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Side 1 

Executive summery  
Based on financial analysis this Thesis deals with the risk of fraud mainly in the form of manipulation 

of accounts and with the external auditor’s responsibility for uncovering such fraud.  

 

The Thesis contains a brief review of audit regulations and is followed up by an introduction to two of 

the central accounting theories, the Principal - Agent theory and the expectation gap. The Thesis also 

contains a review of the audit process incl. the appropriate auditing procedures. In the Thesis our fi-

nancial analysis further aim at identifying highly rated risk areas and the assessment of audit evidence 

and final reporting. 

 

If an auditor identifies highly rated risk areas, he must extend the auditing procedures and assess the 

significance of such risk at the individual level of audit objectives. Through the whole audit process he 

should maintain his professional skepticism and when conducting the audit assess the character and 

relevance of different appropriate audit procedures, the timing of such procedures and the auditors 

reporting. 

 

The definition of manipulation of accounts is identified as deliberate material misstatement in the ac-

counts to mislead the users of the accounts. Furthermore the Thesis gives an insight into the difference 

between errors and fraud. This is followed by an analysis of the auditor's reactions in relation to the 

risk of fraud. This leads to a summary of the auditor’s responsibility for communicating and document-

ing any frauds to the management, board of directors and public authorities depending on the charac-

ter of the fraud. 

 

This Thesis includes analysis on the basis of three selected actual fraud cases having occurred within 

Danish enterprises and comprising manipulation of accounts. The cases concerned have been analyzed 

on the basis of publicly accessible material and information and being analyzed applying the following 

model structure: 

 

• Company history 

• Principal – Agent theory and the gap between result of the auditors’  work and following re-

porting and the expectations of the users of the accounts reported upon by the auditors 

• Description of fraud committed 

• Accounting quality and competitor analysis 

• Financial analysis and auditors’ work based on the financial analysis 

• Auditor’s responsibility for detecting the fraud 
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The fraud cases contain a discussion of practical examples of accounting manipulation, the outcome of 

the case and the auditor's responsibilities in each case. For each practical example a financial analysis of 

the accounts have been performed in order to identify the risk of fraudulent financial reporting and to 

identify relevant and appropriate audit procedures in view of such risk. Based on these practical exam-

ples a summary of subsequent penalties actually levied on the auditors have also been included in the 

Thesis. 

 

The practical examples seem to demonstrate that it is possible to identify items indicating a significant 

audit risk. Furthermore, the practical examples show that the audit risk possible to identify include the 

risk of manipulation of accounts. Based upon our financial analysis, we do conclude that auditors do to 

some degree have the possibility of identifying the risk of fraudulent account items, and thereby being 

able to tailor the auditor’s steps of work and actions to uncover and report on fraud that may prove to 

have happened.  

 

If the auditor does not live up to his responsibilities and duties, or does not comply with generally ac-

cepted auditing standards three types of possible penalties may be imposed upon the auditor, namely 

disciplinary actions, financial liability to damages and criminal justice actions. Our fraud case examples 

show that criminal punishment are rarely used, but it is often seen that a disciplinary fine is imposed 

upon the auditor for not performing his work according to generally accepted Danish auditing stan-

dards, or for not reporting properly account deviation from generally accepted Danish accounting 

standards. Financial liability to damages is closely connected to the auditor’s performance of his work 

according to generally accepted auditing standards and good auditing practice. However, it is often dif-

ficult for the plaintiff to prove the connection between the loss and the malpractice of the auditor in 

his performance of the audit work. 
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Side 5 

1. Indledning 

1.1. Forord 
Denne kandidatafhandling er udarbejdet som led i gennemførelsen af Cand.merc.aud.-studiet på Co-

penhagen Business School1. Kandidatafhandlingen er skrevet som afslutning på studiet og er udarbejdet 

ud fra Cand.merc.aud. - studiets udsendte vejledning. 

 
1.2. Målgruppe 
Opgaven henvender sig til personer med interesse for revision og med fokus på besvigelser og regn-

skabsmanipulation. For at opnå bedst muligt udbytte af opgaven forudsættes det, at brugerne har et vist 

kendskab til begreber, processer og aktiviteter, der forekommer inden for revision og regnskab. 

 
1.3. Problemsøgning 
Besvigelser har de seneste år været stigende og ifølge en artikel i politikken2, baseret på en international 

undersøgelse foretaget af PricewaterhouseCoopers3, er Danmark også karakteriseret som et paradis for 

firmasvindler. Den finansielle krise har ramt Danmark hårdt, hvilket har lagt et enormt pres på virk-

somhederne for at leve op til budgetter og aktionærernes forventninger. 

 

Undersøgelsen fra PWC fra 2009, viser da også at 26% (mod 18% i tilsvarende undersøgelse i 2007) af 

de virksomheder, der deltog i undersøgelsen i en eller anden form har været udsat for besvigelser inden 

for den seneste 12 måneders periode4. Dette til trods for, at lovgivningen er skærpet og virksomheder-

ne forsøger at indføre kontrolforanstaltninger, der skal forebygge og afsløre besvigelser. 

 

Sammenligner man rapporten med tidligere rapporter, ses der en ændring i typen af virksomhedskrimi-

nalitet, idet regnskabsmanipulation nu er den mest udbredte form blandt danske virksomheder, modsat 

tidligere hvor misbrug af aktiver var den mest udbredte form5. 

 

                                                 
1 Efterfølgende benævnt CBS 
2 Politikken onsdag d. 6. januar 2010, årgang 126, nr. 97, 1. udgave s. 1 
3 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009, PricewaterhouseCoopers, (efterfølgende benævnt PWC) 
4 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009, s. 4 
5 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009, s. 4 
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FIGUR 1 – FORDELING AF VIRKSOMHEDSKRIMINALITET I DANMARK6 

 
Figur 1 viser udviklingen i typerne af besvigelser og som det tydeligt fremgår, er regnskabsmanipulation 

nu den mest udbredte form for besvigelser i Danmark. Regnskabsmanipulationen medfører ofte store 

tab for virksomheden både direkte og indirekte i form af økonomiske tab eller dårlig omdømme hos 

kunder og medarbejder. Af de danske virksomheder som har været udsat for besvigelser har 48 % væ-

ret udsat for regnskabsmanipulation mod 27% i 20077. 

 

En international undersøgelse af Association of Certified Fraud Examiners8 viser, at antallet af interna-

tionale besvigelsessager med regnskabsmanipulation er faldet fra 10,3% i 2008 til 4,8% i 20109. Til gen-

gæld viser undersøgelsen, at tabet som følge af besvigelserne er langt de største ved regnskabsmanipula-

tion samt at tabet ved regnskabsmanipulation er fordoblet fra 2008 til 2010. Denne undersøgelse be-

kræfter altså ikke direkte PWC´s undersøgelse, hvorfor man kan stille sig kritisk overfor PWC´s under-

søgelse. Den viser imidlertid, at tabet, fremkommet som følge af regnskabsmanipulation, er steget samt 

at tabet, fremkommet som følge af regnskabsmanipulation, er langt større end ved andre besvigelsesty-

per. 

 

Det seneste ”skud på stammen” i erhvervsskandaler er besvigelsessagen mod den nu forhenværende 

direktør i Gate Gourmet. Denne sag sætter igen spørgsmålstegn ved revisors ”blåstempling” af regn-

skaberne idet ingen af regnskaberne indeholder modifikationer i påtegningen.  
                                                 
6 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009,  s. 7 
7 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009, s. 7 
8 Efterfølgende benævnt ACFE. 
9 ACFE´s rapport, s. 11. 
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Selvom det ikke er revisorernes primære opgave at opdage besvigelser har 6 ud af 10 revisionsvirksom-

heder øget fokus på besvigelser som følge af finanskrisen. Samtidig har omkring hver syvende revisi-

onsvirksomhed iværksat et særligt beredskab for at afsløre regnskabsmanipulation.10 
 

Der bliver i større grad anlagt erstatningssager mod revisorer, og antallet af erstatningsudbetalinger i 

disse sager er steget fra 2008 til 200911. Dette indikerer ligeledes en stigning i antallet af besvigelsessa-

ger, men årsagen kan også delvist skyldes, at selskaber, advokater mm. er blevet mere opmærksomme 

på muligheden for at drage revisor til ansvar. 

 

De typiske tilfælde af regnskabsmanipulation begås af ledende medarbejdere og virksomhedens øverste 

ledelse, som ønsker at ”pynte” på regnskaberne og i høj grad manipulerer bl.a. ved at opskrive varelag-

re, fremstille falske fakturaer og indregne indtægter før det er tilladt, eller proklamerer ejendomsretten 

til noget man reelt ikke ejer.. Grunden til, at det ofte er ledende medarbejdere, der begår besvigelser, 

herunder regnskabsmanipulation, er ofte, at de skal ”stå på mål” for regnskaberne. Endvidere kender 

de ofte de interne kontroller og har derfor et godt grundlag for at udøve økonomisk kriminalitet og 

regnskabsmanipulation. 

 

Rapporten fra PWC12 underbygger en teori om, at kriseramte virksomheder oftere udsættes for regn-

skabsmanipulation13. Det er endvidere nærliggende at antage, at der er en sammenhæng, idet regn-

skabsmanipulation ofte anvendes til at sløre manglende præstationer. Sager om regnskabsmanipulation 

dukker ofte op 2-3 år efter at de er begået, og at flere sager kommer frem i lyset, når krisen kradser 

fremgår af tal fra Danmarks Statistik14, hvor der i de 3 første kvartaler af 2008 blev konstateret 304 

grove skattesvig sager, mens tilsvarende tal for 2007 kun viste 126 sager. Samtidig er antallet af bedra-

gerisager steget i samme periode fra 4.222 til 4.669. 

 

Undersøgelser viser, at besvigelsestilfældene vokser i takt med virksomhedens størrelse. Således rappor-

terer danske virksomheder med op til 200 ansatte om 16% forekomst af besvigelseshandlinger mens 

der i virksomheder med 1.001 – 5.000 ansatte berettes om 48% 15. 

 

Rapporten16 oplyser, at intern revision har været den mest effektive metode til at afdække besvigelser, 

idet 30% af alle besvigelsestilfælde herunder regnskabsmanipulation er opdaget ved intern revision, 

mens den eksterne revision her i Danmark meget sjældent afdækker nogle tilfælde. 

                                                 
10 FSR’s medlemsundersøgelse: Finanskrisen sætter revisorer på landkortet (april 2009), s. 2 
11 Tilsyn gransker revisorer i konkurssager, Børsen. 
12 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009 
13 ”Krisen motiverer til virksomhedskriminalitet” 
14 ”Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge”, side 308 
15 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009,  s. 6 
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Der findes en lang række af offentliggjorte sager om besvigelser, herunder regnskabsmanipulation, som 

behandler den eksterne revisors manglende revision og efterfølgende ansvar. Udover disse sager, er der 

højst sandsynligt en del, der af forskellige årsager og personlige hensyn ikke kom til offentlighedens 

kendskab. Det interessante er derfor, at danne sig et overblik over besvigelser med baggrund i et af de 

områder, hvor kriminaliteten er mest udbredt, nemlig regnskabsmanipulation, og se på, hvad revisor 

kan gøre for at opdage og forebygge risikoen for regnskabsmanipulation. De offentliggjorte sager inden 

for området kan inddrages som baggrund for denne undersøgelse. 

                                                                                                                                                     
16 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009,  s. 9 
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2. Problemformulering 

Afledt af ovenstående problemsøgning vil vi behandle, analysere og konkludere på følgende hovedpro-

blemstilling: 

  

”Hvordan bør revisor udføre sin revision for at afdække risikoen for regnskabsmanipulation 
baseret på regnskabsanalyse - Og i hvilket omfang kan revisor drages til ansvar for sine udførte 
handlinger, eller mangel på samme?” 
 

Hovedproblemet er valgt dekomponeret i nedenstående underspørgsmål, som skal sikre en tilstrækkelig 

detaljeret og grundig besvarelse af opgavens hovedproblem ud fra en teoretisk og praktisk tilgang: 

 

• Hvilke krav stilles der til revisor i forbindelse med forebyggelsen og opdagelsen af regnskabsma-

nipulation? 

• Hvorledes opfattes begrebet væsentlig fejlinformation i regnskabet? 

• Hvilke handlinger skal revisor udføre i tilfælde af dels mistanke og dels konstatering af regn-

skabsmanipulation? 

• Vil revisor ved brug af regnskabsanalyse kunne afdække risikoen for regnskabsmanipulation? 

• Vil revisor gennem regnskabsanalyse kunne identificere risikoen for regnskabsmanipulation? 

• Hvilke sanktionsmuligheder, herunder erstatningsansvar, kan revisor risikere i tilfælde af en 

mangelfuld revision? 

 
2.1. Struktur, model og metodevalg 
Vores opgave bygger hovedsageligt på den teoretiske viden indenfor revisors handlinger, dels i forhold 

til god revisorskik herunder revisionsstandarderne og dels i forhold til praktiske eksempler. Vi har end-

videre gjort brug af bøger og artikler dels fra undervisningen på Cand.merc.aud. - studiet og dels fra 

offentlige medier i forbindelse med modeller og analyser. 

 

Opgaven er opdelt i 4 hovedafsnit, der hver især analyserer og konkluderer på delspørgsmålene, jf. figur 

2.  Afsnittene benyttes til at systematiserer tilgangen til opgaven og analysen af de praktiske eksempler. 
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FIGUR 2 – OPGAVEOPBYGNING17 

 

Opgaven er baseret på den empiriske metode, og der er overvejende anvendt kvalitative data. De empi-

riske data, også kaldet de erfaringsbaserede observationer, forklares og tolkes med baggrund i beståen-

de teorier og lovgivning. 

 

Opgaven er struktureret ud fra et deduktivt princip, for at tydeliggøre en struktureret indgangsvinkel til 

problemstillingen og derved sikre, at emnet bliver behandlet bedst muligt. I hvert trin vil der indgå en 

række relevante analysemetoder og modeller, til at belyse de problemstillinger, der hæfter sig til hver 

del. 

 

Kapitel 3 indledes med en kort gennemgang af revisionslovgivningen for at give læseren en kort intro-

duktion til fagområdet samt udviklingen inden for området. Herefter følger 2 af de generelle og princi-

pielle revisionsteorier Principal-Agent teorien samt forventningskløften, som er 2 overordnede teorier. 

der vurderes relevant i relation til den senere behandling af besvigelser, revisors ansvar og de praktiske 

eksempler. Kapital 3 indeholder endvidere en gennemgang af revisionsprocessen. Gennemgangen fore-

tages ”kronologisk” startende med accept, planlægning og den indledende forståelse af virksomheden 

samt vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. Herefter gennemgås revisors reaktion på vurdere-

de risici hvilket leder os over i vurderingen af revisionsbeviset og endelige rapportering. 

 

Kapitel 4 indeholder definitionen på regnskabsmanipulation og indblik i forskellen mellem fejl og be-

vidste besvigelser. Herefter følger gennemgangen af ledelsens ansvar i relation til besvigelser og regn-

skabsmanipulation samt revisors ageren i relation til risikoen for besvigelser. 

                                                 
17 Egen tilvirkning 
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Kapital 5 omhandler revisors ansvar og pligter. Dette kapital vil beskæftige sig med revisors ansvarspå-

dragende handlinger eller måske rettere revisors manglende revisionshandlinger, og sanktionsmulighe-

der overfor revisor i forbindelse med en eventuel mangelfuld revision. Kapitlet vil omhandle revisors 

eventuelle erstatningsansvar, strafansvar og disciplinæransvar. 

 

Kapital 6 indeholder en gennemgang af praktiske eksempler på regnskabsmanipulation, udfaldet af sa-

gen samt revisors ansvar i de konkrete sager. For hvert praktisk eksempel vil der blive foretaget en 

regnskabsanalyse af regnskabstal med henblik på at identificere risici for regnskabsmanipulation samt 

de afledte revisionshandlinger heraf.  Baseret på de praktiske eksempler samt øvrig information, vil der 

blive samlet op og konkluderet på, hvilke sanktionsmuligheder der rent faktisk anvendes. 

  

Kapital 7 indeholder opsamlingen fra delkonklusionerne i en endelig konklusion samt en efterfølgende 

perspektivering. 

 
2.2. Formål 
Afhandlingen har til formål, gennem problemformuleringen, at undersøge, hvorvidt det via regnskabs-

analyse er muligt at identificere besvigelser, herunder regnskabsmanipulation.. Formålet er endvidere at 

identificere revisors ansvar i forbindelse med praktiske besvigelsessager baseret på regnskabsmanipula-

tion samt identificere de teoretiske sanktionsmuligheder og desuden de rent faktisk anvendte. 

 

Afhandlingens formål kan kategoriseres som forstående og forklarende18. Set i lyset af stigningen i an-

tallet af besvigelsessager19, er det relevant at opnå en forståelse af revisors muligheder og ansvar for, at 

afdække og opdage besvigelser samt en forklaring på, hvordan revisor kan afdække og opdage besvigel-

ser. 

 

Afhandlingen kan dog ikke give en endegyldig løsning på problemfeltet, ligesom den ikke kan give et 

entydig svar på, om reguleringer og ændringer af love og revisionsstandarder vil påvirke revisors mulig-

hed for at opdage regnskabsmanipulation. 

 

2.3. Data indsamling 
Informationssøgningen og dataindsamlingen består hovedsagelig af kvalitative data, med hovedvægt på 

sekundære data20. Fokus for dataindsamlingen har således været allerede udarbejdede data, i form af 

love, standarder, faglitteratur omhandlende revisionsprocessens udvikling, revisoransvar samt årsrap-

porter mm. for de udvalgte casevirksomheder. 
                                                 
18 Den skinbarlige virkelighed, s. 20-23. 
19 Tilsyn gransker revisorer i konkurssager. 
20 Den skinbarlige virkelighed, s. 150-151. 
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Opgaven er således hovedsageligt baseret på offentligt tilgængeligt materiale, hvorfor der kan fore-

komme intern viden om emner behandlet i opgaven, som ville give et andet perspektiv end det valgte. 

Vi forsøger imidlertid at imødekomme dette ved at få det bekræftet af flere uafhængige kilder. 

 

For at gøre opgaven så inspirerende som muligt, har vi valgt ligeledes at ligge vægt på den praktiske 

indgangsvinkel herunder de praktiske eksempler, som derfor vil fylde en betydelig del af opgaven. 

 

Det tilgængelige materiale kan inddeles i primære og sekundære data. 

 

2.3.1. Primære data 
Primære data defineres som informationer man selv har indsamlet21. 

 

De primære data omfatter nøgletal mm., som beregnes på baggrund af de sekundære data fra årsrap-

porterne. 

 

2.3.2. Sekundære data 
Sekundære data er defineret ved data, som er indsamlet af andre personer, institutioner mv.22. 

 

De sekundære data omfatter revisionsstandarderne, lovene, fagbøgerne, avisartikler m.v. samt casevirk-

somhedernes årsrapporter. 

 
2.3.3 Udvælgelse af praktiske eksempler 
Caseudvælgelsen af de praktiske eksempler er foretaget formålsbestemt i forhold til problemformule-

ringen. Dette indebærer, at casene er udvalgt således, at de indebærer besvigelsespunkter omhandlende 

regnskabsmanipulation. 

 

Til analyseformålet har vi valgt udvælgelsesstrategien ”tilsvarende cases” og udvalgt tilsvarende virk-

somheder inden for branchen eller brancheanalyser, hvor dette har været muligt23.  Det afgørende har 

således ikke været antallet af virksomheder i det enkelte praktiske eksempler, dvs. det antal af virksom-

heder vi ønsker at sammenligne med, men at vi har valgt dem på en stringent måde således at virksom-

hederne er så sammenlignelige som muligt. 

 

Repræsentativiteten er således ikke det afgørende for vores konklusion, men det er derimod troværdig-

heden af de udvalgte cases og således hvorvidt resultaterne kan siges at være fejlbehæftet eller ej. Der er 
                                                 
21 Den skindbarlige virkelighed, s. 151. 
22 Den skindbarlige virkelighed, s. 151. 
23 Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser s. 32 
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således lagt stor vægt på, at den sammenlignelige virksomhed selvfølgelig er relevant at sammenligne 

med, men i ligeså høj grad, at virksomhedens data er troværdige. For at vurdere troværdigheden af da-

taene, er der bl.a. lagt vægt på en beskrivelse af de omhandlede virksomheder, virksomhedens historik, 

eventuelt ændringer i anvendt regnskabspraksis og et generelt rationelt perspektiv. Med hensyn til be-

skrivelsen, vil den hovedsageligt indeholde relevante data i relation til regnskabsanalysen. 

 

På baggrund af problemstillingens eksplorative karakter, er det nødvendigt at benytte kvalitativ metode-

tilgang, da det herigennem er muligt at afdække sammenhænge, som ikke kan indfanges via en kvantita-

tiv metodetilgang. Det er således målet at sørge for, at de praktiske eksempler vil give så substantiel 

information, at det belyser problemstillingens kompleksitet i tilstrækkelig omfang. Generaliseringsvær-

dien i de praktiske eksempler ligger således i nøjagtigheden og præcisionen i beskrivelsen, frem for 

sandsynlighedsudvælgelse og populationsstørrelsen. 

 

Definitionen af en konkurrent i vores praktiske eksempler har en vigtig betydning i de sammenlignings-

grundlag, der benyttes. Udgangspunktet er en virksomhed, som tilbyder samme vare eller ydelse som 

besvigelsesvirksomhederne og til samme kundegruppe. 

 

Økonomisk konkurrence kan klassificeres i direkte konkurrence24, indirekte konkurrence25 og budget 

konkurrence26 27 

 

Givet sin risikoprofil vil en investor typisk overveje alternative investeringsmuligheder og ikke kun se 

på direkte konkurrenter som konkurrerer på produktet. Udvidelse af investeringen vil også omfatte 

indirekte konkurrenter, hvilket fører til et bredere peer univers af sammenlignelige indirekte konkurre-

rende virksomheder. Med dette i baghoveder, er der valgt konkurrenter inden for direkte konkurence. 

 

Da landets økonomiske politik og love kan have indflydelse på de konkurrenceforhold, som virksom-

hederne arbejder under samt forskelle i statsstøtte, har vi forsøgt at finde nationale konkurrenter til vo-

res casevirksomheder. Dette er ligeledes begrundet i et ønske om at muliggøre en effektiv regnskabs-

analyse for revisor i praksis, som kræver let adgang til konkurrenternes årsrapporter og informationer-

ne, herunder ensartet regnskabspraksis, således at revisor kan leve op til kravet om en omkostningsef-

fektiv revision. 

 

                                                 
24 Ens produkter i direkte konkurrence med hinanden. 
25 Substituerende produkter, som opfylder samme formål. 
26 Uens produkter, som er i konkurrence med hinanden om forbrugerens disponible penge. 
27 Fra Wikipedia, den frie encyklopædi  - ”konkurrence”  
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I forbindelse med vores informationsindsamling har vi hovedsageligt identificeret de konkurrenter, som 

der sammenlignes med, via Computerworlds Top 100 lister samt via ensartede branchekoder28. 

 
2.4. Afhandlingens bidrag til fagområdet 
Indledningsvis beskrives relationen til problemstillingen, og hvordan denne afhandling bidrager med 

noget selvstændigt og unikt til et fagområde, hvor der er udgivet meget materiale inden for de sidste par 

år. 

 

Besvigelsesproblematikken er et område, hvor der er skrevet mange afhandlinger, med lige så mange 

forskellige indgangsvinkler til området. Nærværende afhandling behandler besvigelsesproblematikken i 

relation til, hvorvidt regnskabsanalyse og afledte handlinger kan afdække risikoen for regnskabsmanipu-

lation samt hvad revisors ansvar er, herunder hvilke sanktionsmuligheder der er, såfremt der udføres en 

mangelfuld revision. 

Dette gør, at afhandlingen bidrager med noget nyt til fagområdet samt at den er selvstændig. 

 

2.5. Afgrænsning 
Af hensyn til opgavens omfang samt dens indhold i relation til relevans og præcisering har vi valgt at 

afgrænse os fra nedenstående. 

 

Opgaven vil have fokus på nationale forhold, ligesom udgangspunktet vil blive taget i de danske revisi-

onsstandarder. Endvidere anses anvendt regnskabspraksis i den enkelte casevirksomhed ikke afgørende 

for regnskabsanalysen i den enkelte virksomhed; Så længe den enkelte casevirksomhed har anvendt 

samme regnskabspraksis gennem årene, vil værdiansættelsen af regnskabsposterne bygge på en uændret 

opgørelsesmetode. 

Internationale forhold, herunder IFRS, vil således ikke blive gennemgået i opgaven, da forståelsen her-

for ikke vurderes relevant for regnskabsanalysen af casevirksomhederne. 

 

Da opgaven omhandler besvigelser, herunder revision, relaterer problemstillingen sig hovedsageligt til 

selskaber. Endvidere vurderes virksomhedsformen ikke relevant for besvigelsernes karakter. Andre 

virksomhedsformer, som fonde, foreninger, offentlige institutioner mv. vil derfor ikke blive behandlet i 

opgaven. 

Endvidere er de valgte casevirksomheder selskaber. Dette skal ses i lyset af førnævnte, men ligeledes 

det tilgængelige materiale og omfanget af tilgængeligt materiale på andre virksomhedsformer. 

 

                                                 
28 Fra NN Markedsdata (Navne og Numre Erhvervsdata) 
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Opgaven omhandler kun den ordinære revision, hvorfor bl.a. forvaltningsrevision, intern revision, IT 

revision og revisionskomiteer mv. ikke vil blive behandlet.  

