afdækket den risiko for besvigelser.

Overførsler til egen privat konto

Amanda har i forbindelse med sin retssag oplyst, hvordan hun foretog sine besvigelser. Et af de

væsentligste huller i sikkerheden i Gate Gourmet var, at Amanda kunne overføre penge direkte til sig selv

fra selskabets konti. Denne manglende funktionsadskillelse er noget revisor burde have været opmærksom

på i forbindelse med indhentning af bankbekræftelser, der er en fast handling på en revisionskunde.

Amanda oplyste, at hun blot ”tømte” de bankkonti, hun stjal pengene fra, og derved figurerede de ingen

steder i banken. Ligeledes gik hun ind og tømte konti i finanssystemet og sørgede for, at det var skjult, hvor

de penge landede henne.

Hvis revisor kunne modtage et komplet posterings- og transaktionsdatasæt, ville revisor kunne registrere,

at posteringsmønstre var blevet brudt eller fjernet. Dataanalyse og posteringsmønstre ville have

registreret, at en bankkontos modpost ville være omkostninger eller lign. I dette tilfælde valgte Amanda at

skjule det på momskonti eller andre større poster, hvor ingen ville stille yderligere spørgsmål.

En anden metode, hvor dataanalyse ville kunne have identificeret noget mistænkeligt, ville være, hvis man

tog alle medarbejdere i Gate Gourmets bankkonti og gennemgik hvor mange udbetalinger, der tilfaldt de

respektive kontonumre. Helt overordnet burde hver medarbejder modtage 12 udbetalinger i løbet af året i

form af løn, og eventuelt enkelte mindre aconto udbetalinger.

Amanda har fortalt, hun havde en årsløn på ca. 850.00084, hvor man kunne foretage en sandsynliggørelse af

dette og se hvor mange penge, der var udbetalt til dette kontonummer. Svindlen betød, at hun flere gange

overførte over 100.000 kr. til sig selv, hvilket ville være mere end en månedsløn og derved burde vække

mistanke hos ledelsen og revisor.

11.3. Opsummering på implementering af dataanalyse i praksis

Ved benyttelsen af dataanalyse kan være svært at se effekten på en given case uden at have et konkret

datagrundlag at tage udgangspunkt i. I dette tilfælde antages det, hvordan der er blevet posteret

sammenholdt med viden om denne særskilte episode. Det, der gør dataanalyse anvendelig på mange

84 http://nyhederne.tv2.dk/nyheder/article.php/id-37984773:amandasagen-trin-for-trin.ht
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punkter, er, at alle transaktioner bliver registreret i en eller anden form, og derved kan revisor igennem

transaktionssporet formentlig identificere en eventuel besvigelse.

I sagen vedrørende Københavns Kommune foregik besvigelsen over en længere periode. Besvigelserne

omkring udstedelse af checks ville være blevet opfanget ved sammenholdelse af kontonumres

udbetalinger; hvis man forudsætter, at der blev benyttet netbank eller anden elektroniske overførsler.

Stamdataændringer på leverandører er en klassisk besvigelse, som kan foretages af flere typer af

medarbejdere, der har adgang til finanssystemerne. I dette tilfælde, kunne dataanalyse have sammenholdt

geografisk placeringer med leverandørernes postnumre og givet det til ledelsen.

Dog ville kommunen formentlig ikke bekymre sig om de små beløb, og derved har denne sag været svær at

registrere for kommunen. Kommunen har efterfølgende oplyst, at deres kontrolmiljø har været for svagt og

vil blive forbedret i fremtiden. Denne forbedring kunne understøttes ved i dataudtrækket at se på, hvor

besvigelserne er blevet foretaget og derved optimere processen.

For casen med Gate Gourmet og Amanda Jacobsen ville en simpel analyse af lønudbetalingers gennemsnit

og hyppighed have belyst en væsentlig afvigelse mellem de andre ansatte. Ved overførsler til private

bankkonti burde revisor have registreret dette ved sammenholdelse med sidste års tal og engagement

forespørgsler. At tømme en bankkonto og derefter slette den fra finans er en måde at skjule besvigelsen

på, da revisor blot ville konkludere, at den likvide beholdning måtte være faldet. Det, revisor bør gøre, er at

udarbejde en analyse på udvikling og trend ift. til sidste år og derved formentlig have vakt en skepsis hos

bestyrelsen og ledende revisor.

Helt konkret er det svært at vurdere, om dataanalyse kunne have gjort en signifikant forskel på udfaldet af

en konkret besvigelsessag. Det vil kræve, at virksomheden ville acceptere, at man en gang om året foretog

en gennemgribende analyse af finanssystemet og derved måske registrere en mulig besvigelsesrisiko. Det

kunne ligeledes være en igangværende besvigelse, der skulle stoppes. Overordnet er det, som tidligere i

afhandlingen, anonyme tip, der opdager besvigelser eller et velfungerende og effektivt kontrolmiljø, der

beskytter virksomheden imod besvigelser.
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12. Konklusion

Afhandlingen havde til formål at teste den opstillede hypotese, der ønskede at undersøge om dataanalyse

kunne give revisor større sikkerhed, for opdagelse af besvigelser. Igennem afhandlingen er der gennemgået

relevante teorier, der ligger til grund for, hvad en besvigelse er, og hvordan en besvigelse kategoriseres.

En besvigelse er en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den

øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller

ulovlig fordel..

Der er fundet, at besvigelserne igennem de sidste 6 år, er steget med ca. 10 % point, hvilket gør det

essentielt at se på de muligheder, der vil være for at identificere besvigelser i tide. Misbrug af aktiver er den

besvigelse, der fremkommer hyppigst men ikke den besvigelse, der gør størst skade økonomisk.

Regnskabsmanipulation foregår ikke nær så ofte, men i forhold til omfanget og størrelsen af besvigelsen, vil

regnskabsmanipulation være den type, der har størst påvirkning af virksomheden rent økonomisk.

Samtidig er det fundet, at den mest effektive metode til at bekæmpe besvigelser er et velfungerende

kontrolmiljø sammenholdt med anonyme tip. Et anonymt tip kræver, at man har opbygget et sundt og

velfungerende arbejdsmiljø, da folk ikke vil turde individualisere sig fra mængden. Det registreredes ligeså,

at revisor på nuværende tidspunkt kun opdager ca. 3-4 % af alle besvigelser. Dette bør danne grundlag, for

at undersøge, hvor mulighederne for opdagelse af besvigelser kunne forbedres. Vel og mærke selvom

revisor ikke reviderer direkte imod besvigelser.

Teknologien udvikler sig hele tiden, og der bør udvikles nye metoder, der effektivt og konkret vil kunne

opdage besvigelser. Igennem mange år er dataanalyse blevet benyttet i flere forskellige typer af analyser og

forecastings. Dataanalyse er blevet brugt til at forudsige og konkludere på et datagrundlag og derved give

en mindre delkonklusion i andre brancher som ved dansk meteorologisk institut og til brug for finansielle

analyser.

Dataanalyse kan groft set opdeles i to typer; hvor den regelbaserede dataanalyse lægger sig op af at udvikle

forebyggende kontroller, og den statistiske metode fungerer som en slags opdagelsesproces, hvor man

”lader data fortælle historien”. Dette kan bruges til at udarbejde hypoteser, som ledelsen eller revisor vil

kunne forholde sig kritisk til igennem revisionen.