 

Fokus er lagt på revisionsdelen, hvorfor problemstillinger vedrørende andre erklæringsopgaver ikke er 

behandlet. Dette skal ses i lyset af opgavens problemfelt. 

 

Da problemstillingen ønskes behandlet i relation til den eksterne revisors revision, vil forebyggende 

handlinger internt i virksomheden, til at forhindre besvigelser, ikke blive behandlet dybdegående. 

 

Da regnskabsmanipulation ofte forekommer på ledelsesniveau, tager hovedparten af opgaven udgangs-

punkt heri og der afgrænses fra en dybdegående gennemgang af øvrige former for besvigelser, herunder 

misbrug af aktiver, bestikkelse, korruption mv. Desuden omfatter misbrug af aktiver tyveri af selskabets 

aktiver og begås således for egen vinding – ikke for at pynte på regnskabet. Misbrug af aktiver, bestik-

kelse, korruption mv. er således ikke relevant i forhold til opgavens problemstilling, som alene omfatter 

besvigelser som følge af regnskabsmanipulation. 

 

Der vil igennem opgaven blive henvist til andre revisionsvejledninger og revisionsstandarder som ikke 

direkte berører besvigelsesområdet herunder regnskabsmanipulationen, men som er relevant for opga-

ven, uden at disse vil blive gennemgået i dybden. 

 

Af hensyn til opgavens problemstilling: revisors mulighed for at opdage regnskabsmanipulation via 

regnskabsanalyse, afgrænses der fra gennemgang og anvendelse af strategisk analyse i forbindelse med 

bl.a. forståelsen af virksomheden. 

 

Nugældende lovgivning, Revisionsstandarder, god revisorskik mm. har ikke været gældende for godt 10 

år siden, hvor revisionen af eHuset og Memory Card Technology blev foretaget. Vi er bevidste om, at 

dette kan betyde, at revisorernes muligheder for at opdage besvigelserne kan have været anderledes, 

end under den nugældende lovgivning og praksis. Vi afgrænser os dog fra, at inddrage dagældende reg-

ler. 

 

2.6. Kildekritik 
De kilder, vi har anvendt i opgaven, er alle gennemgået for deres validitet, herunder hvem afsenderen 

er, deres aktualitet og kvalitet. De anvendte fagbøger og artikler, er alle af forfattere, der er at betragte 

som pålidelige kilder, i og med det er personer, der arbejder professionelt med området. Svagheden ved 

at inddrage fagbøger og artikler er, at materialet kan bære præg af forfatterens personlige overbevisning. 

Dette er forsøgt imødekommet ved at anvende flere forskellige kilder, herunder eventuel bekræftelse 
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fra andre eksterne kilder, og samtidig være opmærksom på forskellen mellem de faktuelle oplysninger 

og forfatterens subjektive tolkninger. 

 

De praktiske eksempler handler i høj grad også om placeringen af ansvaret, hvilket i høj grad må for-

modes at være subjektiv, forstået således at repræsentanter for revisionsbranchen vil forsøge at placere 

ansvaret hos virksomheden, mens virksomhedens øvrige interessenter som måske har lidt et tab, vil 

forsøge at placere ansvaret hos revisorerne, hvor der eventuelt er mulighed for at hente erstatning. I 

forlængelse heraf kan avisartikler ligeledes anlægge en meget subjektiv holdning til en sag, idet formålet 

er at sælge aviser og måske ikke nødvendigvis at fremlægge den mest oplagte og sandsynlige synsvinkel. 

Begge momenter er forsøgt imødekommet ved at anvende den mest sandsynlige vinkel, og ved samti-

dig at lægge vægt på en objektiv vurdering, såfremt dette er muligt. 

 

Fremstillingen af casene bygger hovedsageligt på bøger, der er skrevet af journalister som forholder sig 

meget kritisk og som forsøger at få bekræftelse på fakta fra forskellige kilder. Endelig har journalisterne 

ingen tilknytningsforhold til casevirksomhederne og må derfor betragtes som mere objektiv end inte-

ressenter, som blot ønsker at fraskrive sig ansvaret. 

 
Som omtalt i afsnittet om ”Udvælgelse af praktiske eksempler” ovenfor, har vi udvalgt konkurrenter til 

brug for regnskabsanalysen i de enkelte casevirksomheder. Analysen skal foretages for årene op til ca-

sevirksomhedernes konkurs i hhv. 2001 og 2008. På baggrund af den faktiske udvælgelsesproces må det 

konstateres, at det kan være svært at identificere konkurrenterne så mange år tilbage i tiden. Hertil 

kommer, at selskaberne ikke altid anvender branchekode. Nogle produkter kan desuden være meget 

specifikke, og konkurrenterne i Danmark har således måttet findes indenfor indirekte konkurrence, 

som nævnt i afsnittet om udvælgelse af praktiske eksempler ovenfor. Endvidere var det ikke pligtigt, at 

årsregnskabet indeholdt en ledelsesberetning tilbage i årene 1997-2000. For at identificere konkurren-

terne via produkterne, er således søgt information på deres nuværende hjemmesider. Dette er under-

bygget via Computer World Top 100 lister, som ligeledes er opdelt i produktkategorier. 

Det må desuden konkluderes, at processen med at identificere konkurrenterne og reformulere deres 

resultatopgørelser mm., er tidskrævende. 
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3. Revision og regnskabsanalyse 

Der vil i nærværende kapital blive beskrevet de centrale elementer som bruges til at beskrive og løse 

afhandlingens problemfelt. Revisionsprocessen, agentteorien og forventningskløften betragtes i denne 

sammenhæng som de bærende elementer. Ligeledes betragtes regnskabsanalyse som en bærende del af 

opgaven og disse teorier vil derfor blive behandlet forholdsvis dybdegående. 

 
3.1. Revisionsteorier 
3.1.1. Principal-Agent-teorien 
I dette afsnit introduceres principal-agent teoriens forudsætninger, teoretiske indfaldsvinkler og be-

grebsdannelser, der danner grundlag for en analyse af virksomhedernes strukturer samt revisionens pla-

cering og rolle heri. Samtidig kan berettigelsen af revisionen bl.a. også findes heri. Med en forståelse af 

revisors placering og rolle i relation til virksomhederne vil en bedre forståelse af afhandlingens pro-

blemfelt kunne opnås. Den teoretiske viden om principal-agent teorien er vigtig for den efterfølgende 

forståelse og forklaring af sammenhængene mellem motivationen/incitamentet og besvigelserne. For-

målet med dette afsnit er at præsentere de grundlæggende forudsætninger for fænomenet revision, når 

der anvendes en Principal-agentteoretisk indfaldsvinkel.29 

 
 

FIGUR 3 – PRINCIPAL-AGENTTEORIEN30 

 

Principal-agent teorien bygger på princippet om en person, principalen, som ansætter en anden person, 

agenten, til at udføre et arbejde på principalens vegne. Principalen må derfor i denne sammenhæng be-

tragtes som kapitalejerne, mens selskabssledelsen må betragtes som agenten jf. figur 3. 

 

Principalen overdrager sin beslutningskompetence til agenten, der så skal generere en fremtidig beta-

lingsstrøm (Cash-Flow) til virksomheden, der kan aflønne agenten og skabe udbytte til principalen. 

Agenten (selskabsledelsen) er interesseret i at opretholde de størst mulige frihedsgrader og muligheder 
                                                 
29 Materialesamling , s. 38 
30 Materialesamling, s. 38 
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for at maksimerer deres eget udbytte set i forhold til kapitalejerne. Principalen derimod betragter agen-

ten som en omkostning og er derfor interesseret i at holde denne omkostning nede for at optimerer sin 

egen profit enten i form af udbytte eller kursstigninger. 

 

Agentteorien indeholder en antagelse af, at manglende kontrol med eller verifikation af ledelsens rap-

portering kan give ledelsen et incitament til at misinformere principalen om firmaets finansielle stilling, 

for at optimerer egen interesse. Da agenten varetager den daglige drift, ligger agenten inde med væsent-

lig mere information end principalen, hvilket medfører en informationskløft også kaldet ”informations-

asymmetri”31 mellem agenten og principalen. Endvidere har principalen ikke grundlæggende kendskab 

til agentens viden og kunnen samt økonomiske forhold inden indgåelse af principal- og agentforhold, 

og der eksisterer derfor også informationsasymmetri her. Dette kaldes ”adverse selection”32. 

 

For at få kendskab til agentens virkelige kapacitet og for samtidig at skabe samme interesser for agenten 

som for principalen, vil principalen forsøge at skabe kontrolinstrumenter og udvikle incitamentsstruk-

turer, som sikrer, at agenten handler i overensstemmelse med principalens interesse. 

 

I Danmark kan modellen også karakteriseres som en to leddet ledelsesstruktur, idet selskabernes ledelse 

er delt op i en bestyrelse og en direktion. Dette gør sig dog kun gældende for aktieselskaber og enkelte 

anpartsselskaber, såfremt dette er tilvalgt. Set i et agentteoretisk synspunkt betyder det reelt, at man får 

et ekstra agent-principal niveau i virksomheden. Teoretisk set kan Agent-principal forholdet også 

strække sig længere ned i organisationen, til øvrige ledelsesniveau. Den danske model kan illustreres 

som nedenfor: 

 

                                                 
31 Forvaltningsrevision, Begreb, Teori og proces, s. 179 
32 Forvaltningsrevision, Begreb, Teori og proces, s. 179 
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FIGUR 4 – PRINCIPAL-AGENTTEORIEN 2 LEDDET LEDELSESSTRUKTUR33 

 

Uagtet at den danske model måske reelt bygger på et fler-leddet principal-agentforhold, er der på bag-

grund af ovenstående opstået et behov for og et ønske om en uafhængig revision. En uafhængig revisi-

on kan samtidig tilføre rapporteringen den troværdighed, som en beslutningstager vil ønske. Revisionen 

vil, set i principalens øjne, være med til at minimere eller undgå den eventuelle misinformering, der kan 

komme fra agenten, og revisor udfylder således den efterspørgsel, der er fra principalen. 

 

Principal- agentteorien kan dog ikke alene udgøre en begrundelse for revisionshvervet, da den ikke ta-

ger hensyn til andre brugere, og da den ikke tager højde for de tilfælde, hvor der er tale om enekapitale-

jere, der tillige udgør en faktisk ledelse. 

 

3.1.2. Forventningskløften 
Revisor er af lovgivningsmagten blevet tildelt rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant34, og der er 

derfor en vis skepsis overfor revisor, når revisor gentagende gange ikke har været i stand til at forhindre 

erhvervsskandaler med betydelige tab til følge. Vi vil med dette afsnit ikke forsøge at måle forvent-

ningskløften, hvorfor der heller ikke er foretaget selvstændigt empirisk data for dette område, men vi 

vil i stedet forsøge at identificere revisors rolle og arbejde i relation til samfundets forventninger. Dette 

for at underbygge og identificere revisors berettigelse. Forventningskløften er samtidig en del af teorien 

bag nogen af de kommende praktiske eksempler, hvor der er en uforståelighed over, at revisor ikke har 

kunnet forhindre erhvervsskandalerne og dermed de forbundne tab. 

 
                                                 
33 Materialesamling, s.38 
34 Jf. afsnit 3.2.1  
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Forventningskløften opstår, når offentligheden har større forventninger til revisors arbejde, end det 

arbejde revisor rent faktisk skal udføre i henhold til lovgivningen og god skik. Selvom revisor udfører et 

godt stykke arbejde, vil revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant ofte blive undermineret, 

hvis offentlighedens forventninger er urimelige eller uberettigede. Det er derfor vigtigt for revisor at gå 

i dialog med offentlighedens repræsentanter, pressen, kreditorer, aktionærer, banker mv. for at opnå en 

forståelse for, hvad revisor skal og står for, og hvad han ikke står for. 

 

Der er krav til revisor om at være omkostningseffektiv og revisor gennemgår derfor ikke samtlige 

transaktioner i virksomhederne, men udfører bl.a. enkelte revisionshandlinger via stikprøver. Det er 

bl.a. også derfor, at revisor ”kun” udtrykker en konklusion, som giver en høj grad af sikkerhed og ikke 

absolut sikkerhed. Det er derfor også urimelige krav offentligheden stiller, når den kategorisk mener, at 

revisor burde have opdaget, når noget går galt og når offentligheden betragter en blank revisionspåteg-

ning som et udtryk for en total ”blåstempling” af regnskabet. 

 

 
FIGUR 5 – KOMPONENTER I FORVENTNINGSKLØFTEN35 

 

Som det fremgår af figur 3, kan forventningskløften opdeles i 2 hovedkomponenter, dels præstations-

kløften (1) og rimelighedskløften (2), og 3 delkløfter, mangelfuldt arbejde 1.1, mangelfuld regulering 1.2 

og urimelige forventninger 2.1. 

 

Præstationskløften handler om samfundets opfattelse af det arbejde, som revisor rent faktisk har udført 

og kan opdeles i 2 delkløfter hhv. ”mangelfuld regulering” og ”mangelfuldt arbejde”. Mangelfuld regu-

lering er et udtryk for, at samfundet vurderer revisors arbejde som utilfredsstillende, selv om revisor 

rent faktisk udfører det arbejde, revisor skal iht. lovgivningen og standarderne. Mangelfuldt arbejde er, 

som der ligger i ordet, et udtryk for den situation hvor revisor ikke har udført sit arbejde godt nok, og 

dermed ikke lever op til loven og standarderne. 

 

                                                 
35 Professionsetik for revisorer s. 15 
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Rimelighedskløften omhandler uoverensstemmelse mellem forventninger til revisors arbejde, og hvad 

der er rimeligt at forvente. Dvs. samfundets forventninger til revisor i forhold til de krav, der er define-

ret i lovgivningen og god revisorskik – urimelige forventninger. 

 

3.2. Revisionsprocessen 
3.2.1. Revisors rolle 
Lovgrundlaget for revisorer er Revisorloven. Det fremgår heraf, at ”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsen-

tant…”36. Formuleringen ”offentlighedens tillidsrepræsentant” er meget bredt og dækker således over 

alle de interessegrupper, der kan forventes at anvende årsregnskabet, som revisor erklærer sig om. Ved 

revision og erklæring på regnskaber, skal revisor altså varetage samfundets interesser og ikke blot ledel-

sens og ejernes interesser. Den såkaldte forventningskløft, som er omtalt ovenfor, kan indikere, at revi-

sor har svært ved at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og således dække alle de interessegrupper, 

der kan forventes at anvende regnskabet 

 

3.2.2. God revisorskik 
Den nugældende revisorlov bestemmer, at revisor skal udføre det ham betroede hverv i overensstem-

melse med god revisorskik37. En egentlig beskrivelse af god revisorskik fremgår ikke af loven. Loven 

angiver dog, at der ved revision forstås en kontrol af, om det af ledelsen aflagte regnskab giver et retvi-

sende billede38. 

Loven fokuserer mere på revisors rolle, jf. ovenfor, men ikke så meget på, hvordan revisor skal udføre 

revisionen. 

 

Dette skal ses i lyset af, at revisorloven er tænkt som en rammelov. Således er det op til revisionsbran-

chen selv løbende at definere de krav, som revisorerne skal leve op til, for at overholde god revisorskik. 

God revisorskik er således ikke et statisk begreb, men et begreb, som følger udviklingen i samfundet, 

primært ved udstedelsen af de danske og internationale revisionsstandarder39. God revisorskik er der-

med en samlet betegnelse for alle de handlinger, som revisor bør udføre ved revisionen samt den måde 

som revisor bør agere på. 

 

Tidligere var god revisorskik et begreb, som dækkede over underbegreber som god revisionsskik, god 

rådgivningsskik mm. Den nye revisorlov stiller dog alene krav om iagttagelse af god revisorskik40. God 

                                                 
36 RL § 16, stk. 1. 
37 RL § 16, stk. 1. 
38 Revisorloven med kommentarer, kommentar 103 til Revisorloven § 19, stk. 1. 
39 Revisorloven med kommentarer, kommentar 84 til RL § 16, stk. 1 og FSRs Responsumudvalg 1925-2000 75 års jubilæums-
skrift, s.13 og 18. 
40 RL § 16, stk. 1 og Revisoransvar, kapitel 2.1, s. 258. 
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revisionsskik, som er et snævrere begreb, eksisterer dog stadig via omtale af revisors pligter ved revision 

af selskaber i Selskabsloven41. 

 

Iht. kommentarerne til revisorloven, er god revisionsskik udtryk for, at ”revisionen skal udføres i overens-

stemmelse med de principper, som til enhver tid er almindeligt accepterede og anvendte af kyndige og ansvarsbevidste reviso-

rer, og ved anvendelsen af anerkendte metoder og revisionshandlinger.”42 

 

God revisorskik er efter indførelsen af den nye revisorlov alene gældende for revisors erklæringer med 

sikkerhed43. 

 

3.2.3. Formålet med revisionen 
Formålet med revisionen af et årsregnskab er, at revisor via sin revision udtaler sig om, hvorvidt års-

regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig be-

grebsramme44.  

 

3.2.4. Accept af opgave 
Inden revisor kan planlægge og udføre revisionen, skal der foretages accept af opgaven. Accept af op-

gaven skal både foretages ved nye kunder og eksisterende kunder. Formålet hermed er at beskytte revi-

sor mod at indgå risikofyldte klientforhold. Med klientaccepten minimerer revisor sin risiko for at påta-

ge sig et samarbejde med en virksomhed, hvis ledelse har en lav integritet og moral, hvilket øger risiko-

en for, at årsregnskabet er fejlbehæftet, og minimerer dermed den såkaldte engagementsrisiko. Accep-

ten af opgaven er således vigtig i forhold til revisors afdækning af besvigelser i den indledende fase. 

 

Før revisor påtager sig opgaven skal revisor sikre sig, at uafhængighedsbetingelserne45 er opfyldt. Uaf-

hængighedsbetingelserne går hovedsageligt ud på, at der hos en velinformeret tredjemand ikke må kun-

ne vækkes tvivl om, hvorvidt forholdet mellem revisor og klient er absolut professionelt. Såfremt dette 

ikke er tilfældet mister omverdenen troen på revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Revisor er pålagt ved lov, at denne skal besidde de fornødne kompetencer og have de fornødne res-

sourcer og tid til udførelsen af opgaven46. Revisor skal således sikre sig, at han råder over den fornødne 

kompetence og faglighed samt kendskab til særlige lovkrav, som er gældende for virksomheden. Desu-

den skal revisor ressourcemæssigt kunne løfte opgaven, såvel tidsmæssigt som medarbejdermæssigt. 
                                                 
41 Selskabsloven § 147 og Revisorloven med kommentarer, kommentar 84 og Revisoransvar, kapitel 2.1, s. 258. Selskabsloven 
er herefter benævnt SL. 
42 Revisorloven med kommentarer, kommentar 84 til Revisorloven § 16, stk. 1. 
43 RL § 16, stk. 1 og Revisorloven med kommentarer, kommentarer, kommentar 84. 
44 RS 200, pkt. 2. 
45 RL, kapitel 4. 
46 RL § 16, stk. 1 og 3 samt RS 220, pkt. 16. 
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Såfremt revisor overtager opgaven fra en anden revisor, skal man som den nye revisor rette henvendel-

se til den gamle revisor for at høre begrundelsen for dennes fratræden47.  

 

Til brug for accepten af opgaven, indsamler og gennemgår revisor tilgængelig information om virk-

somhedens ejerforhold, organisation, oplysninger fra tidligere årsrapporter, revisionsprotokollater mv. 

 

Desuden skal revisor overveje den professionelle risiko ved klienten. Disse overvejelser omfatter bl.a., 

om der er forhold i klientens omdømme, som man bør være opmærksom på. Man skal således være 

opmærksom på, om klienten via sin handlemåde mv. kan påvirke omverdenens opfattelse af revisor og 

revisionsvirksomheden. Ledelsen og ejernes integritet skal ligeledes overvejes i denne forbindelse48. 

 

Revisor skal endvidere overveje, om accepten skaber nogle interessekonflikter i forhold til eksisterende 

klienter ligesom revisor skal overveje, om de etiske krav kan overholdes49. 

 

Revisorer er desuden omfattet af Hvidvaskningsloven50, og skal derfor i forbindelse med accept af op-

gaven ligeledes vurdere, om selskabets aktivitet, på grund af sin eventuelle særlige karakter, kan have 

tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme51. I tilfælde, hvor der er mistanke om hvidvask 

eller finansiering af terrorisme, skal revisor altid få legitimation fra selskabet og dets ledelse52. Såfremt 

revisor vurderer, at der er risiko for, at selskabet er indblandet i hvidvask eller finansiering af terroris-

me, skal revisor ikke acceptere opgaven. 

 

3.2.5. Planlægning  
RS 300 omhandler de grundlæggende handlinger, som revisor bør foretage i planlægningsprocessen. 

 

Det overordnede formål med planlægningen af revisionen er, at revisionen udføres effektivt. 

 

Planlægningen omfatter fastlæggelse af den overordnede revisionsstrategi53. Den overordnede revisi-

onsstrategi bør bl.a. fastlægge opgavens karakteristika, herunder den anvendte regnskabsmæssige be-

grebsramme og branchespecifikke rapporteringskrav, den tidsmæssige placering af revisionen samt fo-

kus for opgaveteamets indsats. Dette indbefatter fastlæggelse af væsentlighedsniveauer, identifikation af 

områder med mulige høje risici for fejlinformation og en foreløbig identifikation af væsentlige poster, 

herunder en forståelse af virksomheden. Endvidere bør den overordnede revisionsstrategi fastlægge de 
                                                 
47 RL § 18, stk. 2. 
48 RS 220, pkt. 16. 
49 RS 220, pkt. 16. 
50 Hvidvaskningsloven § 1, nr.15. 
51 Hvidvaskningsloven, § 6. 
52 Hvidvaskningsloven § 11. 
53 RS 300, pkt. 8-12. 
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nødvendige ressourcer, der kræves til udførelsen af revisionen, herunder fordelingen af ressourcerne 

mellem de enkelte revisionsområder. 

 

På grundlag af den fastlagte revisionsstrategi, skal revisor udarbejde en revisionsplan for at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau54. 

Revisionsplanen bør, udover RS 300, ligeledes udarbejdes i overensstemmelse med RS 315 ”Forståelse 

af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation”, RS 320 ”Væ-

sentlighed ved revision” og RS 330 ”Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici”. 

 

Under udførelsen af revisionen skal revisor opdatere revisionsstrategien og revisionsplanen, såfremt 

han får kendskab til forhold, som påvirker den valgte strategi og plan55. 

 

3.2.6. Forståelse af virksomheden 
RS 315 omhandler de krav, der er til revisor i forbindelse med dennes opnåelse af forståelse af virk-

somheden og dens omgivelser, herunder forståelse af virksomhedens interne kontrol og revisors vurde-

ring af risici for væsentlig fejlinformation i reviderede regnskaber. 

 

Revisors forståelse af virksomheden, dens omgivelser og interne kontroller skal være tilstrækkelig til at 

danne grundlag for revisors identificering og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnska-

bet. Fejlinformationen kan både skyldes fejl og besvigelser. Forståelsen af virksomheden og vurderin-

gen af risici skal desuden være tilstrækkelig til, at revisor kan planlægge og udføre yderligere revisions-

handlinger som følge af de vurderede risici56. 

 

For at opnå denne forståelse af virksomheden, dens omgivelser og interne kontroller, skal revisor fore-

tage følgende risikovurderingshandlinger: forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden, analytiske 

observation og undersøgelse57. 

 

Selvom revisor ofte vil kunne opnå en god forståelse af virksomheden ved udelukkende at foretage 

forespørgsler til ledelsen og personalet i regnskabsafdelingen, vil forespørgsler til øvrigt personale på 

forskellige beføjelsesniveauer være velegnet, specielt ved identifikationen af risici for væsentlig fejlin-

formation, herunder ledelsens tilsidesættelse af interne kontroller og dermed muligheden for at udføre 

regnskabsmanipulation. 

 

                                                 
54 RS 300, pkt. 13-15. 
55 RS 300, pkt. 16. 
56 RS 315, pkt. 2. 
57 RS 315, pkt. 7. 
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Revisors analytiske handlinger kan være nyttige til at identificere tilstedeværelsen af usædvanlige trans-

aktioner eller begivenheder og beløb, nøgletal og udviklingstendenser58. RS 315 giver ingen uddybende 

vejledning til, hvorledes revisor kan udføre disse analytiske handlinger, men angiver alene, at revisor 

udvikler forventninger til sandsynlige sammenhænge, som kan forventes at være til stede. Disse for-

ventninger sammenligner revisor så med de faktiske bogførte beløb eller nøgletal. Eventuelle usædvan-

lige eller uventede sammenhænge mellem disse forventninger og faktiske tal er med til at danne grund-

lag for revisors overvejelser og identifikation af risici for væsentlig fejlinformation. 

 

RS 315 henviser dog til RS 520, som omhandler anvendelsen af analytiske handlinger ved en revision. 

Her angives det, at de analytiske handlinger, bortset fra bl.a. kan omfatte sammenligninger af virksom-

hedens finansielle informationer med branchetal eller andre virksomheder af lignende størrelse inden-

for samme branche59. Der gives dog ingen retningslinjer for, hvor henne i revisionsfasen revisor bør 

anvende de enkelte analytiske handlinger. RS 520 henviser derimod tilbage til RS 31560. Det lader såle-

des til at være op til revisor selv, om eventuel regnskabsanalyse med branchetal bør anvendes i planlæg-

ningsfasen eller ved udførelsen af revisionen. Desuden er det altså ikke et krav, at revisor rent faktisk 

anvender branchetal og/eller virksomheder af lignende størrelse indenfor samme branche til analysen. 