I sammenhæng med teknologiens udvikling har de største selskaber i verden et datagrundlag på flere

milliarder af transaktioner. Her det vil være svært at give en fyldestgørende konklusion på et datagrundlag

ved at foretage x antal stikprøver på en hel population og derefter antage at vi har opnået høj grad af

sikkerhed for denne restpopulation.
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For at forbedre mulighederne for at opdage besvigelser for revisor, er der forsøgt implementering af

brugen af dataanalyse i ISA 240. I forbindelse med gennemgangen af ISA 240, er der vist, at dataanalyse kan

benyttes til at identificere de eventuelle besvigelsesrisici, der måtte være i virksomheden. Dataanalyse kan

samtidig bruges til at give et billede af udsving ift. sidste års råbalance. Hvis der sker væsentlige udsving ift.

sidste år, kan dataanalyse benyttes til at særskilt udskille transaktioner og derved opnå større sikkerhed for

denne regnskabspost.

Det er Ligeledes vurderet, at risikovurderingshandlingerne kan forbedres ved at implementere dataanalyse.

I henhold til ISA 315 skal revisor foretage analytiske handlinger på finansielle og ikke finansielle

transaktioner. Dataanalyse vil primært kunne benyttes til at analysere på finansielle data og transaktioner

ved at se på trends, posteringsmønstre, Benfords Law m.fl.

Bilag 1 og 2 viser eksempler på en udvidet regnskabsanalyse og kriteriesammensætning, hvor revisor har

identificeret alle manuelle posteringer og udsædvanlige transaktioner. Denne afgrænsning vil give revisor

en minimering af data, når revisor efter ISA 315 foretager sine risikovurderingshandlinger. Dette vil

overordnet være med til at forbedre, revisors risikovurdering og derved muligheden for at identificere en

besvigelsesrisiko.

ISA 240 foreskriver, at man skal foretage enkelte stikprøver ved de substansbaserede handlinger i

forbindelse med stikprøveudvælgelsen. Denne udvælgelse af stikprøver og antallet af samme ville kunne

effektiveres og konkretiseres ved brug af dataanalyse. I stedet for at stikprøveudvælgelsen foretages

tilfældigt ud fra en population på flere milliarder af posteringer, vil en dataanalyse kunne begrænse

datamængden, da søgningen målrettes. Dette vil således gøre udvælgelsen af stikprøver mindre.  Revisor

kan derved koncentrere sig om de posteringer, der har en kompleks sammensætning eller af manual

karakter, samt om hvorvidt udviklingen på kontoen er signifikant i forhold til sidste år.

Det, der taler imod benyttelsen af dataanalyse, er, at virksomhederne ikke har de fornødne redskaber til at

danne datagrundlaget for revisor. Revisor har ligeledes ikke de nødvendige redskaber og færdigheder til at

indhente data fra ERP-systemer. Det vil sige, at der skal investeres i et system, der kan håndtere en

datamængde af de størrelser, som er nødvendigt for brug af dataanalyse.

Lovgivning vedrørende regnskabsklasser kan være en mulig løsning, da der på nuværende tidspunkt er en

regulering, der fastsætter de digitale indberetninger og skemakrav. Hvis der for regnskabsklasse D og

mellemstor C stillet krav om at benytte et af flere godkendte ERP-Systemer, vil revisor have muligheden for

og et eventuelt kendskab til dem og derved kunne assistere kunden på bedst mulig vis.
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Revisor skal i henhold til ovenstående have den fornødne ekspertise for at operere i

dataanalyseprogrammer samt kunne benytte standard ERP-systemer, hvilket ville kræve en videreudvikling

af uddannelsesinstitutionernes tilgang til revisionsundervisning.

På nuværende tidspunkt er uddannelsen meget teoretisk anlagt, og har mindre fokus på den praktiske

træning i revision. Dette gør, at den studerende ikke oplever sammenkoblingen mellem teori og

revisionsværktøjer. I forbindelse med ekspertisen for benyttelsen af dataanalyseværktøjer vil det

formentlig kræve mere af revisors it-kundskaber, hvorfor brugen af IT bør få sit eget område på faget

Revision eller Regnskab på Cand. Merc. Aud.

Igennem afhandlingen er der forsøgt at opstille en hypotese, hvor der er implementeret dataanalyse på

tidligere besvigelsessager, for at belyse om dataanalyse kunne have gjort en forskel. Her blev der foretaget

en mindre analyse af to sager med væsentligt omfang af besvigelser i selskaberne. Dette gav en forståelse

for, at det kan være svært at lokalisere alle besvigelser, hvis besviger, har det fornødne kendskab til

selskabet og kontrolmiljøet.

Det er ligeledes svært at opnå en fuldstændig entydig konklusion på de praktiske eksempler. Dette skyldes,

at det rigtige datagrundlag ikke har været en mulighed at analysere på, da det ikke har været tilgængeligt.

Ved at analysere på disse cases er, bliver det ekspliciteret at revisor kunne have identificeret nogle af de

besvigelsesrisici, der forelå ifm. med Københavns Kommune og Gate Gourmet.

I Gate Gourmetsagen ville en mindre dataanalyse med sammenholdning af en lønafvigelsesanalyse,

formentlig have afdækket risikoen, da der blev udbetalt penge flere gange om året, der ikke var

kategoriseret som almindelige lønudbetalinger.

Københavns Kommunes kontrolmiljø var ganske enkelt for dårligt, her har man kunne overføre penge til

private konti da der ikke var en velfungerende funktionsadskillelse. Her ville en gennemgang af alle

udbetalinger, der ikke var registreret hos en kreditor, samt en sammenholdelse med manuelle posteringer

have givet udslag. Det kan udelukkende gisnes om, det kunne have gjort noget anderledes og stoppet det i

tide så det ikke foregik i 17 år.

Der er i forbindelse med lanceringen af EY Helix oprettet en demoversion, for at demonstrere brugen af

dataanalyse i bilag 1 og 2. Her vises der uddrag fra en dataanalyse, og hvordan der kan konkluderes på,

hvad dataanalyse vil bringe til revisionsprocessen og til identifikation af besvigelsesrisici.

Set i forhold til den opstillede problemstilling kan der så konkluderes om revisor kan opnå en større

sikkerhed for opdagelse af besvigelser ved brug af dataanalyse? – Igennem afhandlingen er det vist, at der

kan bruges dataanalyse til at minimere datamængden, som revisor skal foretage stikprøveudvælgelse på.
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Dette giver implicit revisor en mindre datamængde at skulle udvælge fra og derved en større chance for at

identificere en besvigelse. I forlængelse af dette, kan der i bilag 2 ses, at 92,4 % af demovirksomhedens salg

er automatiseret85, hvorpå revisor udelukkende skulle koncentrere sig om de resterende 7,6 %.

Der kunne også i forbindelse med identifikation af risici ses på/fokuseres på manuelle posteringer eller ikke-

rutinemæssige posteringer foretaget af ledelsen. Sammenmed ovenstående minimering af datagrundlaget

ville revisor udelukkende skulle revidere på et minimalt antal transaktioner og derved opnå større

effektivitet samt større sikkerhed for afdækning af besvigelsesrisici.

Hvis man implementerer dataanalyse i revisionsprocessen, særskilt i henhold til ISA 240, vil dette ske som

noget, større regnskabsklasser skal benytte, og at regnskabsklasser af mindre karakter skal have et valg for

at fravælge muligheden. Dette kan være måden at etablere dette, da omkostningen for opretholdelse af et

ERP-system kan være omfattende, og det må ikke belaste de mindre virksomheder i sådan en grad, at de

ikke kan bære den økonomiske byrde ved denne del af revisionen. Hvis en implementering skal foregå, vil

det være et tilvalg under de analytiske handlinger i forbindelse med risikovurderingsprocessen i ISA 240.

Helt overordnet så reviderer revisor ikke imod besvigelser, men er derimod udelukkende særlig

opmærksom på de risici, der kan indikere, at der bliver foretaget besvigelser i virksomheden.