Revisor kan nøjes med f.eks. forventninger eller budgetter. 

 

Spørgsmålet er, hvorvidt det ville være en fordel og en mulighed for revisor at foretage en mere udfør-

lig regnskabsanalyse, hvor virksomhedens faktiske beløb og nøgletal sammenlignes med tal fra konkur-

rerende virksomheder og/eller branchestatistikker. Hvorvidt dette vil kunne give revisor en bedre for-

ståelse af virksomheden og give et bedre grundlag for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejl-

information, vil blive undersøgt ved hjælp af regnskabsanalyse i udvalgte casevirksomheder i afsnit 6. 

 

Desuden bør forståelsen af virksomheden omfatte drøftelser i opgaveteamet vedrørende, hvor udsat 

virksomhedens regnskaber er for væsentlig fejlinformation61. 

 

Endvidere kræver forståelsen af virksomheden, at revisor opnår forståelse for relevante branche-, lov-

givnings- og eksterne forhold, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og arten af 

virksomheden62. 

 

                                                 
58 RS 315, pkt. 10. 
59 RS 520, pkt. 4. 
60 RS 520, pkt. 8-9. 
61 RS 315, pkt. 14-19. 
62 RS 315, pkt. 20-24. 
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Forståelsen for virksomhedens interne kontroller anvender revisor til at identificere typer af potentiel 

fejlinformation, overveje faktorer, der har effekt på risici for væsentlig fejlinformation samt udforme 

arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger63. 

 

Forståelsen af virksomhedens interne kontroller anvendes dog også ved fastlæggelse af revisionsstrate-

gien, herunder hvorvidt revisor kan basere sin revision på test af kontroller. 

 

3.2.7. Væsentlighed og risiko 
RS 320 omhandler væsentlighed ved revisionen, og defineres iht. IASB´s begrebsramme som væsentlig 

fejlinformation, hvis udeladelse heraf eller fejlinformation heri kan have indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af regnskabet64. 

 

Der foreligger ikke nogle specifikke regler for fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet. Det er således op 

til revisors professionelle dømmekraft at vurdere, hvad der er væsentligt for det enkelte regnskab. Det 

er således vanskeligt, at gøre begrebet fuldstændigt objektivt65 Det er dog praksis i revisionsbranchen, at 

væsentlighedsniveauet fastsættes til mellem ½-1% af omsætningen, 5-10% af resultat før skat, 1-2% af 

aktivmassen og 1-2% af egenkapitalen. 

 

Revisor fastlægger et acceptabelt væsentlighedsniveau som en del af revisionsplanen. Revisor skal såle-

des overveje væsentligheden, når66: 

 

• Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger fastlægges 

• Indvirkninger af fejlinformation vurderes 

 

Revisor overvejer således som en del af planlægningen, hvad der ville gøre et regnskab væsentligt fejl-

behæftet. På denne baggrund er revisor i stand til at vælge revisionshandlinger, som tilsammen kan for-

ventes at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau67. Der er et indbyrdes, modsatrettet 

forhold mellem væsentlighed og revisionsrisiko, således at jo højere væsentlighedsniveau, jo lavere revi-

sionsrisiko68. Revisionsrisikoen består af den iboende risiko, kontrolrisikoen og opdagelsesrisikoen. 

 

                                                 
63 RS 315, pkt. 41. 
64 RS 320, pkt. 3. 
65 ”Væsentlighed og fejlinformation”, afsnit 2.1. 
66 RS 320, pkt. 8. 
67 RS 320, pkt. 9-10. 
68 RS 320, pkt. 10. 
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Der overvejes både væsentlighed for regnskabet som helhed og på transaktionstyper, saldobalancepo-

ster og oplysninger69.  Således fastsættes der et væsentlighedsniveau på både regnskabs- og revi-

sionsmålsniveau. 

 

Revisor skal opdatere sin vurdering af væsentlighed og revisionsrisiko efter afslutningen af revisionen70. 

 

Såfremt der konstateres såkaldt ”ikke korrigeret fejlinformation” i regnskabet under revisionen, skal 

revisor foretage en vurdering af, om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, herunder vurdere hvorvidt summen af ikke korrigeret 

fejlinformation er væsentlig71. 

 

Vurderer revisor, at fejlinformationen er væsentlig, skal revisor overveje at reducere revisionsrisikoen 

ved at udvide revisionshandlingerne eller anmode ledelsen om at korrigere regnskabet. Såfremt ledelsen 

ikke vil korrigere regnskabet, og udvidelsen af revisionshandlingerne ikke resulterer i, at summen af 

ikke korrigeret fejlinformation er uvæsentlig, skal revisionspåtegningen modificeres i overensstemmelse 

med RS 70172. 

 

Ved indførelsen af de nye clarity standarder, er RS 320 blevet opdelt i RS 320 og RS 45073. RS 320 ind-

fører alene et nyt begreb ”væsentlighed ved udførelsen”. Denne terminologi bruges for væsentligheden 

for individuelle typer af transaktioner, balanceposter eller oplysninger. RS 450 er en ny standard om 

vurdering af fejlinformation identificeret under revisionen. Denne standard indeholder primært nyt i 

form af indføringen af følgende forskellige typer af fejlinformation74, hvilket dog ikke ændrer praksis på 

området: 

 

• Faktuel fejlinformation, som er en ”hård” fejlinformation og forekommer, når revisor identifi-

cerer fejl, der ikke kan diskuteres 

• Skønsmæssig fejlinformation, som er en ”blød” fejlinformation og forekommer, når revisors 

vurdering afviger fra ledelsen 

• Projicerede fejlinformationer, som forekommer, når fundne fejl i en stikprøve opblæses på hele 

populationen. 

 

                                                 
69 RS 320, pkt. 7. 
70 RS 320, pkt. 11. 
71 RS 320, pkt. 12-13. 
72 RS 320, pkt. 14-16. 
73 ”Clarity standarderne”, s. 2, afsnit 2.c.  
74 ”Clarity standarderne”, afsnit 2.c samt ”Væsentlighed og fejlinformation” , afsnit 2.2, s. 3-4. 
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3.2.8. Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici 
RS 330 omhandler kravene til revisors fastlæggelse af generelle reaktioner på vurderede risici samt ud-

formningen og udførelsen af yderligere revisionshandlinger, som reaktion på vurderede risici for væ-

sentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau iht. RS 320, jf. ovenfor. 

 

Revisor skal således udforme og udføre yderligere revisionshandlinger, hvis art, tidsmæssige placering 

og omfang, er reaktioner på de vurderede risici på revisionsmålsniveau75. Følgende forhold bør overve-

jes ved udformningen af de yderligere revisionshandlinger: 

 

• Risikoens betydning 

• Sandsynligheden for, at en væsentlig fejlinformation vil opstå 

• Karakteristika ved omfattede transaktionstyper, saldobalanceposter og oplysninger 

• Arten af de specifikke kontroller, som virksomheden benytter, og især om disse er manuelle el-

ler programmerede 

• Om revisor forventer at opnå revisionsbevis, som understøtter, hvorvidt virksomhedens kon-

troller er effektive til at forebygge eller opdage og korrigere væsentlig fejlinformation 

 

Revisors vurdering af de identificerede risici på revisionsmålsniveau danner grundlag for valget af en 

passende revisionsstrategi ved udformningen og udførelsen af yderligere revisionshandlinger. Revisi-

onsstrategien fastlægges særskilt for hvert revisionsmål, hvorpå der er vurderet en risiko for væsentlig 

fejlinformation og kan baseres på test af kontroller såvel som substansrevision. Valget af revisionsstra-

tegi afhænger af hvilken strategi revisor vurderer som en effektiv reaktion på den vurderede risiko76. 

 

Såfremt virksomheden ikke har pålidelige kontrolaktiviteter, således at revisor kan anvende test af kon-

troller, vil de yderligere revisionshandlinger omfatte substanshandlinger. Dette vil ofte være tilfældet i 

meget små virksomheder. I sådanne tilfælde skal revisor overveje, om det er muligt at opnå tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis udelukkende fra substanshandlinger77. 

 

Revisor kan ikke basere sin revision alene på test af kontroller og der skal således også udføres sub-

stanshandlinger for alle væsentlige transaktionstyper, saldobalanceposter og oplysninger78. 

 

På baggrund af de udførte revisionshandlinger samt det opnåede revisionsbevis vurderer revisor, hvor-

vidt risikoen for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau stadig er passende79, herunder om der 

                                                 
75 RS 330, pkt. 3 og 7. 
76 RS 330, pkt. 8. 
77 RS 330, pkt. 9. 
78 RS 330, pkt. 8 og 49. 
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er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis til at reducere risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet 

til et acceptabelt niveau80. 

 

3.2.9. Revisionsbevis  
De ovenfor nævnte revisionsstandarder for planlægning, forståelse af virksomheden mv. omtaler alle, at 

revisor skal dokumentere sit arbejde, herunder grundlaget for sine beslutninger81. 

 

RS 500 opstiller standarder for, hvad der et velegnet revisionsbevis, herunder mængden og kvaliteten af 

revisionsbeviset samt de revisionshandlinger, som udføres for at opnå dette revisionsbevis. 

 

Revisionsbevis indsamles via alle de af revisor udførte revisionshandlinger og udgøres af alle informati-

onerne herfra, som revisor anvender for at nå til de ”delkonklusioner”, som revisionskonklusionen ba-

seres på82. ”Delkonklusionerne” vedrører forståelse af virksomheden samt test af kontroller og sub-

stanshandlinger. 

 

Revisor skal således opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at kunne udtrykke en konklusion 

om regnskabet. Begreberne tilstrækkeligt og egnet kan defineres således83: 

 

• Tilstrækkelighed er målestok for mængden af revisionsbevis, hvor revisor har behov for mere re-

visionsbevis, jo større risikoen er. 

• Egnethed er målestok for revisionsbevisets kvalitet, dvs. relevans og pålidelighed i relation til at 

understøtte eller opdage fejlinformation i transaktionstyper, saldobalanceposter, oplysninger 

og tilknyttede revisionsmål. 

 

Revisionsbevisernes tilstrækkelighed og egnethed er indbyrdes forbundne, men en øgning af mængden 

kompenserer dog ikke for dårlig kvalitet af et revisionsbevis. Endvidere skal vurderingen af tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis foretages pr. revisionsmål.  

 

Revisionsbevisets pålidelighed påvirkes af kilden og arten. Altså kan revisionsbevis fra f.eks. tredje 

mand være mere pålideligt en revisionsbevis internt fra virksomheden 84  

 

                                                                                                                                                     
79 RS 330, pkt. 66. 
80 RS 330, pkt. 70. 
81 RS 300, pkt. 22-26, RS 315, pkt. 122-123 og RS 330, pkt. 73. 
82 RS 500, pkt. 3. 
83 RS 500, pkt. 7. 
84 RS 500, pkt. 9. 
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Revisor vurderer alene pålideligheden af revisionsbeviset ud fra en almen viden og ved opretholdelse af 

professionel skepsis. Revisor er ikke uddannet til at kunne undersøge ægtheden af dokumentationen, og 

revisionen involverer derfor sjældent undersøgelse af dokumentationens ægthed85. 

 

Revisor undersøger ikke al tilgængelig information, men foretager revisionen på baggrund af bl.a. stik-

prøveudvælgelse86. 

 

Revisor vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for hver af kategorierne: 

 

• Periodens transaktioner og begivenheder 

• Balanceposter 

• Præsentation og oplysninger 

 

Revisionsmålene, som revisor benytter for hver af disse kategorier, skal være tilstrækkeligt detaljerede til 

at danne grundlag for vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation samt for udformningen og ud-

førelsen af yderligere revisionshandlinger87. Relevansen af revisionsmålene fordeler sig således på de 

enkelte kategorier af regnskabsinformation: 

 
Periodens transaktioner og 

begivenheder
Balanceposter Præsentation og oplysninger

Forekomst X X

Fuldstændighed X X X

Nøjagtighed X X

Periodisering X

Tilstedeværelse X

Rettighed/forpligtelse X

Værdiansættelse X X

Klassifikation X X
 

FIGUR 6 – OVERSIGT OVER REVISIONSMÅL88 
 

                                                 
85 RS 500, pkt. 10. 
86 RS 500, pkt. 14. 
87 RS 500, pkt. 16. 
88 RS 500, pkt. 17. 
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For at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis kan revisor udføre følgende revisionshandlinger89: 

 

• Undersøgelse af registreringer eller dokumenter 

• Undersøgelse af materielle aktiver 

• Observation 

• Forespørgsel (kan ikke stå alene, da det betragtes som et svagt revisionsbevis) 

• Bekræftelse fra tredjemand 

• Efterregning af dokumenter og opgørelser 

• Genudførelse af procedurer eller kontroller 

• Analytiske handlinger 

 

RS 230 omhandler krav til revisionsdokumentation i forbindelse med revision af et regnskab. Heraf 

fremgår det, at revisor rettidigt skal udarbejde revisionsdokumentation, der giver en tilstrækkelig og 

egnet dokumentation af grundlaget for revisionspåtegningen samt bevis for, at revisionen er udført i 

overensstemmelse med RS og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering. 

 

Revisionsdokumentation er defineret som ”den dokumentation af udførte revisionshandlinger, relevant opnået 

revisionsbevis og konklusioner, som revisor har draget”90.  

Revisionsdokumentationen, herunder beskrivelsen af det udførte arbejde, skal sikre, at der kan foreta-

ges genudførelse af revisionshandlinger. 

 

3.2.10. Udførelse og rapportering 
Via sin planlægning når revisor frem til en revisionsstrategi, som bygger på enten substansrevision, sy-

stemrevision/test af kontroller eller en blanding heraf. 

 

Kontrolbaseret revision beskæftiger sig med regnskabsmaterialets tilblivelse, hvorimod substansrevision 

beskæftiger sig med selve indholdet af regnskabsmaterialet91. 

 

Substansrevision92 udføres for at overbevise revisor om, at virksomhedens transaktioner er bogført 

korrekt under hensyntagen til ovenfor nævnte revisionsmål. Substansrevision retter sig mod de enkelte 

regnskabsposter og gennemføres ved enten at foretage regnskabsanalytisk- eller detailrevision. 

 

                                                 
89 RS 500, pkt. 19-38. 
90 RS 230, pkt. 6 (a). 
91 Revisors afdækning af besvigelser, s. 61. 
92 RS 330, pkt. 48-64. 
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Ved regnskabsanalytisk revision93 foretager revisor en overordnet regnskabsmæssig gennemgang, her-

under beregninger af nøgletal for at sandsynliggøre den enkelte regnskabspost. Revisor danner sig nogle 

forventninger og alt efter den vurderede risiko, accepteres eventuelle afvigelser i forhold til de opstille-

de forudsætninger. Hvis der opstår væsentlige afvigelser i forhold til tidligere år, budgetter, forventnin-

ger mm., skal posten analyseres og årsagen forklares. Regnskabsanalytisk revision er generelt mere an-

vendelig på store datamængder, der tenderer til at være forudsigelige. 

Ved detailrevision indhenter revisor dokumentation til bekræftelse af rigtigheden af en regnskabspost. 

Dokumentationen kan bestå af eksterne bekræftelser, fysisk kontrol, gennemgang af skriftlige aftaler 

mm. Detailrevision er normalt egnet til at opnå revisionsbevis vedrørende revisionsmål i tilknytning til 

balanceposter, herunder tilstedeværelsen og værdiansættelsen. 

 

Systemrevision94 – også kaldet test af kontroller - har til formål, at kontrollere virksomhedens interne 

kontroller. Såfremt revisor tidligere har konstateret, at en intern kontrol fungerer efter hensigten, behø-

ver revisor ikke at kontrollere denne hvert år. 

 

Hvis revisor konstaterer svagheder i systemerne, skal revisor rapportere dette til rette ledelsesniveau, 

enten i form af et management letter til den daglige ledelse eller et revisionsprotokollat til den øverste 

ledelse. Såfremt den udførte kontrolbaserede revision ikke giver revisor tilfredsstillende vished om, 

hvorvidt systemerne og de hertil hørende interne kontroller fungerer efter hensigten, skal revisor basere 

sin revision på substansrevision. 

 

Revisor skal således vælge den revisionsmetode, som passer bedst til den enkelte regnskabspost under 

hensyntagen til art, størrelse og risikoen for fejl og mangler. 

 

Revisionen udføres mest effektivt ved en kombination af test af kontroller og substansrevision. Anven-

delsen af revisionsmetoden afhænger af klientens forhold. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at 

man kun kan udføre test af kontroller, hvis der findes effektive interne kontroller i virksomheden. 

 

Revisor skal afslutningsvis vurdere, om regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation som følge af 

bl.a. besvigelser. 

 

Revisor skal på baggrund af revisionen forsyne regnskabet med ”revisors uafhængige påtegning”, som 

indeholder en klar udtalelse om revisors konklusion på det udførte arbejde95. 

 

                                                 
93 RS 520. 
94 RS 330, pkt. 22-47. 
95 RS 700, pkt. 4. 
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En såkaldt blank påtegning fortæller læseren, at der ved revisionen ikke er fundet væsentlig fejlinforma-

tion i årsrapporten samt at der ikke er begået andre ulovligheder. Herunder at revisor ikke har været 

uenig med ledelsen i eventuelle regnskabsmæssige skøn samt at revisor har haft adgang til alt materiale 

og har kunnet udføre revisionshandlinger uden begrænsninger fra ledelse og bestyrelse. 

 

Påtegningen kan ligeledes forsynes med enten supplerende oplysninger eller forbehold. 

Supplerende oplysninger kan opdeles i supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og 

supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i 

regnskabet gives, når revisor i regnskabet opdager betydelige usikkerheder omkring f.eks. værdiansæt-

telse. Disse supplerende oplysninger er kendetegnet ved, at de ikke tilfører regnskabslæseren ny infor-

mation96. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold gives, når revisor opdager manglende 

overholdelse af lovgivning, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig97. Manglende overhol-

delse af lovgivningen kan f.eks. omfatte manglende overholdelse af bogføringsloven eller ulovligt kapi-

talejerlån, hvor lånet er indregnet korrekt i regnskabet. 

  

Forbehold gives, når revisor enten bliver begrænset af ledelsen i forhold til sit arbejde, eller hvis revisor 

er uenig med ledelsen. 

 

En påtegning kan dog også være uden konklusion eller med en afkræftende konklusion, f.eks. i tilfælde, 

hvor revisor ikke har kunnet opnå det nødvendige revisionsbevis. 

 

3.3. Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalyse anvendes i mange sammenhænge af bl.a. aktieanalytikere, corporate finance ansatte,, 

kreditinstitutter mv. Afhængige af brugerens formål med regnskabsanalysen lægges der vægt på forskel-

lige nøgletal, og det er således også formålet der er afgørende for, hvad der medtages i beregningen af 

nøgletallene. 

 

Der findes en lang række finansielle og ikke finansielle drivere til at vurdere en virksomheds perfor-

mance. De ikke finansielle drivere kan have en betydelig indflydelse på de finansielle drivere, og man 

bør som udgangspunkt altid have de ikke finansielle drivere i baghovedet, når man analyserer på de 

finansielle drivere, idet forklaringer på udviklinger og tendenser kan ligge ”gemt” heri. De fleste af de 

motivationsfaktorer, som ligger bag besvigelser bygger imidlertid i meget høj grad på de finansielle dri-

vere, og ikke så ofte de ikke finansielle drivere. Vi har derfor valgt, i vores analyse, ikke at lægge stor 

                                                 
96 Revisors erklæringer, s. 21. 
97 Revisors erklæringer, s. 21. 
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vægt på de ikke finansielle drivere. Samtidig viser en analyse98 at ikke finansielle drivere kun i meget 

begrænset omfang anvendes som præstationsmål, og da det ofte er præstationsmålene, som er motiva-

tionsfaktorerne for besvigelser, tyder dette ligeledes på, at de finansielle drivere skal vægtes højere. 

 

Regnskabsanalysen baserer sig på historiske data, men giver ofte en god indikation af, hvor vellykket 

virksomhedens strategi har været i den analyserede periode. Derved hjælper regnskabsanalysen med, at 

fastlægge det historiske niveau og identificerer eventuelle trends for væsentlige nøgletal. 

 

Regnskabsanalysen er valgt, i det den kan afdække alle væsentlige økonomiske aspekter omkring en 

virksomhed, dvs. evnen til at: 

 

• Skabe værdi for aktionærerne 

• Generere lønsom vækst 

• Styre væsentlige driftsmæssige og finansielle risici 

 

Med henblik på at gennemføre regnskabsanalysen, bør følgende elementer inddrages i regnskabsanaly-

sen99: 

 

• Vurdering af regnskabskvalitet 

o Identifikation af motiver for regnskabsmanipulation 

o Vurdering af kvaliteten (realismen) i den anvendte regnskabspraksis 

o Identifikation af tilbagevendende versus transitoriske regnskabsposter 

o Vurdering af informationsniveauet i regnskabet 

o Identifikation af røde flag 

• Vurdering af den historiske evne til at skabe værdi for aktionærerne (rentabilitetsanalyse) 

• Vurdering af attraktiviteten den historiske vækst (vækstanalyse) 

• Vurdering af den driftsmæssige og finansielle risiko (risikoanalyse) 

• Vurdering af den likviditetsskabende evne, herunder en vurdering af likviditeten såfremt inve-

steringer modsvarer reinvisteringer (likviditetsanalyse) 

• Etablering af det historiske niveau samt trends for væsentlige nøgletal 

 

Der foretages herefter en benchmarking med konkurrerende virksomheder via regnskabsanalyse. 

 

                                                 
98 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 35 
99Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 38-39 
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Årsregnskabsloven100 og øvrige standarder giver mulighed for en vis fleksibilitet og ledelsen kan derfor 

anvende de regnskabsprincipper, der påvirker tallene i en ønsket retning. For at imødekomme dette er 

det vigtigt at sikre en god regnskabskvalitet101. Begrebet god regnskabskvalitet er et centralt begreb i 

regnskabsanalysen og indeholder en række elementer. Det vigtigste element heri er at sikre symmetri 

mellem de sammenlignelige regnskaber og i praksis betyder det, at de rapporterede regnskabstal, der 

benyttes til beregning af nøgletal til belysning af rentabilitet, risiko og vækst, tilpasses med henblik på at 

sikre sammenlignelighed over tid og på tværs af virksomheder. Derved sikres, at eventuelle ændringer i 

nøgletallene skyldes ændringer i den underliggende drift eller finansiering, og således ikke forskelle i 

regnskabspraksis. 

 

Opgaven vil ikke berøre alle de nævnte punkter vedrørende regnskabskvaliteten, idet sammenligningen 

baseres på begrebsrammens kvalitetskrav. Begrebsrammen er overordnet sammensat af fem niveauer, 

hvor det første niveau sigter på brugernes informationsbehov. Det andet niveau sigter på de kvalitative 

egenskaber, der bør stilles for at opnå den størst mulige nytteværdi og udgør dermed rammen for det 

retvisende billede. Begrebsrammens første og andet niveau er valgt, fordi disse baserer sig på målsæt-

ningen med begrebsrammen, mens niveau tre til fem beskriver begrebsrammens målsystemer. 

 

Der er vurderet på de fire egenskaber relevans og pålidelighed, som betragtes som de primære egenska-

ber, samt sammenlignelighed og forståelighed, som betragtes som de sekundære egenskaber. 

 

Herudover er anvendt regnskabspraksis for analyseperioden gennemlæst for at konstatere, hvorvidt der 

er ændret praksis på områder af betydning for regnskabsanalysen. Såfremt der ved gennemlæsning af 

anvendt regnskabspraksis konstateres væsentlige ændringer, som gør, at en sammenligning ikke vil give 

mening, er der korrigeret herfor, og en beskrivelse heraf er foretaget. 

 

For at få det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er der foretaget en korrektion af årsrapporterne 

(resultatopgørelsen og balancen) således at tallene er sammenlignelige. Korrektionen foretages dels for 

at få tallene så sammenlignelige så muligt, men samtidig for at opdele årsrapporterne i driftsaktivitet og 

finansieringsaktivitet. Opdelingen i driftsaktivitet og finansieringsaktivitet foretages, for at opnå et 

”rent” sammenligningsgrundlag og ”støj” mv. sorteres derfor fra inden. Ved at sondre mellem drifts- 

og finansieringsrelaterede regnskabsposter, er det muligt at identificere værdiskabende og værdinedbry-

dende aktiviteter i virksomheden. Driften er den primære drivkraft for værdiskabelsen i virksomheder. 

Selve værdiskabelsen er grundlaget for besvigelsen, hvorfor det er essentielt at få udskilt driften. Års-

                                                 
100 Herefter benævnt ÅRL. 
101Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 39 
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rapporter skelner normalt ikke tydeligt mellem drift og finansiering. Dette skyldes, at definitionen af 

primær drift ikke er entydig, og at de lovpligtige skemakrav ikke skelner tydeligt mellem dem102. 

 

Der bør ikke kun foretages en opdeling i drift og finansiering på resultatopgørelsen, men også på ba-

lancen. Ved at reformulerer balancen til analytisk balance, opnås en fordeling således at aktiverne relate-

rer sig til driften, mens passiverne relaterer sig til finansiering. Ved reformulering af balancen ændres 

betegnelsen aktiver i alt til betegnelsen investeret kapital, hvilket ligeledes gør sig gældende for passiver. 

 

Det er virksomhedens primære forretningsområde der er afgørende for om de regnskabsmæssige po-

ster skal opdeles i hhv. drift eller finansiering. For de poster, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig in-

formation, er der ikke foretaget reklassifikation. 

 

I relation til regnskabsanalysen er det vigtigt at have fokus på egenkapitalforklaringen. Dette skyldes, at 

der i egenkapitalen kan være indregnet poster, som bryder med clean surplus forudsætningen, og som 

eventuelt burde indgå i driftsresultatet. Endvidere afslører egenkapitalforklaringen, om udviklingen i 

egenkapitalen kan henføres til driften eller transaktioner med virksomhedens ejere. 

 

I forbindelse med regnskabsanalyse vil det imidlertid være nødvendigt at sikre sig, at revisors påtegning 

ikke har givet anledning til forbehold, som kunne have indflydelse på tallene. 

 

Regnskabsanalysen bygger i høj grad på nøgletalsberegning. Finansiel nøgletalsberegning inden for om-

råderne rentabilitet, likviditet og soliditet/risiko er afgørende for vores analyse og konklusion. De fi-

nansielle nøgletal kan ikke nødvendigvis afsløre besvigelser, men de er en vigtig indikator for en virk-

somheds økonomi og nøgletallene identificerer områder, som kræver undersøgelser eller yderligere be-

handling. 

 

Nøgletalsanalysen vil dels være en tidsserieanalyse (sammenligning af nøgletal for virksomheden over 

tid) og dels en tværsnitsanalyse (sammenligning af nøgletal for virksomheden med nøgletal for konkur-

renter eller branchetal). I relation til nøgletalsanalysen fordeler støjgenerne sig ofte således103: 

 

                                                 
102 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 44 
103 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s.116 
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• Tidsserieanalyse 

o Forskellig regnskabspraksis over tid 

o Ekstraordinære og usædvanlige poster 

o Køb og salg af forretningsområder 

o Nye produkter/markeder 

• Tværsnitsanalyse 

o Forskellig regnskabspraksis på tværs af vikromheder 

o Ekstraordinære og usædvanlige poster 

o Sammenligning af forskellige typer af selskaber (forskel i risiko) – forsøges imødegået 

ved sammenligning af samme type selskaber 

o Forskellig definition af nøgletal på tværs af selskaberne – forsøges imødekommet ved 

at beregne tallene på samme baggrund 

 

Med henblik på at analyserer den historiske udvikling og beregning af nøgletal, har vi af praktiske hen-

syn valgt at bero os på følgende: 

 

• Datatilgængelighed 

• Kontinuitet i den analyserede virksomhed 

• Længden af en typisk konjunkturcyklus. 

 

Udgangspunkt vil være en analyseperiode på 3 år, idet en sådan perioden danner tilstrækkelig grundlag 

for identifikation af eventuelle trends. 

 

Nøgletallene er valgt ud fra ”Anbefalinger & Nøgletal 2010”104, idet denne er udfærdiget således, at in-

vestorer og analytikere får det bedste og mest sammenlignelige beslutningsgrundlag for deres investe-

ringer samt nøgletal fra bogen ”regnskabsanalyse for beslutningstagere”105, idet disse nøgletal ofte an-

vendes til analyseformål i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheder og derfor antages at være 

præstationsmål, og endelig nøgletal, som anvendes af ComputerWorld i forbindelse med kåringen af 

Danmarks bedste it-virksomhed106, idet disse ligeledes må antages at være præstationsmål for at tiltræk-

ke interesserede investorer og i sidste ende øge egen vinding. 

 

                                                 
104 Anbefalinger og Nøgletal 2010 
105 Regnskabsanalyse for beslutningstagere 
106”Sådan finder Computerworld de bedste” 
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Rentabiliteten er et udtryk for virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital, og inden for 

rentabilitet er der lagt vægt på følgende nøgletal107: 

 

• Afkastningsgraden 

• Overskudsgraden 

• Omsætningshastighed for investeret kapital 

• Egenkapitalens forrentning 

• Nettolånerenten 

 

Virksomhedens vækst kræver likviditet, og investorer kræver ofte en rabat108, hvis de skal investere i 

aktier med begrænset eller ingen likviditet. Likviditeten er derfor en vigtig parameter i forbindelse med 

investeringer, og likviditetsanalysen afdækker en virksomheds evne til at betale sine forpligtelser, som 

de forfalder. Til vurderingen af virksomhedens likviditet har vi valgt følgende likviditetsnøgletal: 

 

• Likviditetsgrad 1 (current ratio) 

• Likviditetsgrad 2 (quick ratio) 

 

En indikator for den langsigtede likviditetsrisiko er den finansielle gearing og virksomhedens soliditets-

grad. Vi har til vurdering af virksomhedens soliditet valgt følgende nøgletal: 

 

• Soliditetsgraden 

• Finansiel Gearing 

 

3.3.1. Korrektioner til årsrapporterne 
I det efterfølgende gennemgås områder, der kan korrigeres i forbindelse med en reformulering af ba-

lancen. Den konkrete påvirkning på regnskabet og den efterfølgende reformulering af resultatopgørel-

sen og opdeling i drift og finansiering foretages under de enkelte konkrete eksempler. 

 

Udover de nedenfor behandlede regnskabsposter, som kan være relevante at korrigere i forbindelse 

med en reformulering, forekommer der endvidere nogle regnskabsposter, hvorpå der som udgangs-

punkt ikke er korrigeret, men som kan være relevante at diskutere reklassificeringen af. Ved opstillingen 

af den analytiske resultatopgørelse og balance, bør man således overveje klassificeringen af nedenståen-

de poster i relation til opdeling i drift og finansiering:109 

                                                 
107 For definition af nøgletallene henvises til bilag 1 
108 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 223 
109 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 125 
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• Andre driftsindtægter og – omkostninger (sekundære aktiviteter) 

• Indtægter og omkostninger fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 

• Indtægter og omkostninger fra værdipapirer og andre finansielle tilgodehavender 

• Skat af ordinært resultat 

• Ekstraordinære poster 

• Gæld til tilknyttede og associerede virksomheder 

 

Såfremt ovenstående poster er relevante at drøfte i forbindelse med klassificeringen, vil de blive omtalt 

under de enkelte praktiske eksempler. 

 

3.3.2. Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar og produktionsanlæg under opførsel. De materielle anlægsaktiver værdiansæt-

tes ofte til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Aktiverne afskrives som hoved-

regel lineært over den forventede brugstid, , men eventuelle afvigelser herfra korrigeres således at sam-

menligningsgrundlag opnås. 

 

Det kan for revisor være svært at vurdere, om virksomheders afskrivningssatser afspejler den reelle 

brugstid eller tekniske levetid. For at få en indikation af, om afskrivningssatserne er retvisende, har vi 

sammenholdt afskrivningssatser med de konkurrerende virksomheder. Som tidligere omtalt har vi sik-

ret os sammenligneligheden og vi kan derfor få en fornemmelse af niveauet.  

 

Der er i regnskaberne ikke grundlag for at vurdere de reelle markedsværdier, da sagerne ligger nogle år 

tilbage. 

 

Den offentlige ejendomsvurdering kan ikke nødvendigvis sammenlignes med markedsværdien, men 

den offentlige ejendomsvurdering kan benyttes som en indikator for markedsværdien. Der er dog alt 

for stor usikkerhed omkring de to værdier til, at man kan fastsætte markedsværdien ud fra dette. 

 

Såfremt ejendommene udgør en mindre værdi af den samlede bogførte værdi for ejendomme og grun-

de, og en eventuelt korrektion ikke har betydning for regnskabsanalyse, er der valgt ikke at korrigerer 

herfor. På baggrund af den store usikkerhed forbundet med en eventuel værdiregulering til markedspri-

sen, jævnfør ovenstående, vil der i regnskabsanalysen ikke blive taget hensyn hertil. 
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3.3.3. Immaterielle anlægsaktiver  
De immaterielle anlægsaktiver vil i casevirksomhederne ofte omfatte goodwill, licenser, software, udvik-

lingsprojekter mv. De immaterielle anlægsaktiver er aktiver uden fysisk substans og af ikke monetær 

art110. 

 

Beregningen og værdiansættelsen af immaterielle anlægsaktiver er i høj grad baseret på skøn og forud-

sætninger, som en udefrakommende revisor kan have meget svært ved at vurdere. Det er ikke muligt at 

lave en mere konkret vurdering, hvorfor der ikke er korrigeret herfor.. 

 

Internt oparbejdede udviklingsprojekter skal som udgangspunkt aktiveres i balancen. Udviklingsom-

kostningerne afholdes med henblik på at skabe fremtidig indtjening og bør i lighed med andre anlægs-

aktiver aktiveres og afskrives over den økonomiske levetid. 

 

Grundet den meget store usikkerhed, der ligger i vurderingen af størrelsen og værdien af immaterielle 

anlægsaktiver samt de manglende oplysninger, har vi valgt ikke at korrigere de immaterielle anlægsakti-

ver. 

 

3.3.4. Leasing 
Ifølge ÅRL skal finansiel leasing aktiveres og indregnes som hhv. et aktiv og en forpligtelse i balancen. 

 

Operationel leasing skal iht. ÅRL ikke aktiveres, men udgiftsføres i takt med leasingydelsen, og den 

retslige forpligtelse skal noteoplyses111. De to former for leasing behandles således forskelligt regn-

skabsmæssigt, og vil derfor også have betydning for regnskabsanalysen. 

 

Ved at lease udstyr eller aktiver undgår man den ellers nødvendige investering. Ved operationel leasing 

opnås udelukkende effekt på resultatopgørelsen, hvorimod finansiel leasing har effekt på både resultat-

opgørelse og balance. 

 

Den operationelle leasing er inkonsistent sammenlignet med normal finansiering af virksomhedens ak-

tiver. Som analytiker bør den regnskabsmæssige behandling være ens112, og hvis de leasede aktiver er et 

nødvendigt led i en virksomheds (fortsatte) drift, bør disse indregnes i balancen (som driftsaktiv). 

Længden af leasingperioden, nutidsværdien af minimumsbetalingerne og andre indikatorer for, om lea-

                                                 
110 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 369 
111 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 449 
112 Accounting for Leases: A New Approach’ (1996) og ’Leases: Implementation of a New Approach 
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sing skal klassificeres som finansiel leasing er ikke afgørende. Aftalevilkårene i leasingkontrakten har 

betydning for målingen af aktivets værdi113. 

 

Det er derfor vurderet, at operationel leasing, hvor det af beløbsmæssige hensyn anses for væsentligt, 

skal indarbejdes i den analytiske balance til analyseformål. Dette indebærer, at den betalte leasingydelse 

ikke længere indregnes i resultatopgørelsen som driftsomkostning. I stedet indregnes det leasede aktiv i 

balancen, og leasingydelsen erstattes med afskrivninger på aktivet i resultatopgørelsen. Da der er tale 

om en driftsomkostning, beregnes der renteomkostninger vedrørende leasingforpligtelsen, som er en 

finansiel omkostning114. 

 

3.3.5. Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger kan tolkes som værende et udtryk for overskydende likviditet og bør dermed 

klassificeres som finansielt aktiv, eller som værende reel likviditet, der er nødvendig i den daglige drift 

og dermed er et driftsaktiv. 

 

Det har ikke været muligt at identificere tilstrækkelige informationer til, præcist at kunne vurdere klassi-

fikationen af likviditeten som finansielt aktiv eller driftsaktiv, men det kan dog generelt udledes, at virk-

somheder skal have en driftslikviditet på ca. 1-2 pct. af omsætningen. Selvom denne del af likviditeten 

kan klassificeres som driftslikviditet, anbringes denne likviditet også på rentebærende konti, hvorfor det 

også vil kunne forsvares, at hele den likvide beholdning klassificeres som finansielt aktiv. Imidlertid er 

en opdeling efter ovenstående princip valgt. 

 

3.3.6. Hensatte forpligtelser 
Hensættelser er forpligtelser, der er ukendte med hensyn til beløbsmæssig størrelse eller tidspunkt. For 

at der kan indregnes en hensættelse, er det et krav, at forpligtelsen opfylder nedenstående krav115: 

 

§ At virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidli-

gere begivenhed. 

§ At det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske 

ressourcer. 

§ At der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. 

    

                                                 
113 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 449 
114 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 449 
115 Årsregnskabsloven af 2001 - Nye krav og særlige problemstillinger, s. 194 
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Regnskabsbrugere bør grunden den store usikkerhed knyttet til den beløbsmæssige usikkerhed samt 

forfaldstidspunktet være særlig opmærksomme på sådanne regnskabsmæssige poster.  Hvis der findes 

indikationer eller andet grundlag for en ændring af den hensatte forpligtelse er dette foretaget. 

 

3.3.7. Udskudt skat 
Et årsregnskab er et driftsregnskab, der måler resultatet af virksomhedens aktiviteter i en regnskabspe-

riode. Et skatteregnskab opgør virksomhedens skattetilsvar for indkomståret. Da de to typer af regn-

skaber behandles forskelligt, vil der som udgangspunkt altid forekomme forskelle mellem det regn-

skabs- og skattemæssige resultat samt værdien af aktiver og forpligtelser. 

 

Forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling resulterer i enten udskudte skat-

teaktiver eller – forpligtelser. De midlertidige forskelle kan eksempelvis fremkomme ved afskrivninger 

eller skattemæssigt underskud. Behandlingen af udskudt skat fremgår af ÅRLs § 47: 

 

"Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balance og 

resultatopgørelse som hensatte forpligtelser" 

 

Iht. gældende dansk regnskabslovgivning, skal virksomheder hensætte til fuld udskudt skat. Det kan 

diskuteres, om udskudt skat skal tilbagediskonteres, beregningsgrundlaget herfor og relationen til be-

regning af den effektive skatteprocent. Der foreligger ikke umiddelbart tilstrækkelige oplysninger til at 

korrigerer udskudt skat, ligesom en tilbagediskontering ikke er foretaget iht. lovgivningen. Som skatte-

procent er anvendt de pågældende selskabsskattesatser for de pågældende år. 

 

3.3.8. Pensionsforpligtelser 
Der findes ofte to former for pensionsforpligtelser, dels de bidragsbaserede og dels ydelsesbaserede.  

 

De to typer af pensionsforpligtelser er altså indregnet forskellige steder i balancen under hhv. anden 

gæld og pensionsforpligtelser. Nøgletallene kan blive påvirket af klassificeringen, hvilket ikke anses for 

værende hensigtsmæssigt., men forskellen i klassificeringen har dog reelt ingen betydning i den efterføl-

gende analyse af regnskabstallene, idet samtlige pensionsposter medregnes i den analytiske resultatop-

gørelse og balance. 

 

Aktuarberegningen af de ydelsesbaserede pensionsordninger baseres til en vis grad på skøn. Aktuarbe-

regningerne forudsættes at være rimelige, men såfremt hensættelsen er vurderet for lavt, vil det ultima-

tivt resultere i en egenkapital, der ligeledes er vurderet for lavt. Dette vil ved beregningen af nøgletal 

føre til en forbedring af egenkapitalens forrentning. 
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3.4. Delkonklusion 
I større danske virksomheder benyttes ofte en toleddet ledelsesstruktur, idet virksomhedernes ledelse er 

delt op i en bestyrelse og direktion. Under Principal-Agent-teorien er selskabets ejere således principal 

for agenten i form af bestyrelsen, mens bestyrelsen ligeledes er principal for agenten i form af direktio-

nen. Principalen (ejerne) engagerer en revisor med henblik på at få en kontrolfunktion på agen-

ten/direktionen. 

 

Forventningskløften er et udtryk for forskellen mellem offentlighedens forventninger til revisors arbej-

de og det arbejde, som revisor rent faktisk skal udføre iht. lovgivning og god revisorskik. 

 

God revisorskik er et begreb, som defineres af revisionsbranchen selv primært via danske og internati-

onale revisionsstandarder. God revisorskik er således en samlet betegnelse for alle de handlinger, som 

revisor bør udføre ved revisionen samt den måde revisor bør agere på. 

 

Formålet med revisionen af et årsregnskab er, at revisor udtaler sig om, hvorvidt årsregnskabet i al væ-

sentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. 

Dette indebærer at revisor på baggrund af revisionsstandarderne skal vurdere risikoen ved opgaven, 

sikre sig, at uafhængighedsbetingelserne er opfyldt samt at revisor har de fornødne kompetencer og 

ressourcer, før opgaven kan accepteres. 

 

Revisor skal, via sin forståelse af virksomheden samt vurdering af væsentlighedsniveau og risiko, plan-

lægge og udføre revisionen således, at der opnås høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke inde-

holder væsentlig fejlinformation som følge af utilsigtede fejl og besvigelser. Dette indebærer, at revisor 

opretholder en professionel skepsis under hele revisionen samt ved planlægningen af revisionen vurde-

rer arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlingerne. 

Konstaterer revisor risiko for væsentlig fejlinformation på regnskabsposter, skal risikoen ligeledes 

adresseres på revisionsmålsniveau. På denne baggrund kan revisor planlægge yderligere revisionshand-

linger som reaktion på vurderede risici specifikt på revisionsmål med risiko. 

 

Revisor skal på baggrund af revisionen opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at kunne ud-

trykke en konklusion på årsregnskabet. 

 

Arten af revisionshandlingerne omfatter substansrevision, herunder detailrevision og regnskabsanalytisk 

revision, samt test af kontroller. 

 



 

Side 44 

Regnskabsanalysen er valgt, idet den kan afdække væsentlige økonomiske aspekter omkring en virk-

somhed dvs. evnen til at skabe værdi for aktionærerne, generere lønsom vækst og styre væsentlige 

driftsmæssige og finansielle risici. 

 

Med henblik på at gennemføre regnskabsanalysen, bør følgende elementer inddrages i regnskabsanaly-

sen: 

 

• Vurdering af regnskabskvalitet (vurdering af anvendt regnskabspraksis) 

• Vurdering af den historiske evne til at skabe værdi for aktionærerne (rentabilitetsanalyse) 

• Vurdering af attraktiviteten i den historiske vækst (vækstanalyse) 

• Vurdering af den driftsmæssige og finansielle risiko (risikoanalyse) 

• Vurdering af den likviditetsskabende evne, herunder en vurdering af likviditeten såfremt inve-

steringer modsvarer reinvesteringer (likviditetsanalyse) 

• Etablering af det historiske niveau samt trends for væsentlige nøgletal 

 

Der foretages en korrektion af regnskabstallene, dels for at få tallene så sammenlignelige så muligt, men 

samtidig for at opdele årsrapporterne i driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Opdelingen foretages af 

balancen i driftsaktivitet og finansieringsaktivitet for at opnå et ”rent” sammenligningsgrundlag. 

 

Ved at sondre mellem drifts- og finansieringsrelaterede regnskabsposter, er det muligt at identificere 

værdiskabende og værdinedbrydende aktiviteter i virksomheden. Driften er den primære drivkraft for 

værdiskabelsen i virksomheder. Selve værdiskabelsen er grundlaget for besvigelsen, hvorfor det er es-

sentielt at få udskilt driften. 

 

Finansiel nøgletalsberegning inden for områderne rentabilitet, likviditet og soliditet/risiko er afgørende 

for vores analyse og konklusion. Nøgletalsanalysen vil dels være en tidsserieanalyse (sammenligning af 

nøgletal for virksomheden over tid) og dels en tværsnitsanalyse (sammenligning af nøgletal for virk-

somheden med nøgletal for andre virksomheder i samme branche eller branchetal). 

 
I forbindelse med reformulering af resultatopgørelsen og balancen, er det afgørende om posten (aktivi-

teten) falder inden for virksomhedens hovedaktivitet. For at få et så ensartet sammenligningsgrundlag 

som muligt, bør der overvejes en reklassifikation af materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver, 

leasing, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser, pensionsforpligtelser og udskudt skat. 
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4. Besvigelser116 

4.1. Definition på besvigelser 
Besvigelser er i RS 240 defineret som: 

 

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

 dere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret”117 

 

Besvigelser, som udføres af den daglige eller øverste ledelse, betegnes som ”ledelsesbesvigelser”, mens 

besvigelser, der udføres af medarbejdere, betegnes som ”medarbejderbesvigelser” 118. 

Der kan ved både ledelsesbesvigelser og medarbejderbesvigelser forekomme sammensværgelser mellem 

de enkelte medarbejdere og ledelsesmedlemmer, men også på tværs af organisationens niveauer. Her-

udover kan der forekomme sammensværgelser med tredjepart uden for selskabet. 

 

4.2. Besvigelsestyper 
RS 240 skelner mellem fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl samt besvigelser som følge af 

regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver119. 

 

4.2.1. Fejl eller besvigelser 
Hvorvidt en fejlinformation i regnskabet defineres som en besvigelse eller en fejl afhænger af, om den 

bagvedliggende handling er bevidst eller ubevidst120. 

 

Fejl defineres som utilsigtet fejlinformation i regnskabet, og omfatter bl.a. ukorrekte regnskabsmæssige 

skøn som følge af deciderede fejl og fejl ved anvendelsen af regnskabspraksis121. 

 

RS 240 omhandler alene besvigelser, som fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Revisions-

standarden omhandler altså hverken fejl i regnskabet eller besvigelser, som fører til uvæsentlig fejlin-

formation i regnskabet. At RS 240 ikke fokuserer på utilsigtede fejl skyldes, at disse er omfattet af den 

”ordinære” del af revisionen122, hvor revisor, under hensyntagen til det fastlagte væsentlighedsniveau, 

kontrollerer regnskabsposterne ud fra de enkelte revisionsmål. 

 

 

                                                 
116 Afsnittet bygger primært på RS 240 (ajourført) af januar 2006. 
117 RS 240, afsnit 6. 
118 RS 240, afsnit. 6. 
119 RS 240, afsnit. 4 – 7. 
120 RS 240, afsnit 4. 
121 RS 240, afsnit 5. 
122 Jf. afsnit 3 for behandling af den ”ordinære” revision. 
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4.2.2. Regnskabsmanipulation123 
Regnskabsmanipulation udføres for at pynte på regnskabet og vildlede regnskabsbrugerne, og kan bl.a. 

udføres ved: 

 

• Manipulation, forfalskning og dokumentfalsk, herunder ændring af bogføringen eller underlig-

gende dokumentation og bilag 

• Forkert præsentation, bevidst udeladelse af begivenheder, transaktioner eller informationer i 

regnskabet 

• Bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis vedrørende beløb, klassifikation, præsentation 

eller oplysning. 

 

Regnskabsmanipulation kan f.eks. udføres for at opnå følgende124: 

 

• et reelt underskud vendes til et overskud, 

• et mindre overskud maksimeres til et større overskud, 

• et overskud reduceres eller vendes til et underskud, 

• et underskud udskydes til efterfølgende periode, 

• udvise mere gunstige balancetal, således at der opnås pænere nøgletal, 

• tilsløring af virksomhedens udviklingsretning, udviklingstakt eller udviklingshastighed. 

 

Selskabets ledelse har pligt til at implementere interne kontroller, jf. omtale i afsnit 4.3.1. Såfremt de 

interne kontroller fungerer, burde det forhindre udførelsen af besvigelser eller føre til opdagelsen af 

besvigelser. Regnskabsmanipulation involverer derfor ofte den daglige ledelses tilsidesættelse af de in-

terne kontroller. Af samme årsag bl.a. er regnskabsmanipulation oftest en ledelsesbesvigelse. 

 

Til brug for vurderingen af risikoen for besvigelser opererer revisor med følgende 3 besvigelsesrisiko-

faktorer: 

 

• Motiv 

• Mulighed 

• Moral 

 

 

                                                 
123 RS 240, afsnit 8 - 10. 
124 Revisors afdækning af besvigelser, s. 26. 
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Motiv 

Motivet omfatter et incitament eller pres. 

 

Såfremt selskabets finansielle stilling eller rentabilitet er truet, vil dette være et incitament for ledelsen til 

at pynte på regnskabstallene, herunder resultat, balanceposter og nøgletal. 

 

Såfremt en medarbejder eller et ledelsesmedlem er resultataflønnet, vil dette være et incitament til udvi-

se et bedre resultat, da dette vil medføre en højere resultatløn/bonus. 

Ledelsen eller medarbejdere kan ligeledes være aflønnet med aktieoptioner. Når et ledelsesmedlem eller 

en medarbejder ejer aktieoptioner i selskabet, vil det være et incitament for at opnå et pænere regnskab 

og dermed en højere værdi på aktieoptionerne. 

 

I større selskaber, herunder børsnoterede selskaber, kan der ligge et pres fra offentligheden i form af 

forventningen til, at selskabet realiserer/opnår de resultater, som ledelsen tidligere har udmeldt for-

ventning om i presse- eller regnskabsmeddelelser. 

 

Såfremt selskabet har brug for yderligere kapital i form af lån fra banker eller kreditinstitutter eller kapi-

tal fra kapitalejere, kan dette være et incitament til at udvise et bedre resultat mm. 

 

En ekstern samarbejdspartner kan stille specifikke krav til f.eks. selskabets resultat, for at samarbejdet 

kan gennemføres. Dette vil være et incitament til at pynte på regnskabet for at opfylde kravene. 

 

Mulighed 

En person, som har et motiv til at udføre en besvigelse, skal ligeledes have en mulighed eller lejlighed 

for at kunne udføre besvigelsen. 

 

Såfremt en person tror, at det er muligt at tilsidesætte de interne kontroller, vil personen have en mu-

lighed for at kunne udføre besvigelsen.  

 

Regnskabsposter, som værdiansættes på baggrund af signifikante regnskabsmæssige skøn, der kan være 

svære for revisor at verificere, giver ligeledes mulighed for at manipulere med værdiansættelsen. Et så-

dant regnskabsmæssigt skøn vil ofte være foretaget ud fra ledelsens egen subjektive vurdering. 
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Moral 
En person, der har både motiv og mulighed for at udføre en besvigelse, skal desuden have en moral, 

holdning, karakter eller etisk værdi, der tillader vedkommende at foretage en bevidst og tilsigtet uærlig 

handling eller kunne retfærdiggøre denne. 