Hvorfor skal revisor så foretage dette, hvis det implicit står i revisionsstandarderne, at revisor ikke kan stå

til ansvar for alle besvigelser. Der vil være en opfattelse af, revisor bærer et medansvar for, at besvigelserne

kan finde sted. Revisor og revisorbranchen kan derfor være nødsaget til at inkorporere større sikkerhed

imod besvigelser, og derfor kan der benyttes dataanalyse eller anden effektivisering imod besvigelser.

Dette bringer det os tilbage til den udtalelse fra FSR;

”At en revision kan sammenlignes med et grundigt helbredstjek hos lægen. Det er fornuftigt og nødvendigt, men
det er jo ikke en garanti for, at man ikke falder om af en blodprop 14 dage efter.86”

Det man så kan spørge sig selv om? – Ville du acceptere et grundigt helbredstjek velvidende, at der kun registreres
3-4 % af sygdommene i kroppen?

85 Virksomheden er kategoriseret som en salgsvirksomhed af større karakter
86 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Debat/Borsen_forventningskloften
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virksomheden har overnaturlig performance ift. Til konkurrenter i samme branche. Et eksempel på,

hvordan dette sker, var, da IT-Factory præsterede mange procenter over alle konkurrenter i sammen

branche.

Forståelse af virksomheden

Generelt skal der foretages en vurdering om dataanalyse, vil give en værdi for revisors arbejde i

planlægningsfasen. Det kan måles med flere metoder, da der kan vurderes på effektivitet samt

værdiskabelsen for revisor.

I forbindelse med planlægningsfasen vil der efter relevante revisionsstandarder skulle foretages en

overordnet planlægning, hvor forståelse af virksomheden drift, ejerforhold, ledermæssig struktur og

koncernforhold i forbindelse med salg på tværs af landegrænser m.fl.87 indgår. Dataanalyse vil ikke kunne

bruges på sådan kvalitative forhold men udelukkende på brancheforhold, der kan indhentes, hvor der

sammenlignes med branchen som helhed.

Et væsentligt aspekt er at sammenligne performance fra andre selskaber i branchen. IT-Factory præsterede

flere 100 % bedre end deres konkurrenter, hvilket burde have få alarmklokkerne til at ringe. Dette kunne

også give indikationer af, at der enten foregår noget ikke helt lovligt, eller at virksomheden blot har fat i en

niche.

For overhovedet at kunne benytte de dataudtræk der modtages fra kundens ERP system, skal det sikres, at

data er valide og at der er tillid til IT-Systemet. Dette kan gøres ved at involvere IT-supportere, It-revisorer

samt se på om ERP-systemet opretholdtholder de krav som revisor har opstillet.

Vurdering af risici

Gennem en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, skal revisor

identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation både på regnskabsniveau og

revisionsmålsniveau, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Den indledende risikovurdering skaber

grundlaget for revisors valg af overordnet revisionsstrategi, men er også en forudsætning for, at revisor kan

målrette arten, tidspunktet og omfanget af planlagte revisionshandlinger88. Nedenfor er en række

handlinger, hvor der bør kunne implementeres dataanalysen for at forhindre besvigelser:

Tidligere begivenheder der sår tvivl om virksomhedens fortsatte drift. (Going Concern)

87 ISA 315 Afsnit 11
88 ISA 315
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Ved ovenstående handling kan der indhentes datagrundlag fra sidste år og foretages en mere overordnet

analyse for at sikre, at virksomheden ikke har maksimal ekstern finansiering, og deres indtjening

udelukkende har været baseret på en enkelt debitor. Hvis så denne kunde har stoppet samarbejdet, står

virksomheden ret dårligt, rent likviditetsmæssigt. Er der grund til at tro, at den daglige ledelse ikke har den

nødvendige integritet og kontrolbevidsthed?

Her bør der testes, om direktionen eller andre med beføjelser til at omgå kontrolmiljøet, her menes, om

ledelsen har posteret noget direkte i deres ERP system. Generelt er der en risiko, hvis ledelsen kan omgå

velfungerende kontroller, hvilket vil kunne opdages af revisor allerede i planlægningsprocessen, derved har

revisor afdækket denne besvigelsesrisiko.

Ligeledes vil revisor opnå en forståelse af virksomhedens processer og forretningsgange ved observationer

og forespørgsler. Sammenholdt med revisors forespørgsler og opnåede forståelse for virksomheden som

helhed vurderer revisor, hvorvidt det fastsatte væsentlighedsniveau kan give anledning til væsentlige fejl i

regnskabet. Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående er en generalisering af revisors brug af

forståelse og forespørgsler.  Ovenstående risikovurderingshandlinger, hvor revisor foretager forespørgsler

og observationer, vil ikke kunne blive effektiviseret af dataanalyse, men blot give revisor en større indsigt i

selskabets normale processer og forretningsbeskrivelser.

Hvis der benyttes dataanalyse på at gennemgå virksomhedens interne kontrolmiljø, vil fokus flyttes fra den

undersøgende del og i stedet være på forebyggende del nærmere som videreudvikling af det interne

kontrolmiljø, hvilket ikke har denne afhandlings primære fokus, som er den undersøgende del jf.

afgrænsning. Risikovurderingen kan muligvis forbedres ved at foretage en mindre analyse af

transaktionerne foretaget i løbet af året. Dette foregår ved at fastlægge hvilke konti, der kan have en

væsentlig risiko for fejl samt konti, der indeholder skøn89.

Generelt ses det, at revisor har stort fokus på råbalancen ved start af revisionen, som ISA 315 (også)

foreskriver, da der skal foretages en indledende regnskabsanalyse. Denne analyse skal foretages på

overordnet regnskabspostniveau, hhv. nettoomsætning, omkostninger og finansielle poster m.fl.

Dette vil kunne forbedres ved at sammenholde konti med hinanden sammenholdt med de seneste år. Her

vil der kunne gås mere i dybden med konti, der skønnes mere komplekse end de resterende konti i

regnskabet.

Der vil også kunne sorteres rutine og automatiserede transaktioner fra ved at udtrække korrekte og

specifikke dataudtræk fra kundens respektive ERP system. Da der som udgangspunkt vil være en høj

89 Her ville man henvise til ISA 540
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iboende risiko ved ikke-rutine transaktioner, vil eventuelle stikprøver skulle foretages på de konti, der er

identificeret som risikofyldte i stedet for på konti, der ikke bærer præg af fejl fra tidligere år.

For at fastlægge en revisionsproces, der skal forhindre, at der sker besvigelser, eller at besvigelser ikke

bliver opdaget i tide, skal der foretages en overordnet revisionsstrategi med en mere detaljeret

revisionsplan af respektive områder, der er klarlagt i risikovurderingsprocessen. Til dette vil dataanalyse,

være spændende og givtigt at implementere i en særskilt undersøgelse.

14. Perspektivering

I afhandlingen har fokus været på at forbedre mulighederne for at opdage besvigelser. Dette kan ske ved

implementering af dataanalyse som en mulig del af ISA 240. I forhold til diskussionsafsnittet kunne der have

været større fokus på hele revisionsprocessen. Dette ville måske implicit give større sikkerhed imod

besvigelser, og derved minimere besvigelsesrisikoen. Der skal dog påpeges, at en revision ligeledes skal

have et lavt honorar for at tiltrække kunden, men på samme tid sikre, at der opdages de eventuelle

besvigelsesrisici, der måtte være.

I forbindelse med afgrænsningen, er der fravalgt en uddybende analyse af den regelbaserede dataanalyse.

Den regelbaserede dataanalyse vil kunne give et forbedret, hvis der inkorporereredes dataanalyse til

kunden, og ikke som en særskilt handling til revisor.