I øvrigt ærlige personer kan dog imidlertid ligeledes begå besvigelser, såfremt de er i et miljø, som læg-

ger tilstrækkelig pres på dem. 

 

I f.eks. børsnoterede selskaber, kan ledelsens ærekærhed overfor offentligheden og investorer retfær-

diggøre regnskabsmanipulation, således at selskabet opnår et pænt resultat, pæne nøgletal eller opret-

holder en indtjeningstrend125. 

 

4.3. Virksomhedens ledelse og revisors ageren i relation til risikoen for besvigelser 
Ledelsen har både et ansvar for at forebygge og opdage besvigelser, men revisor har ligeledes et ansvar 

for at planlægge og udføre revisionen således, at den afdækker eventuel risiko for væsentlig fejlinforma-

tion i regnskabsposter og oplysninger – uanset om den skyldes utilsigtede fejl eller besvigelser. 

 

4.3.1. Ledelsen 
Den øverste og den daglige ledelse har det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser i 

virksomheden126. 

 

Bestyrelsen eller tilsynsrådet varetager den øverste ledelse i et selskab127. Det er den øverste ledelses 

ansvar at påse, at selskabets bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på tilfredsstillende vis samt at 

selskabets daglige ledelse har etableret de for virksomheden fornødne procedurer for risikostyring og 

interne kontroller. Desuden er det den øverste ledelses ansvar at påse, at direktionen udøver sit hverv 

på behørig måde128. 

RS 240 nævner ligeledes den øverste ledelses ansvar for at føre tilsyn med, at den daglige ledelse etable-

rer og vedligeholder interne kontroller, som giver rimelig sikkerhed om pålideligheden af regnskabsaf-

læggelsen.129 Såfremt den øverste ledelse fører et aktivt tilsyn med den daglige ledelse, vil det bidrage til 

den dagligelige ledelses engagement i at implementere effektive interne kontroller samt i at etablere en 

kultur af ærlighed og etisk adfærd blandt selskabets medarbejdere. 

 

Direktionen varetager den daglige ledelse i et selskab130.  

                                                 
125 Revisors afdækning af besvigelser, s. 28-30. 
126 RS 240 (Ajourført) afsnit 13-16. 
127 Årsregnskabsloven med kommentarer, kommentar nr. 84. 
128 SL § 115, nr. 1, 2 og 4 og SL § 116, nr. 1, 2 og 4. 
129 RS 240 (Ajourført) afsnit 15. 
130 Årsregnskabsloven med kommentarer, kommentar nr. 84. 
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Den daglige ledelse har ansvaret for at implementere og vedligeholde interne kontroller, der understøt-

ter selskabets målsætning om at udarbejde et årsregnskab, som giver et retvisende billede, samt styring 

af risici, der kan resultere i væsentlig fejlinformation i årsregnskabet131. De interne kontroller og nød-

vendigheden heraf kan variere fra selskab til selskab afhængig af det enkelte selskabs struktur, organisa-

tion mm. 

 

Det er således den øverste ledelses ansvar at føre tilsyn med, at den daglige ledelse opfylder sine pligter 

og ansvar. 

 

I anpartsselskaber hvor der ingen tilsynsråd eller bestyrelse er, er der således ingen til at føre tilsyn med, 

hvorvidt direktionen opfylder sine pligter. 

 

4.3.2. Revisor 
Revisor planlægger sin revision med henblik på at kunne afgive en påtegning på årsregnskabet om, at 

årsregnskabet er uden væsentlige fejl i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette 

indebærer, at revisor via sin planlægning og udførelse af revisionen opnår en høj grad af sikkerhed for 

at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.132.  

 

Såfremt revisor konstaterer risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser på regnskabs-

niveau, skal revisor desuden foretage reaktioner for at adressere den væsentlige fejlinformation på revi-

sionsmålsniveau. Disse reaktioner omfatter ændring af arten, den tidsmæssige placering samt omfanget 

af revisionshandlinger133. 

 

I den forbindelse overvejer revisor udpegningen af personale samt tilsyn hermed, herunder personale 

med specialiseret viden. Desuden overvejer revisor virksomhedens anvendte regnskabspraksis for at 

identificere eventuelle poster med risiko for regnskabsmanipulation. Revisor indarbejder endvidere et 

element af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisions-

handlingerne. Dette medfører, at den medarbejder eller ledelsesmedlem, som udfører besvigelsen, har 

sværere ved at forudsige revisors handlinger, og dermed har sværere ved at skjule besvigelsen. 

 

Revisor skal via planlægningen og udførelsen af sin revision afdække risikoen for væsentlig fejlinforma-

tion som følge af besvigelser. Såfremt revisor konstaterer risiko for væsentlig fejlinformation som følge 

af besvigelser, skal revisor udføre yderligere revisionshandlinger, hvis art, tidsmæssige placering og om-

                                                 
131 RS 240 (Ajourført) afsnit 16. 
132 RS 240, pkt. 66. 
133 RS 240, pkt. 70. 
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fang er reaktioner på de vurderede risici på revisionsmålsniveau134. Revisor reagerer desuden ved en 

øget professionel skepsis135. 

 

Arten af de yderligere revisionshandlinger dækker over test af kontroller og substansrevison. Endvidere 

dækker arten over specifikke revisionshandlinger indenfor disse to revisionstyper136. Såfremt substans-

handlinger alene ikke giver revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på revisionsmålsniveau, skal 

revisor udføre test af kontroller137. 

 

Den tidsmæssige placering af revisionshandlingerne refererer både til, hvornår revisionshandlinger ud-

føres (f.eks. løbende revision contra statusrevision) og til den periode eller dato, som revisionsbeviset 

vedrører138. 

Omfanget af revisionshandlingerne referer til mængden af en specifik revisionshandling – f.eks. stik-

prøvestørrelser eller antallet af observationer139. 

 

Bekræfter revisor ved sin revision, at regnskabet er væsentligt fejlbehæftet som følge af besvigelser, eller 

er revisor ikke i stand til at konkludere, hvorvidt regnskabet er væsentligt fejlbehæftet, skal revisor vur-

dere hvilken indvirkning det har for påtegningen på regnskabet140. Revisors tilpasning af revisionspå-

tegningen er omtalt ovenfor i kapitlet om revisionsprocessen. 

 

Bliver revisor opmærksom på væsentlige svagheder i de interne kontroller, skal revisor hurtigst muligt 

gøre den øverste og den daglige ledelse opmærksom herpå141. 

Identificerer revisor en besvigelse eller opnår bevis, der indikerer, at en besvigelse kan eksistere, skal 

revisor hurtigst muligt meddele dette til rette ledelsesniveau i virksomheden142. Afhængig af arten og 

sensitiviteten vurderer revisor, om meddelelsen skal foretages mundtligt eller skriftligt. Revisor benytter 

reglerne i RS 260 til denne vurdering. 

 

Revisor har som udgangspunkt tavshedspligt, hvilket kan udelukke rapportering af besvigelser til nogen 

uden for virksomheden143. Tavshedspligten kan dog eventuelt tilsidesættes af vedtægter, lovgivning eller 

domstole. 

 

                                                 
134 RS 240, pkt. 61. 
135 RS 240, pkt. 62. 
136 RS 330, pkt. 10-13. 
137 RS 330, pkt. 22-23. 
138 RS 330, pkt. 14-17. 
139 RS 330, pkt. 18-21. 
140 RS 240, pkt. 89. 
141 RS 240, pkt. 99. 
142 RS 240, pkt. 93. 
143 RS 240, pkt. 102. 
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Såfremt revisor ved revisionen konstaterer at selskabets ledelse begår besvigelser, og er forbrydelsen af 

et betydeligt beløb eller i øvrigt af grov karakter, skal revisor straks underrette hvert enkelt medlem af 

ledelsen144. Underretningen skal indføres i revisionsprotokollen. Såfremt ledelsen ikke indenfor 14 dage 

herefter dokumenterer overfor revisor, at have gjort de fornødne handlinger for at standse besvigelser-

ne og til at rette op på skaderne herefter, skal revisor straks underrette SØK145. 

   

Revisor kan risikere, at han grundet en fejlinformation opstået som følge af en besvigelse eller mistanke 

herom, støder på usædvanlige omstændigheder, som kan medføre, at revisor muligvis ikke kan fortsætte 

revisionen146. I så fald skal revisor foretage følgende overvejelser: 

 

• Overveje de professionelle og juridiske pligter, som er relevante under omstændighederne, her-

under om revisor er forpligtet til at underrette myndighederne eller personen/personerne, som 

valgte revisor. 

• Overveje muligheden for at fratræde som revisor. 

 

Såfremt revisor fratræder, skal revisor drøfte dette samt årsagerne hertil med det rette ledelsesniveau i 

den daglige ledelse samt den øverste ledelse. 

 

Ved indførelsen af de nye clarity standarder, er der givet vejledning om yderligere fokus på besvigelser i 

konkrete udførelsesstandarder, som således supplerer RS 240147. Der er ikke kommet nye regler til i RS 

240, men revisionens afdækning af besvigelser beskrives nærmere i standarderne for specifikke områder 

og forhold – f.eks. RS 540, som behandler revisionen af regnskabsmæssige skøn. 

 

4.3.3. Begrundet overbevisning 
Revisor skal gennem sin revision nå frem til en begrundet faglig overbevisning om, at årsregnskabet 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Den begrundede overbevisning betyder, at revisor via revisionens udførelse har opnået en høj, men 

ikke fuldstændig sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

4.4. Delkonklusion 
En besvigelse er en bevidst handling, som udføres af et eller flere ledelsesmedlemmer, medarbejdere 

eller tredjeparter. Besvigelser udføres oftest for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel. 

 

                                                 
144 RL § 22, stk. 1. 
145 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. 
146 RS 240, pkt. 103-106. 
147 ”Clarity standarderne”, afsnit 2.e. 
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Der skelnes mellem væsentlig fejlinformation som følge af utilsigtede fejl og tilsigtede besvigelser. End-

videre kan besvigelser opdeles i regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

 

Regnskabsmanipulation udføres med henblik på at ændre på regnskabet og vildlede regnskabsbrugerne 

og udføres bl.a. for at manipulere med resultat, balance og nøgletal samt tilsløre virksomhedens udvik-

lingsretning eller -hastighed. Regnskabsmanipulation omfatter ofte manipulation, forfalskning og do-

kumentfalsk. 

 

Ved at implementere funktionelle interne kontroller, kan ledelsen forebygge og opdage besvigelser. 

Derfor involverer regnskabsmanipulation ofte den daglige ledelses tilsidesættelse af de interne kontrol-

ler, og er således ofte en ledelsesbesvigelse. 

 

Revisor opererer med risikofaktorerne motiv, mulighed og moral i sin vurdering af risikoen for besvi-

gelser. Der forekommer således ofte motiv, mulighed og moral i forbindelse med en besvigelse. 

Motivet dækker over et incitament eller pres til at udføre besvigelsen. 

 

Selskabets ledelse har det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser i virksomheden. 

Den daglige ledelse har ansvaret for at etablere procedurer for risikostyring samt interne kontroller. De 

interne kontroller implementeres for at understøtte selskabets målsætning om at udarbejde et årsregn-

skab, som giver et retvisende billede.  

 

Det er den øverste ledelses ansvar at føre tilsyn med, at den daglige ledelse opfylder sine pligter og an-

svar for. Desuden er det den øverste ledelses ansvar at påse, at selskabets bogføring og regnskabsaflæg-

gelse foregår på tilfredsstillende vis. 

 

Det er revisors ansvar at planlægge og udføre sin revisions, så der opnås begrundet overbevisning og 

høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af util-

sigtede fejl eller besvigelser. Revisor indarbejder et element af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, 

den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlingerne med henblik på at afdække risikoen 

for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Revisor bibeholder desuden en professionel 

skepsis gennem hele revisionen. 

 

Konstaterer revisor risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, udfører revisor yderli-

gere revisionshandlinger og overvejer arten, den tidsmæssige placering samt omfanget heraf. Desuden 

reagerer revisor ved en øget professionel skepsis. 
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Revisor skal vurdere indvirkningen på revisionspåtegningen, såfremt det konstateres, at regnskabet er 

væsentligt fejlbehæftet som følge af besvigelser, eller revisor ikke er i stand til at konkludere, hvorvidt 

regnskabet er væsentligt fejlbehæftet. 

 

Identificerer revisor en besvigelse eller opnår bevis for, at en besvigelse kan eksistere, skal revisor hur-

tigst muligt meddele dette til rette ledelsesniveau. 
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5. Revisoransvar 

Overordnet er det ledelsen, der har ansvaret for aflæggelse af årsrapporten148. Det vil sige, at hvert en-

kelt medlem af ledelsen har ansvaret for, at årsrapporten bliver udarbejdet iht. den relevante og korrek-

te lovgivning, vedtægter samt standarder. Når ledelsen underskriver ledelsespåtegningen, skriver de un-

der på, at ovenstående er overholdt samt at årsrapporten ikke er behæftet med fejlinformation som føl-

ge af bl.a. besvigelser. Dette fraskriver dog ikke, at revisor ligeledes har et ansvar. 

 

Når ledelsen ved erklæringen på årsrapporten erklærer, at regnskabet giver et retvisende billede, tilken-

degiver ledelsen implicit eller eksplicit udsagn som indregning, måling, præsentation og oplysning149. 

 

Selvom det er ledelsen, der aflægger årsrapporten, har revisor dog også et ansvar, idet revisor gennem 

revisors påtegning udtrykker sin konklusion på årsrapporten. 

 
5.1. Revisors ansvar og pligter 
Som det fremgår af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 1 stk. 2150, er revisors op-

gave at afgive revisionspåtegningen på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen 

iht. ÅRL. Ved afgivelse af påtegningen påtager revisor sig den tidligere nævnte rolle som offentlighe-

dens tillidsrepræsentant, og der opstår som følge heraf en form for tillid til regnskabet blandt regn-

skabsbrugerne. Når revisor påtager sig denne rolle medfølger der et ansvar, om end ansvaret modereres 

afhængig af graden af sikkerhed hvormed revisor udtaler sig. 

 

Ved afgivelse af revisionspåtegning på regnskaber skal revisor uden udefra kommende begrænsninger 

udføre de undersøgelser, der efter gældende RS og god revisorskik er nødvendige for, at revisor med 

høj grad af sikkerhed kan erklære sig om, hvorvidt årsrapporten er retvisende, hvad angår selskabets 

aktiver og passiver, samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme. 

 

Revisors ansvar i relation til afgivelse af påtegningen på årsrapporten, er at udføre handlinger efter RS 

og god revisorskik som gør ham i stand til at udtrykke en konklusion om selskabets finansielle stilling. 

Vi kan således også udlede, at revisor har levet op til sit ansvar, såfremt han har udført sin revision iht. 

gældende RS samt i overensstemmelse med god revisorskik. 

 

Dette opnås ved at revisor udfører tilstrækkelige revisionshandlinger og derved opnår tilstrækkeligt re-

visionsbevis, som gør ham i stand til, med høj grad af sikkerhed, at erklære sig om, hvorvidt årsrappor-

                                                 
148 ÅRL § 8, stk. 2. 
149 RS 500, pkt. 15. 
150 Fremover benævnt RL 
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ten er retvisende. Det skal her nævnes, at det ikke er revisors ansvar at målrette revisionen mod besvi-

gelser, men udelukkende at udføre revisionen med henblik på, at væsentlig fejl i årsrapporten med rime-

lig sandsynlighed opdages, herunder de fejl, som er forårsaget af besvigelser.151 

 

5.2. Offentligt tilsyn (E&S), Revisortilsynet, Responsumudvalg, Revisornævnet 
I nærværende afsnit vil læseren blive introduceret til de forskellige instanser og organer, hvis formål er 

at sikre, at revisor og revisionsvirksomheder lever op til deres ansvar, og som sørger for at de stilles til 

ansvar såfremt de ikke gør det. 

 

5.2.1. Erhvervs og selskabsstyrelsen152 
E&S har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.153 E&S har 

nedsat en række organer som skal hjælpe E&S med at føre dette tilsyn, men kan også af egen drift 

iværksætte undersøgelser, hvis det skønnes at en revisor eller revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil 

overtræde bestemmelser i RL154. E&S’ mulighed for selv at iværksætte en undersøgelse bliver betragtet 

som en nødvendighed, fordi Revisortilsynets kontrol ikke vil blive betragtet som uafhængig, fordi det er 

godkendte revisorer selv som udfører kontrollen.155  Et af de nævnte organer er Revisorkommissionen, 

som bistår E&S med administrationen af revisorloven, herunder afholdelse af revisoreksamen samt 

fastsættelse af krav til efteruddannelse mv. 

 
5.2.2. Revisortilsynet 
Revisortilsynets opgave er således at foretage kvalitetskontrol af godkendte revisorer og revisionsvirk-

somheder. Revisortilsynet kontrollerer om revisorer og revisionsvirksomheder lever op til RL’s krav om 

uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver andre erklæringer. Revisortilsynet er 

således ikke en klageinstans, men en kontrolinstans.156 

 

Revisortilsynet kan, hvis det konstaterer forhold, som ikke lever op til RL’s krav om uafhængighed og 

kvalitet beslutte at157: 

 

                                                 
151 ”Besvigelser, revisors ansvar og forebyggende foranstaltninger” 
152 Efterfølgende benævnt E&S 
153 RL § 32 
154 RL § 37 
155 Revisoransvar, s. 144 
156 www.revisortilsynet.dk 
157 Revisoransvar, s. 146 
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• Indhente yderligere oplysninger, 

• Give revisionsvirksomheden en påtale og eventuelt kontrolbesøg, 

• Indbringe sagen for Revisornævnet, eller  

• Oversende sagen til anklagemyndigheden eller andre myndigheder 

 

Det bør nævnes, at revisortilsynet ikke kun består af revisorer, men at det jf. RL § 34 stk. 1 faktisk be-

står af både revisorer og repræsentanter for slutbrugere.  

 

5.2.3. Responsumudvalg158 
Responsumudvalgets primære formål er at udtale sig i sager, hvor der stilles spørgsmålstegn ved om 

foreningens medlemmer har overholdt god revisorskik og gældende praksis. 

 

De sager, som responsumudvalget ofte udtaler sig om, er sager som bliver taget op på foranledning af 

kunder af foreningens medlemmer, dog svares der også på spørgsmål fra domstole og andre offentlige 

myndigheder. Responsumudvalget foretager således ikke selv opsøgende kontrol af revisors arbejde. 

 

Responsumudvalget har ingen dømmende kraft og er således heller ikke en del af det disciplinære sy-

stem, det disciplinære system varetages af revisornævnet (tidligere disciplinærnævnet). 

 
5.2.4. Revisornævnet 
Et af de andre udvalg som E&S nedsætter, er revisornævnet159. Revisornævnet er en del af det discipli-

nære system og har jf. BEK nr. 664 af 26. juni 2008 § 1 stk. 1 til opgave at behandle klager over, at en 

revisor ved udøvelsen af opgaver omfattet af RL § 1, stk. 2 og 3, tilsidesætter de pligter, som stillingen 

medfører. 

 

Revisornævnet består i lighed med revisortilsynet af både revisorer og repræsentanter for regnskabs-

brugerne.160 

 

Af RL § 43, stk. 6 kan det udledes, at klager kan indbringes for Revisornævnet af personer, der har ret-

lig interesse i det forhold som klagen vedrører. Dog er der en række myndigheder og foreninger som 

altid kan indbringe sager for Revisornævnet uden nødvendigvis at have en retlig interesse.161 Revisor-

nævnet er i lighed med responsumudvalget ikke en opsøgende kontrolinstans. 

 

                                                 
158 www.fsr.dk – FSR og FRR har før fusionen hver deres responsumudvalg, ovenfor omtales de som et. 
159 RL § 43 
160 RL § 43 
161 RL § 43, stk. 6 
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Det følger af RL § 44, stk. 1 at Revisornævnet kan tildele advarsler eller bøder såfremt revisor tilside-

sætter de pligter som stillingen medfører. Hvis en revisor gør sig skyldig i grov eller gentaget forsøm-

melse og de udviste forhold, giver anledning til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil drive 

virksomheden på forsvarlig måde, kan Revisornævnet frakende en revisor hans godkendelse i op til 5 

år.162 

 

Ovenstående kan eksemplificeres i nedenstående figur: 

 

Erhvervs- og 
selskabsstyrelsen 

(E&S)

Revisortilsynet Revisorkommissionen Revisornævnet

Responsum
udvalg

Ombudsmanden/
domstolene/ 

Revisornævnet 
Dømmende instanser

Kvalitetskontrollant

Revisor

Revisoreksamen

 
FIGUR 7 – OVERSIGT OVER OFFENTLIGE TILSYN OG KONTROLORGANER 

 

                                                 
162 RL § 44, stk. 2 
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5.3. Revisors ansvarspådragende handlinger 
Revisors ansvarspådragende handlinger holdes adskilt i tre former163: 

 

• Erstatningsansvar forudsætter at revisor har handlet culpøst, og at der er lidt et tab. Om der 

pålægges erstatningsansvar er i vidt omfang frigjort fra lovreglerne. En vurdering af, om der er 

handlet culpøst, er ofte konkret og i vidt omfang skønsmæssigt. 

• Strafansvar forudsætter, at revisor har overtrådt et specifikt beskrevet gerningsindhold iht lo-

ven og at overtrædelsen skal være sket med den fornødne tilregnelighed for at revisor kan 

straffes. 

• Disciplinæransvaret forudsætter at der findes en særlig lovhjemmel. Imidlertid er der reelt tale 

om et sanktionsbaseret skøn, da den gerningsbeskrivelse som skulle være foretaget ofte er me-

get løs – eksempelvis tilsidesættelse af god revisorskik. 

 

Det skal bemærkes, at de forskellige ansvarsformer pålægges af forskellige instanser; straf pålægges ved 

domstolene efter reglerne i retsplejeloven, erstatning pålægges ligeledes ved domstolene efter de gæl-

dende regler for såkaldte borgerlige eller civile sager og disciplinærstraf pålægges af et nævn. 

 

Gennemgangen af de tre ansvarsformer er generel og vil således også være gældende, såfremt revisor 

ikke opfylder sine forpligtelser i relation til besvigelser. 

 

5.3.1. Erstatningsansvar 
Der er i revisorloven ikke udtrykkelige erstatningsregler, og man må derfor støtte sig til den erstatnings-

retlige praksis, som gennem tiden har udviklet sig således, at der på de enkelte arbejdsområder er blevet 

trukket ansvarsmæssige grænser. 

 

Revisors erstatningsretlige ansvar betegnes sædvanligvis som et professionsansvar. Karakteristika for 

professionsansvaret er, at erstatningsbedømmelsen sker efter en speciel faglig målestok; en normativ 

opfattelse af den omhu, som man med rimelighed kan forlange af fagets udøvere.164 Det erstatningsret-

lige ansvar vurderes ikke ud fra, hvad der ville være den optimale indsats, men ud fra, hvad der måtte 

være en forsvarlig indsats. 

 

Revisor har en ”dobbeltrolle”, idet revisor ”ansættes” og ”afskediges” af kunden, men samtidig skal 

revisor være offentlighedens tillidsrepræsentant og kan derfor ikke altid varetage kundens tarv. I kraft af 

sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant ligger der i begrebet en hensyntagen til virksomhedens 

                                                 
163 Revisoransvar, s. 235 
164 Revisoransvar, s. 253 
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omverden, såsom myndigheder, medarbejder, kreditorer mv. Uden at der er indgået en kontraktlig for-

pligtelse, har revisor således en pligt til at varetage offentlighedens interesser til en vis grænse, og der 

kan som følge heraf opstå et culpaansvar.165 Kontraktretlige synspunkter kan imidlertid komme i spil i 

relationen mellem revisor og kunden i det omfang, der er indgået en aftale om arbejdets art. Uanset 

aftalen må der alligevel tages hensyn til det faglige synspunkt, således at det udførte arbejde altid vurde-

res forsvarligt.166 

 

5.3.1.1. Culpabedømmelsen 
Et erstatningsansvar forudsætter, at ansvarsgrundlaget er tilstede, hvilket vil sige, at revisor ved retsstri-

dig handling, der kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom, har forvoldt skade167 

  

Ved en vurdering af de objektive elementer, som en bedømmelse af culpaansvaret tager udgangspunkt 

i, skal man se på revisors faglige pligter i relation til de enkelte arbejdsområder og opgaver, som han 

udfører. Domstolene henviser traditionelt til god skik reglerne og Højesteret har bl.a. udtalt ”det må være 

en betingelse for at pålægge en revisor erstatningsansvar, at han i udførelsen af sit arbejde har handlet i strid med god revi-

sionsskik”168. Det er således en nødvendighed, at der er handlet i strid med god revisionsskik, men dog 

ikke nødvendigvis en tilstrækkelig betingelse. Ved vurderingen af om der er handlet i strid med god 

revisions eller revisorskik kan domstolene lade sig lede af faglige vurderinger fra revisorerne selv. Dette 

sker bl.a. ved at indhente udtalelser fra responsumudvalget og/eller som syn og skøn under en retssag. 

 

Oftest følger domstolene de faglige vurderinger fra revisionsbranchen, men det er domstolene selv, 

som træffer beslutning om, hvorvidt en adfærd, som f.eks. et responsumudvalg karakteriserer som væ-

rende i strid med god revisorskik, udgør en sådan forsømmelse, at den i erstatningsretlig forstand er 

tilstrækkelig til at udløse et erstatningsansvar. 