Det har ikke indenfor denne opgaves rammer været muligt at få adgang til datagrundlaget fra en tidligere

besvigelsessag, hvorfor det ikke har været muligt at foretage en dataanalyse med brug af

revisionsværktøjet statistisk dataanalyse. Ej heller har det været muligt at modtage et dataudtræk fra en

virksomhed, som havde en lille mistanke imod besvigelser og så benytte sig af det nyeste udviklede EY

Helix, der er EY’s nyeste dataanalyse værktøj90.  Afhandlingen baserer sig på de tilgængelige kilder og

forholder sig teoretisk til, hvorledes anvendelse af dataanalyse kunne optimere risikovurderingen.

90 Vi henviser til Afsnit 17 – Bilag 1
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http://www.dr.dk/nyheder/indland/kommune-om-svindel-dom-endelig-er-der-sat-punktum

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Debat/Borsen_forventningskloften

16. Interviews

Interviews med nedenstående personer kan ikke medtages i opgaven, som transskriberet eller vedlagt som

optagelse, da samtalen indeholdte fortrolige oplysninger. Indholdet fra begge interviews, var med til at give

kandidaten baggrundsviden og en introduktion til brug af dataanalyseværktøjer i en revisionsmæssig

tilgang.

- Interview med Per L. Jensen91 “En introduktion til dataanalyse i en revisionsvirksomhed”

- Interview med Torben Lange92 ”Nye tendenser for opdagelse af besvigelser”

- Interview med anonym revisor93 fra mindre revisionshus – ”Benyttelse af dataanalyse”

91 Per Leslie Jensen er ansat som Fraud Analyst i EY Denmark, med speciale i Dataanalyse
92 Torben Lange er partner i EY som Head of Fraud ”FIDS”
93 Den anonyme revisor, ønsker anonymitet på baggrund af personligt ønske
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17. Bilag 1 – Praktiske handlinger ved EY Helix (Dataanalyse Værktøj)

Nedenstående bilag vil indeholde udklip fra EY Helix, der er det værktøj til brug af dataanalyse. Baggrunden

for at medtage dette er at vise, hvordan der kan opdages risici eller væsentlige områder, der skal

undersøges igennem en revision.

Udviklingsanalyse ift. sidste år på kontoniveau

Ovenstående screen dump viser, at der kan foretages en udviklingsanalyse på revisionsposter. Her ses, at

der er en mindre udvikling på sales, men det registreres ligeledes ved linjen ”Sales Adjustments”, at den er

steget med 25 %. Dette vil give en indikator på at der er sket noget usædvanligt, og derfor bør det

undersøges nærmere igennem revisionen.
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Tjek om alt omsætning er registreret i debitormodul

ovenfor kan ses, at der er en specifikation af omsætningen, og hvordan den er sammensat. Det kan ses, at

de fleste måneder udelukkende indeholder almindelige sales, hvorimod ultimo året er alt omsætning ikke

nødvendigvis registreret i debitormodulet eller klassificeret som reelt salg.

Handlinger ved debitorer:

- Tjek om alt omsætning er registreret i debitormodul

- Alle kreditnotaer gennemgås og oplistes

- Dubiøse debitorer gennemgås og alle, der ikke er nedskrevet korrekt, med sammenholdelse af

virksomhedens politikker gennemgås.

Handlinger ved kreditorer:

- Gennemgå betalingshastigheder for leverandører – Hvornår betales kreditorer

o 10 % af betalinger betales 1-10 dage

o 20 % af betalinger betales 10-20 dage

o 70 % af betalinger betales 30+ dage

- Ændringer i stamdata for leverandører – Mere specifik på kontonumre
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18. Bilag 2 – Udtræk fra EY Helix

Gennemgang af posteringer fra omsætning til debitormodulet og sikre hvor en del af omsætningen

stammer fra reelt salg. Efterfølgende kan der blot ”klikkes” på de resterende 7,6 % og få alle posteringer,

der stammer herfra.  Herefter kan der foretages substanshandlinger.