 

Responsumudvalget og eventuelt syn og skønssag vil henholde sig til RS’erne og regnskabsvejlednin-

gerne, hvorfor disse har en klar betydning for bedømmelsen af revisors ansvar. Man kan således næppe 

forestille sig, at revisor bliver draget til ansvar, hvis RS’ernes og vejledningernes regler og anbefalinger 

er fulgt. 

 

5.3.1.2. Årsagsforbindelse og adækvans 
Som det kræves ved almindelige erstatningsregler, er der et krav til årsagsforbindelsen, idet der skal væ-

re en forbindelse mellem den mangelfulde revision og det lidte tab. Årsagsbetingelsen er et juridisk be-

                                                 
165 Revisoransvar, s. 256 
166 Revisoransvar, s. 257 
167 Revisoransvar, s. 258 
168 Revisoransvar, s. 259 
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greb, hvis formål er at begrænse erstatningsansvaret, således at det kun er handlinger eller undladelser, 

der kan forbindes med tabet, som bliver erstatningspådragende. Den gængse opfattelse af årsagsbetin-

gelsen vurderer, om tabet ville være indtruffet såfremt revisor havde eller ikke havde foretaget den på-

gældende handling. 

 

Praksis har vist, at også undladelse af pligter i forhold til god revisorskik kan opfylde kravet om årsags-

forbindelse. Dette gør sig gældende, hvis ikke revisor deltager aktivt i rådgivningen af klienten eksem-

pelvis, hvis revisor konstaterer mangler i den interne kontrol. Bevisbyrden for årsagssammenhængen 

ligger hos skadeslidte, og det er således skadeslidte der har bevisbyrden for, at det manglende arbejde 

fra revisors side har resulteret i tabet. Ofte vil det dog ligge i sagens natur at klienten handler på bag-

grund af revisors arbejde, og det er således også vigtigt at notere, at det ikke er tilstrækkeligt at revisor 

har begået fejl, fejlen skal også være årsagen til tabet. 

 

Revisor må til en hver tid påregne, at et af ham revideret årsregnskab kan blive forelagt kreditorer eller 

långivere i forbindelse med ønsket kredit. Handler tredjemand på baggrund af revisors arbejde og ar-

bejdet viser sig at være ansvarspådragende som følge af mangelfuldt arbejde, kan der ligeledes opstå en 

årsagssammenhæng til tredjemands tab. Kan det imidlertid dokumenteres, at tredjemand ikke ville have 

handlet anderledes, uagtet revisors arbejde, kan den fornødne årsagsforbindelse ikke drages. 

 

Erstatningsansvaret begrænses imidlertid også af kravet om adækvans dvs. ”et krav om en vis snævrere 

sammenhæng mellem den culpøse adfærd og den indtrufne skade”169. Dette indebærer, at der ikke er ansvar for 

skader, der er atypiske eller upåregnelige følger af skadevolderens adfærd. 

 

5.3.1.3. Tabet 
Revisor er ansvarlig for det tab, der opstår som følge af revisors fejl og forsømmelser. Med andre ord 

er revisor altså ansvarlig for det tab som ville være undgået, hvis revisor havde udført sit arbejde kor-

rekt. 

 

Det er den erstatningssøgende, der skal dokumenterer tabets størrelse, dog har højesteret afgjort at 

grovheden af revisors fejl begrundede en lempelse af beviskravene til tabets størrelse.170 Kan den er-

statningssøgende ikke dokumentere sit tab, kan revisor ikke drages til ansvar, selvom han har begået 

fejl. 

 

                                                 
169 Revisoransvar, s. 288 
170 Revisoransvar, s. 289 
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Revisor kan kun gøres ansvarlig for et tab, fra det tidspunkt han har lavet sin ansvarspådragende fejl og 

frem af. Der skal derfor ofte foretages et tidsmæssigt skøn, for hvornår revisor burde have afsløret be-

svigelserne eller andre ulovligheder. I de tilfælde hvor den erstatningssøgende selv har medvirket til 

skaden, kan erstatningskravet mod revisor begrænses eller helt bortfalde.  

 

5.3.1.4. Den ansvarsmæssige betydning af revisors påtegning 
Påtegningen er revisors rapporteringsmiddel til omverdenen angående det udførte arbejde. Derfor er 

det også af afgørende betydning for revisors ansvar hvad der står heri, bl.a. om der kan være modifika-

tioner i påtegningen så som forbehold eller supplerende oplysninger. 

 

5.3.2. Strafansvar 
Straf kan jf. straffeloven171 § 1, 1. kun pålægges ”for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov eller som gan-

ske må sidestilles med et sådant”172. Hvornår der foreligger en forbrydelse, afhænger således af hvad der står 

i loven. Selv om lovovertrædelsens gerningsindhold fremgår af revisorloven, som betegnes særlov, vil 

en stor del af fortolkningen tage sit udgangspunkt i STRL. STRL indledes med en almen del, som inde-

holder regler om forsøg, medvirken, strafudmåling mv., som også skal bruges i revisorloven, medmin-

dre disse fraviger dem udtrykkeligt eller underforstået. STRL finder imidlertid kun anvendelse i grove 

tilfælde. Mindre forsømmelser rammes i stedet af disciplinæransvar. 

 

Strafansvaret forudsætter dog i al almindelighed ikke blot, at personen har udført den forbudte hand-

ling (objektivt), men at det er sket under omstændigheder som kan medføre en fordømmende adfærd. I 

dansk straffelov arbejdes der med et tilregnelsesbegreb indeholdende en gradbøjning af hændelsen i 

hhv. simpel uagtsom, grov uagtsom og fortsæt. Hertil kommer yderligere muligheden for et objektivt 

ansvar.173 

 

Ofte forbindes strafansvar med en aktiv handling, men en passiv handling kan ligeledes medføre straf-

ansvar. Dette gør sig gældende hvis f.eks. revisor forholder sig tavs under et bestyrelsesmøde eller gene-

ralforsamling, skønt bestyrelsesformanden giver urigtige oplysninger om regnskabsmæssige forhold 

herunder et årsregnskab, som er revideret af ham. 

 

Lovgivningsmagten sidestiller ofte revision med en offentlig virksomhed, der blot i kraft af særlig 

hjemmel udøves af andre end offentlig ansatte. Denne betragtning antages at hænge sammen med den 

tidligere omtale af begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette gør det muligt at straffe revisor 

                                                 
171 Herefter benævnt STRL. 
172 Revisoransvar, s. 326 
173 Revisoransvar, s. 332 
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efter kapital 16 i STRL vedrørende forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv bl.a. STRL § 157 om-

handlende den uforsætlige eller utilstrækkelige opfyldelse af pligterne. 

 

De revisionsmæssige krav til revisor i relation til ledelsens kriminelle og erstatningspådragende adfærd 

beskrives således: 

• Revisor skal som en del af sin sædvanlige revision være opmærksom på, at ansvarspådragende 

forhold kan forekomme jf. RS 240174 

• Revisor skal give en supplerende oplysning i påtegningen hvis han gennem sine undersøgelser 

eller på anden måde får kendskab til omstændigheder, der giver en begrundet formodning om 

et ledelsesmæssigt ansvar enten erstatningsretlig eller strafferetlig.175 

 

Revisor skal således give oplysninger om et muligt erstatnings- eller strafansvar, såfremt han ved sin 

revision bliver bekendt med forhold, der indicerer noget sådan for medlemmer af ledelsen ellers kan 

revisor selv ifalde bødestraf. 176 

 

Det er ligeledes ansvarspådragende, hvis revisor afgiver erklæring uden at have det fornødne grundlag, 

hvilket følger af RL § 54, stk. 4, hvoraf det fremgår, at såfremt revisor skriftligt bevidner noget som han 

ikke har kendskab til, straffes han med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. 

 

De oftest anvendte sanktionsmuligheder er bøde og fængsel, som kan gøres helt eller delvis betinget. 

Det ses sjældent at de kombineres, men har revisor opnået økonomisk vinding for sig selv eller andre 

vil dette ofte være tilfældet.177 

 

5.3.3. Disciplinæransvar 
Disciplinæransvar er en straf, som pålægges forseelser, der ikke er så grove at de falder ind under straf-

ansvar, men som nødvendigvis ikke opfylder betingelserne for erstatningsansvar f.eks. hvis skadeslidte 

ikke kan dokumenterer noget økonomisk tab eller tabets størrelse.178 Disciplinæransvar er således også 

samfundets mulighed for at kunne sanktionerer mindre alvorlige afvigelser for normen uden at ”stem-

ple” revisoren som kriminel. 

 

                                                 
174 Revisoransvar, s. 344 og 345 
175 Revisoransvar, s. 345 
176 Revisoransvar, s. 344 
177 Revisoransvar, s. 391 
178 Revisoransvar, s. 414 
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Revisor kan godt føle sig irettesat efter en honorarafgørelse eller responsumudtalelse, men modsat disse 

indebærer en disciplinærafgørelse en konstatering af, at revisor har handlet i strid med god revisorskik 

samt hvorledes denne forseelse skal takseres. 

 

For at revisor skal kunne idømmes en disciplinærstraf, skal han ”tilsidesætte de pligter, som stillingen medfø-

rer”179. Det følger endvidere af RL § 44, stk. 1, at tilsidesættelsen af de pligter skal være sket i forbindel-

se med udøvelsen af sin virksomhed som revisor. 

 

Lovovertrædelser foretaget af revisor på baggrund af visse handlinger eller undladelser, der er i strid 

med relevant lovgivning, er som altovervejende hovedregel en tilsidesættelse af ”god revisorskik”. Det-

te følger uanset om lovgivningen er strafsanktioneret eller ej.180 

 

Det strafferetlige udgangspunkt udtrykker generelt en forudsætning om, at en gerningsmand skal have 

en eller anden form for skyld. Det kræves således, at der beviseligt har været noget at bebrejde ger-

ningsmanden såvel objektivt som subjektivt. Det er imidlertid svært at bebrejde en person en handling, 

hvis personen ikke var vidende eller havde en formodning om, at der var noget galt, og man end ikke 

efterfølgende kan sige, at personen burde have kunnet indse, at han skulle have handlet anderledes. Det 

skal således indgå i vurderingen af revisors ansvar, hvad han vidste, hvornår og hvad han burde have 

vidst. 

 

Når det er afgjort at revisor har handlet imod god revisorskik finder følgende sanktionsmuligheder an-

vendelse jf. RL § 44. 

• Advarsel 

• Bøde på op til kr. 300.000 (personlig) 

• Frakendelse af godkendelsen (midlertidig) 

 

Den midlertidige frakendelse strækker sig fra 6 måneder og op til 5 år, men finder ligesom en tidsube-

stemt frakendelse kun anvendelse i meget grove tilfælde. 

 

5.4. Delkonklusion 
Det er revisors opgave at afgive revisionspåtegningen på regnskaber, og når revisor påtager sig denne 

opgave medfølger ansvaret som offentlighedens tillidsrepræsentant. For at leve op til det ansvar, som 

følger med som offentlighedens tillidsrepræsentant skal revisor udføre sit arbejde iht. gældende revisi-

onsstandarder og god revisorskik. 

                                                 
179 Revisoransvar, s. 463 
180 Revisoransvar, s. 472 
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For at sikre at revisor og revisionsvirksomheder lever op til sit ansvar, er de underlagt en række instan-

ser styret af E&S. E&S har nedsat en række organer som skal hjælpe med at kontrollerer ansvaret; revi-

sortilsynet, som foretager kvalitetskontrol, responsumudvalget, som udtaler sig i sager, hvor der stilles 

spørgsmålstegn ved om revisor har overholdt god revisorskik og gældende praksis samt revisornævnet, 

som tildeler eventuelt disciplinære sanktioner. 

 

Når en revisor skal drages til ansvar for en handling eller undladelse, skelner man mellem erstatningsan-

svar, strafansvar og disciplinæransvar. 

 

Erstatningsansvar forudsætter, at revisor har handlet culpøst, og at der er lidt et tab. Om der pålægges 

erstatningsansvar er i vidt omfang frigjort fra lovreglerne. En vurdering af om der er handlet culpøst er 

ofte konkret og i vidt omfang skønsmæssigt. Culpakravet dækker både kravet om at handlingen eller 

udeladelsen objektivt set skal være culpøs, og kravet om, at det subjektivt skal kunne bebrejdes den 

pågældende, at han handlede som han gjorde. 

 

Strafansvar forudsætter, at revisor har overtrådt et specifikt beskrevet gerningsindhold iht. loven, og at 

overtrædelsen skal være sket med den fornødne tilregnelighed (forsæt/uagtsom). I strafferetten er der 

tale om en sondring mellem det objektive og det subjektive. Strafansvar sanktioneres ofte med bøde 

eller fængsel. 

 

Disciplinæransvaret forudsætter, at der findes en særlig lovhjemmel. Imidlertid er der reelt tale om et 

sanktionsbaseret skøn, da den gerningsbeskrivelse, som skulle være foretaget, ofte er meget løs – ek-

sempelvis tilsidesættelse af god revisorskik. Disciplinæransvar er samfundets mulighed for at sanktione-

re forseelser, som ikke er grove nok til strafansvar. Det disciplinære system arbejder med 3 sanktions-

muligheder; advarsel, bøde på op til kr. 300.000 eller (midlertidig) frakendelse af godkendelsen. 
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6. Praktiske eksempler 

Nærværende kapitel indeholder en beskrivelse af casevirksomhederne, da både introduktionen til virk-

somhederne, hvorom regnskabsmanipulationen omhandlede, samt besvigelsescasenes perspektiv i rela-

tion til Principal- og Agentteorien anses for væsentlige i relation til den efterfølgende analyse og forstå-

else af eksemplerne. Efterfølgende foretages en identifikation og kvalitetsvurdering af regnskaberne for 

besvigelsesvirksomhederne og de identificerede konkurrenter. Herefter beregnes nøgletallene og på 

baggrund af disse, identificeres regnskabsposter, hvori risikoen for væsentlig fejlinformation findes. 

Endelig gennemgås revisors ansvar samt eventuelle konsekvenser for revisor i relation til det udførte 

arbejde. 

 

Casevirksomhedernes og konkurrenternes officielle resultatopgørelser og balancer, de af os foretagne 

korrektioner hertil samt analytisk resultatopgørelser og balancer fremgår alle af bilagene. 

 

Revisionspåtegningen i årsrapporterne for de konkurrerende selskaber er alle ”blanke”, med mindre 

andet er anført. Alle casevirksomhederne samt de identificerede konkurrenter er alle revideret af aner-

kendte revisionsvirksomheder som er anført nederst på de analytiske resultatopgørelser i bilagene. Ved 

konvertering af operationel leasing til finansiel leasing er der anvendt en diskonteringsrente på 6 %, idet 

denne antages at ligge tæt på bankernes udlånsrente. 

 

6.1. IT Factory 
IT Factory A/S181 var som der berettes om nedenfor stort set ikke bundet op på andet end leasingkar-

ruseller og der forekom derfor næsten ikke nogen reel omsætning182. Dette har Stein Bagger erkendt i et 

interview183 og senere tilstået i retten i Lyngby i 2009 i forbindelse med tilståelse af bedragerisagen184.  

 

6.1.1. Introduktion til casevirksomheden185 
I 2003 stiftes det ITF, som denne case bygger på. Selskabet overtog oprindelig aktiviteter fra konkurs-

boet fra det gamle ITF, som gik konkurs i 2003. 

De aktiviteter som det nye ITF overtager fra det gammel kan bredt illustreres via nedenstående pro-

duktoversigt fra 2001: 

 

                                                 
181 Herefter benævnt ITF. 
182 Kurators granskning af tallene i IT Factory viser en reel omsætning i 2008 på mellem en eller to procent af nettoomsætnin-
gen dvs. mellem 5,5 og 11 mio. kr. Heller ikke i årene før har der været en reel omsætning. Historien om IT-Factory bygger på 
bogen ”Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge” af Dorthe Toft & Henrik Tüchsen. Side 248.  
183 ”Læs hele Stein Bagger Interviewet”, 17. maj 2010 DR Nyhederne, uddrag af udsendelsen "Stein Bagger: Kan man stole på 
en løgner?", interview foretaget af Reimer Bo Christensen 
184”Bagger kurator tilfreds – Lynafgørelse i sigte” 
185 Historien om IT-Factory bygger på bogen ”Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge”. 
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FIGUR 8 – ITF, PRODUKTUDBUD I 2001186 

 

Lotus Notes var et softwareprogram, som gjorde ”det lettere at kommunikerer via E-mail, at samarbejde om 

dokumenter og at dele viden, både internt i afdelinger og på tværs af virksomheden, hvor end folk geografisk befandt 

sig”187. Notes synkroniserede ifølge Lars Munch Johansen, produktionsingeniøren i ITF, selv, således at 

dokumenter, som man ændrede offline, automatisk blev reflekteret i centralt lagret data, når man igen 

var online. Ligeledes blev e-mail, som var skrevet offline automatisk sendt, når man igen gik online. 

ITF byggede således hovedsageligt sin forretning på software. Produkterne var gamle og retningen gik 

imod internettet, hvorfor Stein Bagger, i hvert fald ud ad til, omtalte en masse nye produkter, som skul-

le holde ITF med på ”moden” bl.a. Co-ex og WebSphere Portlet Factory.188 

 

Fra 2003 og frem til efteråret 2008, hvor svindlen afsløres og selskabet erklæres konkurs, gennemførte 

Stein Bagger adskillige transaktioner bundet op på leasingkarruseller. Leasingkarrusellerne blev brugt til 

at oppuste og skabe fiktiv omsætning. Stein Bagger fremstillede falske tillægskontrakter til oprindelige 

leasingkontrakter, som han underskrev med forfalskede underskrifter af Asger Jensby. Tillægskontrak-

terne indeholdt en mulighed for at opsige kontrakterne med tre måneders varsel.189 

 

Da hovedparten af omsætningen byggede på leasingkarruseller, og der derfor kun var meget begrænset 

antal kunder, er det svært at identificere kunderne. Imidlertid må ITF betragtes som værende hjemme-

hørende i IT-branchen med fokus på software. 

 

6.1.2. Principal-Agent-teorien og forventningskløften 
Ser vi på ITF med Principal-Agent-teoriens øjne, må Stein Bagger, adm. direktør, betragtes som agen-

ten (trods medejerskabet), mens JMI Invest som er den anden aktionær må betragtes som værende 

principalen. Dette skyldes at Stein Bagger som adm. direktør og eneste medlem af direktionen er i be-

siddelse af informationer som den øvrige del af bestyrelsen og medejeren JMI Invest ikke har kendskab 

til. Til trods for at Stein Bagger som udgangspunkt optræder som både agent og principal kan han, 

ovenstående taget i betragtning, karakteriseres som værende agenten. Stein Bagger har gennem årene 

                                                 
186 Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge, s. 28 
187 Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge, s. 20 
188 Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge, s. 80 mf. 
189 Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge, s. 53 
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fået adskillige millioner ud af ITF, foruden de millioner som pt. stadig er ”forsvundet”. Når svindlen 

gøres op er følgende konstateret190: 

 

• Som direktør og medejer via sit holdingselskab, Agios United, har Stein Bagger i perioden 

2003-2008 formentlig tjent en snes millioner kroner. 

• Stein Baggers selskab Agios United har i perioden 2005-2007 modtaget udbytte fra ITF på 24-

30 millioner kroner. 

• Agios United har lånt fem millioner kroner af ITF den 28. august 2008 som acontoudbytte. 

• Aktionær i JMI Invest Peter Sølbeck har i 2 omgange købt aktier for i alt 35 millioner i ITF af 

Agios United, hvilket betød, at han opnåede en ejerandel på 5 procent af ITF. 

 

Vi kan således ud fra ovenstående konstatere at Stein Bagger er tilkommet adskillige millioner og at 

incitamentet og motivet har været der for ham dels i form af ejerskabet, herunder udbyttet samt gevinsten 

ved salget, men også vederlaget som direktør i selskabet. Stein Baggers hang til dyre biler, lystbåde og 

rolex-ure krævede mange penge og ejerskabet, udbyttet og ledelsesvederlaget har derfor været en nød-

vendighed og har i starten været motivet. Ifølge flere kilder191 skyldes det Stein Baggers utrolige evne til, 

på en overbevisende måde, gang på gang at fremlægge sine synspunkter på en troværdig måde, og selv-

om målene var stærkt overvurdede og meget optimistiske lykkedes det altså at overtale bestyrelsen og 

øvrige interessenter i flere år, inden besvigelserne blev afsløret i slutningen af 2008. Han har således 

haft muligheden via sin overbevisende lederstil til at begå besvigelserne uden at de blev opdaget. Dette 

formentlig også underbygget af en mulighed for at omgå de normale interne kontroller. Hvorvidt mora-

len ikke har været en hindring for Stein Bagger, står ikke helt klart, idet Stein Bagger selv siger, at han er 

blevet presset til det, via det miljø han til tider har færdes i, ligesom han har været udsat for trusler mod 

ham selv og hans familie. Omvendt fortæller kilder i hans omgangskreds og tidligere ansatte192, at Stein 

Bagger var meget ærekær, og at måske dette kan være med til at nedtone eller ”eliminerer” moralen. 

 

ITF er samtidig et eksempel på den informationsasymmetri og informationskløft, som der ligger mel-

lem agenten og principalen, idet principalen ikke har haft den viden som Stein Bagger har haft. Ellers 

ville det selvsagt ikke have været muligt at svindle for disse summer. ITF sagen er samtidig repræsen-

tanten for den toleddet struktur vi har i Danmark i relation til Principal-Agent-teorien, idet direktionen 

har holdt besvigelserne skjult for bestyrelsen jf. afsnittet om Principal-Agent-teorien. 

 

                                                 
190 Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge, s. 259 
191 Kilder i bogen ”Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge” bl.a. Asger Jensby s. 274 
192 Ansatte i IT Factory jf. bogen ”Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge”  
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Ser vi på ITF med forventningskløftens øjne, er der fra interessenternes, hovedsageligt leasingselska-

berne, som tabte adskillige millioner, og samfundets side en uforståelse overfor, at revisor ikke har op-

daget denne besvigelse, især når svindlen er foregået over adskillige år. Set i lyset af forventningskløf-

tens teori om at en blank revisionspåtegning af årsrapporten er en ”blåstempling”, må det sagsanlæg, 

som der er anlagt af kurator for konkursboet i ITF, anses for værende en naturlig konsekvens. 

 

6.1.3. Regnskabsmanipulation 
Den mest omfattende type af leasingkarrusel i 2008 kan fremstilles således: 

 

 
FIGUR 9 – ITF, LEASINGKARRUSELER193 

 

Som ovenstående figur illustrerer, opstår den fiktive omsætning på følgende måde. ITF sender en fak-

tura til et selskab i udlandet, kaldet Partnerselskab. Partnerselskabet er enten et fiktivt selskab som Stein 

Bagger kontrollerer, et selskab, som samarbejder med Stein Bagger om svindlen, eller et ganske almin-

deligt selskab. Det fiktive Partnerselskab tillægger en provision og sender i eget navn en faktura videre 

til leasingselskabet, som på forhånd har forhandlet en leasingramme med ITF og således ved, at faktu-

raen kommer. Leasingselskabet betaler herefter fakturaen fra Partnerselskabet, og Partnerselskabet be-

taler herefter den oprindelige faktura til ITF. Endelig betaler ITF en månedlig leasingydelse til Leasing-

selskabet, som over tid vil svare til fakturaen fra Partnerselskabet tillagt en rente på typisk 6-12%. 

 

                                                 
193  Bedrag – om IT Factory, Grådighed og Magtsyge, s. 252 
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ITF har således opnået en omsætning på fakturabeløbet og modtaget en betaling fra debitor. Som 

modydelse betaler ITF den månedlige ydelse til Leasingselskabet. 

 

Som tidligere nævnt er en analyseperiode på 3 år vurderet som værende tilstrækkelig til identifikation af 

trends og tendenser. For ITFs vedkommende omfatter analyseperioden 2005, 2006 og 2007. 

 

6.1.4. Regnskabskvaliteten 
6.1.4.1. IT Factory194 
Ved gennemlæsning og vurdering af regnskabskvaliteten er der følgende ting at bemærke: 

• Der har været omstrukturering i de 3 regnskaber uden at dette er omtalt i nogen af årsrappor-

terne.  

• Ledelsesberetningen i 2005 er mere fyldestgørende end både i 2006 og 2007, idet der heraf bl.a. 

fremgår hvilken aktivitet, der foregår i hvilke selskaber, og der er en længere beskrivelse af en 

indgået samarbejdsaftale med IBM om købet af Bowstreet. I 2006 er aftalen kun omtalt meget 

kort og i 2007 er aftalen slet ikke omtalt. Dette til trods for en voksende aktivitet og en fordob-

ling af bruttoomsætningen. 

• Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at der af ledelsesberetningen under ”Forsknings- og ud-

viklingsaktiviteter” i alle 3 år nævnes, at aktiviteten for det kommende år forventes at ligge på 

niveau med sidste år. Dette til trods for at der i 2005 investeres 27,8 mio. i immaterielle anlægs-

aktiver heraf 15,4 mio. i udviklingsprojekter, i 2006 investeres der 17,7 mio. kr. i immaterielle 

anlægsaktiver heraf 6,6 mio. i udviklingsaktiviteter og i 2007 er der investeret 27,8 mio. kr. i 

immaterielle anlægsaktiver heraf 21,0 mio. kr. i udviklingsaktiviteter.195 

• Som det fremgår ovenfor, investeres der 17,7 mio. kr. i immaterielle anlægsaktiver196, hvilket li-

geledes fremgår af ledelsesberetningen197. Imidlertid fremgår det af pengestrømsopgørelsen af 

posten køb af immaterielle anlægsaktiver at der kun er anvendt 7,6 mio. kr.198 

• Der findes ingen noter (eller anden omtale i ledelsesberetningen), der beskriver de største po-

ster i regnskaberne nemlig ”Bruttoomsætningen” og ”Rabatter, partnere, licenser, afgifter mv.”. 

Dette til trods for at disse poster indeholder den størst talmæssige ændring i regnskabet med en 

stigning på 700 mio. kr. fra 146 mio. kr. til 846 mio. kr. i bruttoomsætningen fra 2005 til 2007 

og en stigning på 430 mio. kr. fra 83 mio. kr. til 512 mio. kr. i rabatter, partnere, licenser, afgif-

ter mv. fra 2005 til 2007.199 

                                                 
194 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende IT Factory A/S er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2005, 
2006 og 2007 samt markedsdata fra navne og numre erhverv. 
195 Årsrapporten for ITF for 2005 s. 24, 2006 s. 23 og 2007, s 23.  
196 Årsrapporten for ITF for 2006, s. 23 note 6 
197 Årsrapporten for ITF for 2006, s. 7 
198 Årsrapporten for ITF for 2006, s. 21  
199 Årsrapporten for ITF for 2006 s. 17 (2005-tallet fremgår også heraf) og 2007, s 17 
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• Af noten for personaleomkostninger i 2005 og 2006 fremgår det, at det oplyste antal medar-

bejdere er inklusiv medarbejderne i det indiske datterselskab. Det fremgår dog ligeledes af no-

ten, at personaleomkostningerne ikke indeholder personaleomkostningerne i det indiske dat-

terselskab. Disse oplysninger er ikke givet i noten i årsrapporten for 2007, men sammenlig-

ningstallene er dog uændrede i forhold til årsrapporten for 2006. 

• Både Bruttomargen og overskudsgraden ifølge årsrapporterne beregnes begge på baggrund af 

bruttoomsætningen og ikke som det er praksis af nettoomsætningen. Dette giver misvisende 

sammenligningstal. 

 

Generelt virker ledelsesberetningen ikke særlig fyldestgørende og årsrapporterne virker næsten som en 

kopi af sidste års regnskaber blot med nye tal. 

  
ITF har valgt en artsopdelt resultatopgørelse, modsat enkelte af de konkurrenter vi vil sammenligne 

med, som har valgt en funktionsopdelt resultatopgørelse. Vi har imidlertid sikret os at de anvendte nøg-

letal, som vi vil analysere på, bygger på de samme grundtal. 

 

Vi har, jf. det tidligere kapitel med beskrivelse af kriteriet for konkurrenterne, identificeret nedenståen-

de konkurrenter, hvoraf enkelte ikke har samme regnskabsår som IT Facotry. Vi har imidlertid anvendt 

den periode, som kommer tættest på vores analyseperiode, og da denne foretages over 3 år, anses dette 

ikke som værende problematisk. 

 

• Simcorp A/S200 (Årsrapporterne for 2005 - 2007) 

• CSC Consulting Group A/S201 (Årsrapporterne for 05/06 – 07/08)202 

• Oracle Danmark ApS203 (Årsrapporterne for 05/06 – 07/08)204 

 

Ud over ovenstående vil vi sammenligne med branchetal for IT-branchen fra Danmarks Statistik205. 

 

I bilag 3 og 5 gengives hhv. den analytiske resultatopgørelse og balance for ITF baseret på resultatop-

gørelsen og balancen i den officielle årsrapport206. 

 

                                                 
200 Herefter benævnt Simcorp. 
201 Herefter benævnt CSC. 
202 CSCs regnskabsår løber fra 1/4 - 31/3. 
203 Herefter benævnt Oracle. 
204 Oracles regnskabsår løber fra 1/6 - 31/5 
205 www.statistikbanken.dk 
206 Se gengivelse af officielle årsrapport jf. bilag 2 og 4. 
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6.1.4.2. Simcorp207 
Simcorp er stiftet d. 26. juli 1991 og må, på baggrund af 16 år i branchen, betragtes som værende kon-

solideret i branchen. Selskabet er børsnoteret på OMX Copenhagen og skal som følge heraf leve op til 

høje regnskabskrav for så vidt angår regnskabskvaliteten, og årsrapporten aflægges også efter IFRS208. 

Ved gennemgang af regnskaberne er regnskabskvaliteten da også konstateret væsentlig mere fyldestgø-

rende end de øvrige virksomheder, som der sammenlignes med 

 

Simcorps aktiviteter omfatter salg af softwarelicenser, levering af vedligeholdelsesydelser og konsulent-

bistand, og har ikke ændret sig væsentligt i analyseperioden. Selskabets branchekode er ”582900 Anden 

udgivelse af software”, og er således ikke nøjagtig den samme, som ITF. Ud fra produktbeskrivelsen 

vurderes det dog alligevel, at produkterne er omfattet af indirekte konkurrence. 

 

Ved gennemgang af Simcorps årsrapporter, er det konstateret, at selskabet i 2007 har frasolgt aktivite-

ter. Aktiviteterne er adskilt i en særlig post i resultatopgørelsen. Desuden har selskabet indgået betydeli-

ge operationelle leasingforpligtelser. Resultatopgørelsen er funktionsopdelt i modsætning til ITF´s art-

sopdelte. Bilag 7 indeholder en uddybende omtale af disse forhold samt oversigt over leasing og af-

skrivningerne. Forholdende er korrigeret i resultatopgørelse og balance, jf. bilag 9, 10 og 13.  

 

De analytiske resultatopgørelser og analytiske balancer fremgår af bilag 11 og 15. 

 

6.1.4.3. CSC Consulting Group209 
CSC Consulting Group er dansk datterselskab af CSC Danmark. Selskabet er stiftet 3. maj 2001 og har 

således været i branchen i 10 år og må derfor betragtes som værende konsolideret i branchen. Selska-

bets aktiviteter jf. ledelsesberetningen210 kan sammenfattes i følgende. CSC leverer infrastruktur, drift, 

applikationsvedligeholdelse og – udvikling samt konsulentydelser til små og mellemstore virksomheder 

i Danmark. Selskabet har samme branchekode som ITF ”620100 Computerprogrammering” Selskabet 

har i analyseperioden anvendt revisionsfirmaet Deloitte, og årsrapporten er aflagt efter regnskabsklasse 

stor C i lighed med ITF. 

Af beskrivelserne i ledelsesberetningen, jf. ovenfor, må det konkluderes, at selskabet primært har egen 

udvikling, og dermed ikke er et rent salgsselskab. Hertil kommer branchekoden. Det vurderes derfor at 

være omfattet af indirekte konkurrence med ITF. 

 

                                                 
207 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende Simcorp A/S er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2005, 
2006 og 2007 samt markedsdata fra navne og numre erhverv. 
208 IFRS – International Financial Reporting Standards – De internationale regnskabsstandarder 
209 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende CSC er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 05/06, 07/08 og 
07/08 samt markedsdata fra navne og numre erhverv. 
210 CSC årsrapport for 07/08, aktiviteten har ikke ændret sig væsentlig over analyseperioden.  
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Ved gennemgang af CSC´s årsrapporter er det konstateret, at selskabet i 07/08 har indgået nye lejeafta-

ler vedr. hardware og software, som er væsentlige og derfor korrigeres i resultatopgørelse og balance, jf. 

bilag 19, 20 og 23. En mere uddybende beskrivelse af regnskabsgennemgangen fremgår af bilag 17. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 21 og 24. 

 

6.1.4.4. Oracle Danmark211 
Oracle er stiftet i 1982, og må således også siges at være konsolideret i branchen.  

 

Selskabets aktiviteter jf. ledelsesberetningen212 kan sammenfattes i følgende. Oracles aktiviteter består i 

salg af software samt dertil relaterede serviceydelser inden for teknisk support, uddannelse samt konsu-

lentydelser. Oracle sælger kun software udviklet af Oracle Corporation, og det sker i form af softwareli-

censer til forhandlere og direkte til slutbrugere. Salget sker i al væsentlighed på det danske marked og 

kun til private virksomheder eller den offentlige sektor. Oracles produkter er alle internetbaserede, og 

inkluderer den markedsførende Oracle database, udviklingsværktøjer samt integrerede ERP, CRM og 

Business Intelligente løsninger. Hertil kommer branchespecifikke løsninger inden for bl.a. Medicinal-

branchen, detailbranchen, kommunikation, den finansielle sektor samt offentlig forvaltning. Selskabet 

har samme branchekode, som ITF ”620100 Computerprogrammering”. På baggrund af dette samt ak-

tiviteten, vurderes det, at produkterne er omfattet af indirekte konkurrence med ITF. 

 

Ved gennemgangen af Oracles årsrapporter er følgende forhold konstateret. Oracle har i 05/06 an-

vendt artsopdelt resultatopgørelse, men skifter til funktionsopdelt herefter. Selskabet har indgået opera-

tionelle leasingforpligtelser. Forholdende er korrigeret i resultatopgørelse og balance, jf. bilag 27, 28 og 

31. 

I 07/08 er Oracle fusioneret med to selskaber, hvilket der ikke er korrigeret for, grundet manglende 

oplysninger og uvæsentlighed. 

Bilag 25 indeholder en uddybende omtale af disse forhold samt oversigt over leasing og afskrivninger-

ne. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 29 og 32. 

6.1.5. Revisionens planlægning 
På baggrund af de analytiske resultatopgørelser og balancer regnskabsposter, indekstal og nøgletal 

sammenfattet i figur 14. Disse vil blive anvendt til regnskabsanalysen nedenfor. 

 
                                                 
211 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende Oracle Danmark ApS er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 
2005/2006, 07/08 og 07/08 samt markedsdata fra navne og numre erhverv. 
212 Oracle årsrapport for 05/06-07/08, aktiviteten er ikke ændret i perioden. 



 

Side 73 

På baggrund af de offentliggjorte oplysninger, er det ikke muligt at vurdere, om der var gode interne 

kontroller og funktionsadskillelse i ITF. Derfor er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt revisionsstrategi-

en kan baseres på test af kontroller og systemrevision. Der er derfor taget udgangspunkt i en kombine-

ret revisionsstrategi med test af kontroller og substansrevision. 

 

6.1.5.1. Accept af opgaven 
Der er ikke umiddelbart grundlag for at stille spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed og kompeten-

cer. Desuden må det antages, at revisor har haft de fornødne ressourcer. Dette skal ses i lyset af, at 

KPMG er blandt Danmarks og verdens største revisionsvirksomheder. Det må på denne baggrund 

antages, at disse forhold er opfyldt. Hvad angår ITFs omdømme samt ledelsens og ejernes integritet og 

troværdighed, må det antages, at revisor ikke har haft kendskab til Stein Baggers ringe integritet og tro-

værdighed før omverdenen. Dette styrkes af beskrivelserne af Stein Bagger som jf. tidligere afsnit havde 

let ved at overtale folk.. Det indikerer, at det har været svært for revisorerne at få kendskab til Stein 

Baggers sande integritet og troværdighed. 

Det må på denne baggrund konkluderes, at revisor ikke har haft grund til ikke at acceptere opgaven. 

 

6.1.5.2. Forståelse af virksomheden og regnskabsanalyse 
På baggrund af figur 14 ovenfor, kan der udarbejdes en regnskabsanalyse, hvor ITFs udvikling i regn-

skabsposter og nøgletal sammenlignes med de tre udvalgte konkurrenter samt branchens gennemsnit. 

Denne analyse er i overensstemmelse med RS 520, hvor det i punkt 4 omtales, at analytiske handlinger 

kan omfatte sammenligninger af virksomhedens finansielle informationer med branchetal eller andre 

virksomheder af lignende størrelse indenfor samme branche. 

 

ITFs omsætning er steget til indeks 527 på 3 år, mens Simcorp, CSC og Oracle alene har haft en stig-

ning til hhv. indeks 160, 191 og 101. For branchen generelt er omsætningen ligeledes steget minimalt i 

forhold til ITF. Branchen har nemlig kun haft en stigning i omsætningen til indeks 131. Der er ikke 

nødvendigvis noget galt med en stor fremgang i aktiviteten.  Men det må konstateres, at hverken bran-

chen eller de tre konkurrenter har haft en brøkdel af den samme fremgang. Dette bør få revisor til at 

overveje risikoen for væsentlige fejl i omsætningen. 
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2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2007 2006 2005
Omsætning 333.600 139.703 63.292 1.220.631 999.512 762.467 567.629 320.902 296.598 281.028 290.376 278.150 59.211.000 46.880.000 45.259.000
Indeks (omsætningen) 527% 221% 100% 160% 131% 100% 191% 108% 100% 101% 104% 100% 131% 104% 100%
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 179.588 77.581 37.499 376.044 329.343 212.707 92.218 41.986 29.798 14.587 13.955 18.443 6.120.000 5.245.000 4.986.000
Indeks (EBITDA) 479% 207% 100% 177% 155% 100% 309% 141% 100% 79% 76% 100% 123% 105% 100%
Resultat af primær drift (EBIT) 160.798 63.011 29.122 321.694 278.546 172.266 44.853 36.672 24.792 4.789 3.835 8.473 3.896.000 3.539.000 3.337.000
Indeks (EBIT) 552% 216% 100% 187% 162% 100% 181% 148% 100% 57% 45% 100% 117% 106% 100%
Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) 120.936 45.126 21.406 230.619 200.040 122.342 31.227 25.805 17.500 4.134 2.044 5.711 3.060.000 2.643.250 2.592.250
Indeks (NOPAT) 565% 211% 100% 189% 164% 100% 178% 147% 100% 72% 36% 100% 118% 102% 100%
Årets resultat 121.021 43.949 21.103 226.704 192.729 123.122 24.960 26.796 17.563 7.460 3.865 6.154 3.027.000 2.740.000 3.469.000
Indeks (årets resultat) 573% 208% 100% 184% 157% 100% 142% 153% 100% 121% 63% 100% 87% 79% 100%

Antal ansatte 139 101 39 771 646 595 275 211 235 239 243 263 37.772 32.199 30.978
Indeks (Antal ansatte) 356% 259% 100% 130% 109% 100% 117% 90% 100% 91% 92% 100% 122% 104% 100%

Effektivitetsgrad (oms. pr. 
medarbejder) 2.400 1.383 1.623 1.583 1.547 1.281 2.064 1.521 1.262 1.176 1.195 1.058 1.568 1.456 1.461

Indeks (effektivitetsgrad) 148% 85% 100% 124% 121% 100% 164% 121% 100% 111% 113% 100% 107% 100% 100%

Rentabilitet
Afkastningsgrad 102% 77% 68% 47% 41% 63% 8% 39% 24% -15% -8% -63%
Overskudsgrad 36% 32% 34% 19% 20% 16% 5% 8% 6% 1% 1% 2%
Omsætningshastighed for 
investeret kapital 2,80 2,38 2,01 2,47 2,05 3,91 0,74 4,88 4,09 -9,88 -11,37 -30,67
Egenkapitalforrentning 76% 64% 50% 41% 30% 21% 22% 27% 24% 10% 6% 11%
Nettolånerenten efter skat 0% 16% 4% 7% 4% 0% 1% -4% 20% -3% -2% -1%

Likviditet (vækst)
Likviditetsgrad 1 (current ratio) 2,39 2,20 1,79 2,39 2,97 3,07 0,97 1,95 1,66 1,28 1,34 1,21
Likviditetsgrad 2 (quick ratio) 2,09 1,66 1,70 2,32 2,94 3,01 0,77 1,68 1,36 1,24 1,27 1,09

Soliditet 
(sikkerhed/risikonøgletal)
Soliditetsgraden 65% 65% 61% 50% 55% 67% 29% 54% 50% 26% 28% 23%
Finansiel gearing -0,25 -0,15 -0,25 -0,11 -0,25 -0,66 1,61 -0,33 0,01 -1,37 -1,37 -1,17

Oracle Danmark Danmarks StatistikUdvalgte regnskabsposter, 
indekstal og nøgletal. T.DKK

IT Factory Simcorp CSC Consulting Group

  

FIGUR 10 – NØGLETALSOVERSIGT 
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Når man kigger på EBITDA og EBIT for ITF, har de alle en stigning nogenlunde på niveau med stig-

ningen i omsætningen. De tre konkurrenter og branchen har dog ikke tilsvarende stigninger. Kigger 

man på overskudsgraden, er den da også rimelig stabil gennem de tre år for både ITF og de tre konkur-

renter. ITFs overskudsgrad ligger dog på 32-36% mod hhv. 16-20%, 6-8% og 1-2% for Simcorp, CSC 

og Oracle. Det må således konstateres, at der i ITF, i forhold til omsætningen, er en tilsvarende stigning 

i omkostningerne som helhed. ITFs overskudsgrad er, som nævnt ovenfor, dog høj, hvilket kan skyldes 

en højere bruttoavance, end konkurrenterne har. 

 

Kigger man derimod på udviklingen i NOPAT og årets resultat, ses det, at disse nøgletal ikke stiger i 

helt samme takt som nettoomsætningen. Af bilag 6 fremgår det, at dette skyldes, at vareforbrug og per-

sonaleomkostninger stiger mere end nettoomsætningen, hvilket i 2006 medfører, at disse nøgletal stiger 

mindre end stigningen omsætningen. I 2007 er der dog en stigning i NOPAT og årets resultat, som er 

højere end stigningen i omsætningen. Dette skyldes, at de store stigninger i vareforbrug og personale-

omkostninger modsvares af, at stigning i andre eksterne omkostninger er noget lavere end stigningen i 

omsætningen samt en procentvis stor stigning i aktiveringen af udviklingsomkostninger, som reducerer 

omkostningerne i en særskilt post i resultatopgørelsen. Stigningen i personaleomkostninger skyldes, at 

der i personaleomkostningsnoten for regnskabsårene 2005 og 2006 ikke er indregnet omkostninger til 

medarbejdere Indien, hvilket forklarer stigningen i 2007. Denne post anses således ikke for behæftet 

med risiko for væsentlig fejlinformation. Det må derfor konstateres, at vareforbrug derimod er behæf-

tet med risiko for væsentlig fejlinformation. 

 

Af årsrapporterne for ITF213 samt de analytiske resultatopgørelser i bilag 3 fremgår det, at regnskabspo-

sten ”Rabatter, partnere, licenser, afgifter mv.” udgør en væsentlig del af omsætningen, nemlig 56-60% 

i de 3 år. Hvis det primært er rabatter, der udgør ca. 60 % af omsætningen, indikerer dette forøget risi-

ko på området. Såfremt rabatter alene er en mindre del af posten, må det bemærkes, at udgifter til li-

censer mm. normalt forbindes med posten ”vareforbrug”. Af anvendt regnskabspraksis er der ikke me-

get hjælp at hente til forklaringen på posten. Heraf fremgår det nemlig, at posten består af rabatter – 

men af teksten på regnskabsposten, må det udledes, at posten også består af omkostninger til partnere, 

licenser, afgifter mm. 

 

Effektivitetsgraden, som er et udtryk for omsætning pr. medarbejder, er steget til indeks 148 i ITF fra 

2005 til 2007. I Simcorp og Oracle er den dog alene steget til hhv. indeks 124 og 111. For branchen er 

den steget endnu mindre, nemlig til indeks 107. Her falder CSC lidt udenfor de to andre konkurrenter, 

idet effektivitetsgraden er steget til indeks 164, hvilket altså er endnu mere end i ITF. På baggrund af 

Simcorp, Oracle og branchen, må det dog alligevel konstateres, at ITF har haft en stor stigning i om-

                                                 
213 Jf. de officielle resultatopgørelser i bilag 2. 
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sætningen i forhold til stigningen i antal medarbejdere. På baggrund heraf kan det altså ligeledes kon-

kluderes, at omsætningen er steget væsentligt og derfor er behæftet med en øget risiko for væsentlig 

fejlinformation. 

 

Afkastningsgraden, overskudsgraden og omsætningshastigheden for investeret kapital er sammenhæn-

gende, idet afkastningsgraden kan dekomponeres i overskudsgraden og omsætningshastigheden214. ITF 

har både en høj afkastningsgrad og overskudsgrad i forhold til de tre konkurrenter. Overskudsgraden i 

ITF er nogenlunde stabil, hvorfor stigningen i afkastningsgraden skyldes stigningen i omsætningsha-

stigheden for investeret kapital. Omsætningshastigheden for investeret kapital kan dekomponeres i net-

toomsætning og investeret kapital. Som det fremgår af analysen ovenfor, er omsætningen steget til in-

deks 527. Jf. den analytiske balance på bilag 5, er den investerede kapital ligeledes steget, men alene til 

indeks 378. Stigningen i omsætningshastigheden skyldes således, at nettoomsætningen er steget mere 

end den investerede kapital. Af balancen fremgår det, at stigningen i den investerede kapital primært 

skyldes tilgodehavender fra salg – altså en regnskabspost, som har sammenhæng til omsætningen. Det 

må altså konkluderes, at omsætningen og tilgodehavender fra salg er steget væsentligt og derfor er regn-

skabsposter med en øget risiko for væsentlig fejlinformation. 

 

Egenkapitalforrentningen i ITF er steget fra 50% i 2005 til 76% i 2007. Dette ligger noget over egenka-

pitalforrentningen for de tre konkurrenter, som højest har en egenkapitalforrentning på 47%. ITF skul-

le altså være langt bedre til at forrente den investerede kapital, end konkurrenterne. 

Egenkapitalforrentningen kan dekomponeres i afkastningsgraden, nettolånerenten og finansiel gearing. 

For ITF overstiger afkastningsgraden nettolånerenten, hvilket betyder, at der ”tjenes” på fremmedkapi-

talen. Dette medfører, at jo højere finansiel gearing, jo større positiv forskel mellem egenkapitalens for-

rentning og afkastningsgraden215. Dette ses også i ITFs tilfælde, hvor den finansielle gearing fra 2005 til 

2006 bliver mindre negativ (stiger), og afkastningsgraden således ikke stiger lige så mange procentpoint 

som egenkapitalens forrentning. Fra 2006 til 2007 bliver den finansielle gearing igen mere negativ (fal-

der), og afkastningsgraden stiger således mere end egenkapitalens forrentning. 

Stigningen i egenkapitalens forrentning skyldes, at stigningen i nettoomsætningen er større end stignin-

gen i egenkapitalen. 

Fra 2005 til 2006 falder nettolånerenten, hvilket skyldes, at nettorenteomkostningerne stiger, mens net-

torentebærende gæld, som er et nettoaktiv, er næsten stabil. Fra 2006 til 2007 stiger nettolånerenten 

derimod, hvilket skyldes, at nettorenten vendes til en indtægt men ikke i samme takt, som nettorente-

bærende gæld falder (bliver mere negativ – altså større nettoaktiv). 

Udviklingen i den finansielle gearing skyldes ligeledes udviklingen i nettorentebærende gæld. 

                                                 
214 Strategisk Regnskabsanalyse, figur 3.4 side 65 og figur 3.11 s. 73. 
215 Strategisk Regnskabsanalyse, s. 102. 
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Udviklingen i nettorentebærende gæld skyldes primært øgning af likviderne. 

 

Kigger vi på nøgletallene for likviditeten i ITF i forhold til de tre konkurrenter, har ITF en pæn stigning 

i både current ratio og quick ratio. Simcorp og CSC har dog begge et fald i både current ratio og quick 

ratio – CSC dog med en stigning fra 05/06 til 07/08, men med et endnu større fald igen til 07/08. 

Oracle derimod har en minimal stigning i current ratio og quick ratio. ITF skiller sig altså også ud her – 

både med hensyn til udviklingen i likviditetsgraderne og niveauet, som i 2007 ligger noget højere end 

konkurrenternes. 

Current ratio kan dekomponeres til omsætningsaktiverne og kortfristet gæld. Af ITFs officielle balance, 

jf. bilag 4, ses det, at stigningen i current ratio primært skyldes den store stigning i tilgodehavender fra 

salg samt likvider. 

Quick ratio kan for IT Factoyrs vedkommende dekomponeres til tilgodehavender fra salg, likvider og 

kortfristet gæld. Stigningen i dette nøgletal skyldes altså også den store stigning i tilgodehavender fra 

salg samt likvider. 

 

ITFs soliditetsgrad ligger noget over konkurrenternes. Simcorps soliditetsgrad ligger dog over ITFs i 

2005, men falder så i de to efterfølgende år, således at den ligger under ITFs. Konkurrenterne har enten 

en stabil eller faldende soliditetsgrad. ITF derimod har fra 2005 til 2006 en mindre stigning,, hvilket 

skyldes, at egenkapitalen stiger med 63%, mens aktiverne alene stiger med 53%. Fra 2006 til 2007 er 

soliditetsgraden uændret, hvilket skyldes, at stigningen i egenkapitalen er lig stigningen i aktiverne. 

Stigningen i egenkapitalen skyldes stigningen i overført overskud, som stammer fra den ikke udloddede 

del af årets resultat. Som det fremgår ovenfor, skyldes stigningen i årets resultat den store stigning i om-

sætningen. 

Stigningen i aktiverne skyldes primært den store stigning i tilgodehavender fra salg samt likvider. 

 

6.1.5.3. Væsentlighedsniveau 
Under hensyntagen til reglerne omkring væsentlighed i RS 320 samt praksis og god skik for beregning 

af væsentlighedsniveauet, kan der beregnes et væsentlighedsniveau for de enkelte årsregnskaber som 

helhed. På baggrund af ITFs årsrapporter, kan det således fastslås, at væsentlighedsniveauet for 2007 

har været fastlagt mellem 4,0 og 8,1 mio., jf. beregning i bilag 6. 

 

6.1.5.4. Risikoen for væsentlig fejlinformation og valg af yderligere revisionshandlinger 
Via regnskabsanalysen ovenfor, er der identificeret nogle regnskabsposter, hvor der er risiko for væ-

sentlig fejlinformation. Jf. RS 330 og RS 240 skal revisor på disse regnskabsposter ligeledes vurdere 

risikoen for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Revisionsmålene på hhv. periodens 

transaktioner og begivenheder, balanceposter samt præsentation og oplysning er angivet i RS 500 pkt. 
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17. Af oversigten nedenfor fremgår adresseringen for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau 

for de enkelte regnskabsposter. Revisors reaktioner som følge af risikoen for væsentlig fejlinformation 

gennemgås for de enkelte regnskabsposter i de efterfølgende afsnit. Generelt gælder dog, at revisor skal 

have en øget professionel skepsis. 
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FIGUR 15 – REGNSKABSPOSTER MED RISIKO FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION 

 

Iht. RS 330, pkt. 49 kan revisor på væsentlige transaktionstyper, saldobalanceposter og oplysninger ikke 

basere sin revision på test af kontroller alene. 

Revisor skal ved sin revision have fokus på, at der via tilstrækkeligt og anvendeligt revisionsbevis opnås 

en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, herunder regnskabsposterne, ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. Ved disse konstaterede risici skal revisor opnå en øget overbevisning fra det enkelte 

revisionsbevis. 

 

6.1.5.4.1. Omsætning og tilgodehavender fra salg 
På baggrund af regnskabsanalysen ovenfor, må det konstateres, at ITFs udvikling i omsætningen er 

markant højere end konkurrenternes og branchens. Dette er en indikation for væsentlig fejlinformation 

i denne post. Revisionen bør således udvides på dette område. 

 

Tilgodehavender fra salg er ligeledes steget væsentligt, og der er således også risiko for væsentlig fejlin-

formation på denne regnskabspost. 
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Omsætningen og tilgodehavender for salg er to regnskabsposter, som hænger sammen – driftsposten 

og balanceposten for indtægten fra selskabets aktivitet. Revisors afdækning af nogle af revisionsmålene 

på f.eks. omsætningen kan således være med til at afdække nogle revisionsmål for tilgodehavender fra 

salg. 

 

Med den nuværende kendskab til ITF ved vi, at omsætningen var pustet op via de såkaldte leasingkar-

ruseller. Denne besvigelse har altså påvirket netop omsætningen og tilgodehavender fra salg. 

 

Grundet risikoen for væsentlig fejlinformation, bør revisor overveje arten, den tidsmæssige placering og 

omfanget af yderligere revisionshandlinger. I første omgang kan revisor udvide revisionen ved at inter-

viewe ledelsen om forholdet samt scanne de respektive finanskonti for usædvanlige posteringer. 

 

Da der er tale om, at omsætningen stiger, vil det være revisionsmålene forekomst samt periodisering, 

hvorpå der er risiko for væsentlig fejlinformation. 

Risikoen på revisionsmålet forekomst kan revisor afdække via følgende handlinger. Såfremt der i ITF 

var gode interne kontroller, som revisor kunne bygge sin revision på, kunne revisor ved f.eks. den lø-

bende revision foretage test af kontrollerne vedrørende omsætningen. Dette kan gøres ved at udvælge 

ordrer/fakturaer samt kreditnotaer til kontrol og så følge transaktionssporet samt kontrollere, at forret-

ningsgangen overholdes, herunder om fakturering sker iht. kontraktgrundlaget. Substanshandlingen, 

udsendelse af saldomeddelelser på tilgodehavender fra salg, vil ligeledes være med til at afdække revi-

sionsmålet forekomst på omsætningen. Ved statusrevisionen kunne revisor udføre regnskabsanalytisk 

revision ved at sammenholde den faktiske omsætning med den budgetterede omsætning for året og 

drøfte afvigelser med ledelsen. En analyse af bruttoavancen – gerne på eventuelle varegrupper eller på 

ordre-/kundeniveau, hvis det er muligt – vil ligeledes afdække revisionsmålet forekomst. Endvidere vil 

handlingen også være med til at afdække revisionsrisikoen på vareforbrug samt rabatter mm. En analyse 

af bruttoavancen på regnskabsniveau, jf. oversigt i bilag 6, viser, at bruttoavancen er stabil de første to 

år, men så falder fra 81% til 73% i 2007. Dette skyldes, at omkostningerne til rabatter, partnere, li-

censer, afgifter mv. samt vareforbrug i 2007 stiger mere end udviklingen i omsætningen. Revisor bør 

således få forklaring samt dokumentation på denne udvikling. Revisionen af rabatter, partnere, licenser, 

afgifter mv. samt vareforbrug vil blive gennemgået nedenfor. Desuden kunne revisionsmålet afdækkes 

via detailrevision, i form af kontrol af transaktioner til fysisk faktura på stikprøvebasis. Denne kontrol 

bør gennemføres både fra vugge-til-grav og fra grav-til-vugge. 

 

Revisionsmålet periodisering vil kunne afdækkes via detailrevision, hvor revisor via stikprøver foretager 

kontrol af den foretagne periodisering. Dette gøres ved at kontrollere faktura- og leveringsdatoer om-
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kring statusdagen og sammenholde disse med bogføringsdato/regnskabsår. Endvidere foretages kon-

trol af kreditnotaer i efterfølgende regnskabsår. 

 

Ovenstående valg af hhv. test af kontroller og/eller substansrevision dækker over arten af de yderligere 

revisionshandlinger. 

Med hensyn til den tidsmæssige placering af yderligere revisionshandlinger, kunne revisor, som nævnt, 

foretage test af kontroller i løbet af året samt substanshandlinger i form af stikprøvekontrol af transak-

tioner til fysisk faktura og måske endda i forbindelse med et uanmeldt beholdningseftersyn.  

 

Desuden bør omfanget af revisionen udvides, således at stikprøvestørrelsen udvides. 

 

Da besvigelsen har bestået af salg til både tredjemand og falske partnerselskaber, er der risiko for, at 

revisor ikke opdager besvigelsen, uanset udførelsen af yderligere revisionshandlinger. 

 

Når der er risiko for væsentlig fejlinformation, herunder besvigelser, er det vigtig for revisor at følge 

pengestrømmene. Dette kan for omsætningens vedkommende gøres ved at foretage yderligere revisi-

onshandlinger på tilgodehavender fra salg, hvor regnskabsanalysen ligeledes har vist, at der er risiko for 

væsentlig fejlinformation. 

 

Tilgodehavender fra salg er steget væsentligt gennem de tre år. Risikoen for væsentlig fejlinformation 

kan således allokeres til revisionsmålene tilstedeværelse, rettigheder/forpligtelser og værdiansættelse. 

 

Revisionsmålet tilstedeværelse vil kunne afdækkes via detailrevision i form af udsendelse af saldomed-

delelser til debitorerne. Stikprøveudvælgelsen til brug for saldomeddelelserne kan bl.a. udvælges på 

baggrund af beløbsstørelse/væsentlighed under hensyntagen til repræsentativiteten, usædvanlige saldi i 

størrelse og usædvanlige saldi i kredit. Endvidere kunne stikprøverne også omfatte store faktureringer 

på statusdagen. Desuden vil revisionsmålet kunne afdækkes via regnskabsanalytisk revision i form af 

analyse af væsentlige afvigelser i saldi i forhold til tidligere perioder eller forventninger/budget samt 

gennemgang af aldersfordelt debitorsaldoliste, herunder analyse af usædvanligt store saldi, kreditsaldi, 

gamle saldi og enhver anden usædvanlig saldo. Revisionsmålet bør ligeledes afdækkes via detailrevision i 

form af kontrol af efterfølgende betalinger fra kunderne samt kontrol af periodisering. Periodiseringen 

er kontrolleret ved kontrol af periodiseringen på omsætningen. 

Kontrol af efterfølgende betalinger fra kunderne afdækker ligeledes revisionsmålet rettighe-

der/forpligtelser. 

Revisionsmålet værdiansættelse kan revideres via test af kontroller, såfremt disse vurderes som værende 

gode. Test af kontrollerne på tilgodehavender fra salg hænger i nogen udstrækning sammen med test af 
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kontroller på omsætningen. Test af kontroller kan desuden omfatte bl.a. kontrol af funktionsadskillelse 

mellem håndtering af indbetalinger og fakturering og kontrol af selskabets rykkerprocedure. Desuden 

afdækkes revisionsmålet ligeledes ved detailrevision i form af kontrol af efterfølgende betaling fra kun-

derne samt vurdering af tab og hensættelse hertil.  

 

Da besvigelsen i form af leasingkarrusellerne er foregået ved salg til tredjemand eller et falsk partnersel-

skab, og fakturaerne rent faktisk betales af kunden, vil revisor ikke umiddelbart opdage besvigelsen ved 

at følge pengesporet her. Ved udsendelse af saldomeddelelser til kunderne, vil der være to scenarier. 

Det ene er de kunder, som er en tredjemand. Her vil tredjemand formentlig blot godkende saldoen. 

Den anden er de kunder, som er et fiktivt partnerselskab. Her vil Stein Bagger formentlig modtage sal-

domeddelelsen, og således kunne godkende denne. Der vil således være en risiko for, at revisor ikke 

opdager besvigelsen på baggrund af revisionen af tilgodehavender fra salg. 

 

6.1.5.4.2. Rabatter 
De markante høje rabatter mv. indikerer ligeledes risiko for væsentlig fejlinformation, hvorfor revisio-

nen også bør udvides på denne post. 

Som nævnt ovenfor, er der i denne post blandet to regnskabsposter sammen. Rabatterne gives til kun-

derne og relaterer sig til nettoomsætningen, hvorfor denne er klassificeret korrekt. Omkostninger til 

partnere, licenser, afgifter mv. er dog omkostninger, som afholdes for at opnå en indtægt/omsætning. 

Disse omkostninger er altså direkte omkostninger og relaterer sig til vareforbruget. Det fremgår ikke af 

årsrapporten, hvordan beløbet specificeres på rabatter og direkte omkostninger. Den revisionsmæssige 

behandling heraf vil derfor bygge på, at både rabatter og de direkte omkostninger er steget væsentligt. 

Revisionen af de direkte omkostninger til partnere, licenser, afgifter mv. vil blive behandlet sammen 

med vareforbruget nedenfor. 

 

Idet rabatterne stiger væsentligt, kan risikoen for væsentlig fejlinformation på rabatterne, ligesom på 

omsætningen, allokeres til revisionsmålene forekomst og periodisering. 

 

Såfremt der er tale om fakturarabatter, vil revisor kunne afdække begge revisionsmål via revisionshand-

linger udført på omsætningen. 

Revisionsmålet forekomst kunne afdækkes via detailrevision, i form af kontrol af transaktioner til fysisk 

faktura på stikprøvebasis eller via test af kontroller, såfremt der var gode interne kontroller i ITF. Sub-

stanshandlingen, udsendelse af saldomeddelelser på tilgodehavender fra salg, vil også være med til at 

afdække revisionsmålet forekomst på fakturarabatter. 

Revisionsmålet periodisering vil kunne afdækkes som beskrevet under omsætningen.  
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Såfremt der er tale om mængderabatter, kontantrabatter eller lignende, kan revisor afdække revi-

sionsmålet forekomst ved, på stikprøvebasis, at kontrollere rabatterne til bilag samt foretage kontrol af 

grundlaget for rabatten – er kravene for opnåelse af mængderabat, kontantrabat eller lignende opfyldt 

iht. selskabets politik. 

 

Da der er indikationer på, at nogle af udgifterne indeholdt i posten ”rabatter, partnere, licenser, afgifter 

mv.” er klassificeret forkert, er der også en øget risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålet 

klassifikation. Klassifikationen reviderer revisor egentlig samtidig med de øvrige revisionshandlinger, 

idet revisor i forbindelse hermed får vished for, hvad posten dækker over, og således kan vurdere, 

hvorvidt posten er korrekt klassificeret. 

 

Med hensyn til den tidsmæssige placering af yderligere revisionshandlinger, kunne revisor, som nævnt 

under behandling af omsætningen ovenfor, foretage test af kontroller og substanshandlinger i løbet af 

året. Såfremt substanshandlingerne foretages i løbet af året, skal revisor via regnskabsanalytisk revision 

fremskrive regnskabspostens beløb fra den løbende revision til statusrevisionen. Såfremt beløbet for 

hele regnskabsåret er i overensstemmelse med forventningerne, har revisor afdækket revisionsrisikoen 

på regnskabsposten. Ellers må revisor ligeledes foretage substanshandlinger ved statusrevisionen. 

Desuden bør omfanget af revisionen udvides, således at stikprøvestørrelsen udvides. 

 

Da det, af de nuværende offentliggjorte oplysninger omkring ITF, ikke fremgår, hvorvidt rabatterne 

rent faktisk er omfattet af besvigelserne, er det ikke umiddelbart muligt at vurdere revisors mulighed for 

at opdage eventuel væsentlig fejlinformation i rabatterne. 

6.1.5.4.3. Vareforbrug 
Af regnskabsanalysen ovenfor fremgår det, at vareforbruget er steget væsentligt og at stigningen pro-

centmæssigt er højere end stigningen i omsætningen. 

De direkte omkostninger til partnere, licenser, afgifter mv. er ligeledes steget væsentligt. 

Det fremgår ikke af anvendt regnskabspraksis, i hvilken regnskabspost leasingudgifterne fra leasingkar-

rusellerne er indregnet. Det antages, at leasingudgifterne er omfattet af ”licenser”, idet der er tale om 

software. 

 

Da vareforbrug og de direkte omkostninger stiger, kan risikoen for væsentlig fejlinformation allokeres 

til revisionsmålene forekomst og periodisering. 

 

Leasingomkostningerne kan mest omkostningseffektivt revideres ved detailrevision i form af kontrol til 

leasingkontrakterne. Ved kontrollen til leasingkontrakterne fokuseres der både på de formelle forhold i 

kontrakterne såvel som leasingperioderne. Denne revisionshandling vil afdække både revisionsmålet 
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forekomst og revisionsmålet periodisering. Herudover vil revisor ved denne handling revidere oplys-

ning om restforpligtelse i noten for eventualforpligtelser i årsregnskabet. Som tidligere omtalt er der 

ikke oplyst nogen restforpligtelser i årsregnskaberne for ITF – angiveligt fordi der skulle foreligge nogle 

kontraktsforhold, som medførte dette. Da en væsentlig del af omkostningerne må bestå af leasingfor-

pligtelser, må det konkluderes at være noget af et tilfælde, hvis alle kontrakter hvert år udløber på sta-

tusdagen. Her kunne revisorerne passende have drøftet forholdet med bestyrelsen og forelagt kopi af 

udvalgte leasingkontrakter. Ved denne revisionshandling ville der have været en bedre mulighed for, at 

man havde opdaget de af Stein Bagger forfalskede kontrakter og underskrifter. Da leasingkontrakterne 

synes at udgøre en stor del af omkostningerne, og da leasingkontrakterne udløber i forbindelse med 

årsregnskabsafslutningen hvert eneste år, bør dette medføre at revisor indhenter ekstern bekræftelse fra 

leasinggiver. 

 

Risikoen for væsentlig fejlinformation på øvrige direkte omkostninger og vareforbrug kan afdækkes ved 

følgende revisionshandlinger. Såfremt ITF har gode interne kontroller, kan revisor foretage test af kon-

troller for at afdække revisionsmålet forekomst. Test af kontroller kan udføres ved at udvælge et givent 

antal udbetalinger til kontrol, hvilket kan foretages både i årets løb og ved status. Transaktionssporet 

følges på disse stikprøver, og det kontrolleres, at forretningsgangene overholdes. Revisionsmålet kan 

ligeledes afdækkes via detailrevision i form af gennemgang og kontrol af en given periodes købsfaktu-

raer, herunder vurdering af bilagsmaterialets beskaffenhed, hvilket ligeledes kan foretages i årets løb 

eller ved status. Endvidere kan revisor gennemgå de respektive finanskonti og foretage bilagsrevision af 

store og usædvanlige posteringer. Revisor kan desuden vælge at udsende saldomeddelelser på kredito-

rerne. Denne substanshandling vil være med til at afdække revisionsmålet forekomst på varekøbet, så-

vel som bl.a. tilstedeværelsen på kreditorerne. 

 

Revisionsmålet periodisering kan revisor afdække via test af detaljer i form af gennemgang af bilag om-

kring statusdagen med fokus på bl.a. periodisering. Såfremt der ved udførelsen af test af kontroller lige-

ledes fokuseres på korrekt periodisering, kan denne handling ligeledes afdække dette revisionsmål. 

 

Der er risiko for, at revisor via revisionen reelt ikke har haft mulighed for at opdage besvigelserne i 

form af leasingkarrusellerne, idet leasingkontrakterne er indgået med tredjemand. Endvidere er leasing-

kontrakterne forbundet med dokumentfalsk, som revisor ikke er uddannet til at opdage, og, jf. RS 240, 

heller ikke forventes at være i stand til at opdage. Desuden skal det ses i lyset af, at besvigelsen er op-

bygget således, at der er sammenhæng mellem transaktionerne og pengesporet, ligesom pengesporet i 

leasingkarrusellen er opdelt mellem to forskellige tredjemænd (partnerselskabet som kunde og leasing-

selskabet som leverandør). Det må dog siges, at revisor havde mulighed for at opdage besvigelsen, så-
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fremt man f.eks. havde forevist bestyrelsen nogle kontrakter og drøftet forholdet med bestyrelsen, jf. 

omtale ovenfor. 

 

6.1.5.4.4. Likvider 
Regnskabsanalysen ovenfor viser desuden, at likviderne er steget væsentligt, og har påvirket nøgletalle-

ne. Dette skyldes leasingkarrusellerne, som medfører, at indtægten fra salget indgår kort tid efter salget, 

mens omkostningerne betales over en given periode. Således opnås indtægten med det samme, mens 

omkostningen fordeles over en længere periode, hvorved der opnås en pænere likviditet. 

  

Revisionsrisikoen på likviderne er dog alligevel lav, idet denne er let at afdække ved hjælp af afstemning 

til oplysninger fra bankerne, herunder engagementsoversigt fra banken. Derfor er der ikke brug for 

yderligere revisionshandlinger på denne regnskabspost. Substanshandlingerne ved den ”normale” del af 

revisionen afdækker således revisionsrisikoen. 

 

6.1.5.4.5. Skyldig selskabsskat 
Skyldig selskabsskat er ligeledes steget væsentligt, og skyldig selskabsskat for 2006 er ikke betalt i no-

vember 2007, hvor den normalt forfalder. Umiddelbart skulle dette skyldes, at ITF er sambeskattet med 

JMI Invest216. Ifølge JMI Invest´s årsrapport for 05/06217 ejer selskabet 50,1% af ITF. Ifølge JMI In-

vest´s årsrapporter for 07/08 og 2007218 ejer selskabet nu kun 50%. Danmark indfører tvungen sambe-

skatning gældende fra indkomstår, som starter 15.12.04 eller senere219. ITF er således umiddelbart sam-

beskattet med JMI Invest for kalender-regnskabsåret 2005. JMI Invest har dog forskudt regnskabsår, 

hvorfor ITF 2005 umiddelbart vil høre hjemme i JMI Invest 05/06. Herefter ejer JMI Invest kun 50%, 

og selskaberne er således ikke umiddelbart underlagt tvungen sambeskatning for ITFs regnskabsår 

2006, som er det år, hvor ITF ikke betaler den skyldige selskabsskat rettidigt. Af de offentliggjorte op-

lysninger er det således svært at fastlægge årsagen til den manglende skattebetaling i november 2007, 

men umiddelbart synes det ikke at skyldes sambeskatning. 

Til trods for ovenstående, må det dog konstateres, at revisionsrisikoen på skyldig selskabsskat for tidli-

gere år er lav, idet skyldig selskabsskat kan afstemmes til årsopgørelsen. Endvidere er det muligt at ind-

hente kontoudtog fra SKAT til afstemning af skyldige beløb og foretagne betalinger. 

 

6.1.5.4.6. Pengesporet 
Det er tidligere i opgaven beskrevet hvordan Stein Bagger har modtaget penge. Herudover er der mu-

lighed for, at Stein Bagger har opnået en pengemæssig gevinst, såfremt han har ejet nogle af de fiktive 

                                                 
216 Bedrag, om IT Factory, grådighed og magtsyge, s. 249. 
217 JMI Invest A/S har regnskabsår 01.07 – 30.06. 
218 JMI Invest A/S omlægger regnskabsåret, så denne årsrapport dækker perioden 01.07.07 – 31.12.07. 
219 Lov nr. 426 af 6. juni 2005 – Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. 
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partnerselskaber, som er indblandet i leasingkarrusellerne. I så fald har han opnået gevinst i form af 

avancen ved videresalget til leasingselskaberne. 

 

Hvorvidt Stein Bagger har trukket penge ud af ITF ved at få dækket private omkostninger i selskabet i 

form af f.eks. rejseomkostninger, eller om han har foretaget falsk fakturering af omkostninger til egne 

selskaber, er ikke offentliggjort. 

 

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, er der en risiko for at revisor ikke vil opdage besvigelsen 

ved leasingkarrusellerne, idet pengesporet følger transaktionerne. Det må dog konkluderes, at de risiko-

fyldte poster kan identificeres via regnskabsanalysen., Såfremt revisor herefter opretholder sin professi-

onelle skepsis i denne sag og tilrettelægger sin revision med fokus på arten, den tidsmæssige placering 

og omfanget af yderligere revisionshandlinger, må det konstateres, at det ville være muligt at opdage 

besvigelserne. 

 

6.1.6. Revisors ansvar 
Som tidligere nævnt under forventningskløften, er det en naturlig konsekvens, at der er anlagt erstat-

ningssag mod revisorerne KPMG. Da sagen endnu ikke er afsluttet er det vigtig at slå fast, at vi endnu 

ikke konkret ved, hvilke revisionshandlinger der er foretaget og hvilke der eventuelt ikke er foretaget. 

Vi vil derfor heller ikke gøre os til ”domsmænd” i denne sag, men blot konstatere, at såfremt revisor 

har efterlevet god revisionsskik herunder de tidligere nævnte handlinger, vil revisor sandsynligvis ikke 

kunne drages til ansvar for ikke at have udført sit hverv godt nok, og de dermed forbundne konsekven-

ser i form af eventuel bøde eller lignende. 

 

Det skal alligevel nævnes, at der i vores kilder ikke er noget der tyder på en forsætlig handling og et de-

cideret strafansvar, men med baggrund i ovenstående, samt de deraf følgende revisionshandlinger, hav-

de revisor muligheden for at opdage besvigelsen. Dette skal ses i lyset af den øgede agtpågivenhed som 

måtte følge af udviklingen i regnskabstallene, samt det tilfælde at alle leasingkontrakterne tilsyneladende 

synes at udløbe på balancedagen, og den nemme mulighed der lå i bl.a. at foreligge leasingkontrakterne 

for bestyrelsesformanden, hvis underskrifter var blevet forfalsket. 

 

Da det disciplinære ansvar for revisor reelt er baseret på skøn i form af revisornævnets udtalelser i rela-

tion til god revisorskik, kan det, med den mulighed for at opdage besvigelsen, synes nærliggende at en 

disciplinær sanktion vil forekomme. Omvendt bygger hovedparten af leasingkontrakterne på falske un-

derskrifter og som der også tidligere er omtalt kan det jf. RS 240 ikke forventes at revisor skulle opdage 

dette. Dette kunne tale for, at der ikke vil forekomme en disciplinær straf. 
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6.2. eHuset 
Som det fremgår nedenfor omfatter aktiviteterne i eHuset en ”bred vifte” af produkter såvel hardware 

som software. De konkurrenter, der derfor vil blive sammenlignet med, vil derfor også indeholde en 

”bred vifte” af produkter. eHuset og deres konkurrenter opfylder imidlertid fortsat de tidligere nævnte 

kriterier om samme branchekode og er ligeledes identificeret via Computerworlds top 100 lister. 

 

6.2.1. Introduktion til casevirksomheden 
eHuset DDE har sin historie helt tilbage fra 1970’erne, hvor en række civilingeniører grundlagde Dansk 

Data Elektronik (DDE). Dansk Data Elektronik’s aktiviteter og produkter var oprindelig baseret på 

hardware - hovedsageligt multiprocessordatamater, som også var fundamentet, da de i 1984 blev børs-

introduceret. Forretningen blev imidlertid omlagt fra hovedsageligt at være salg af hardware til at foku-

serer på salg af software og konsulentydelser. Denne omstillingsproces var i slutningen af 1999 så langt, 

at man i februar 2000 skiftede navn til eHuset DDE220. I februar 2001 bliver økonomidirektør, Kurt 

Wamberg Rasmussen, bortvist for over flere år at have manipuleret med regnskabet. Selskabet må her-

efter gentagende gange nedjustere forventningerne til årets resultat og bliver i juli 2001, efter at have 

solgt store dele af forretningen til CSC, erklæret konkurs.221 

 

Efter en granskning af økonomien i eHuset blev de 3 medlemmer i direktionen Claus Erik Christoffer-

sen, Torben Krog og Kurt Wamberg Rasmussen idømt hhv. seks, fire og tre måneders betinget fængsel 

i januar 2006222. 

 

Indtægterne stammede fra servicekontrakter baseret på egenproduceret hardware. Indtægterne herfra 

har i vores analyseperiode været kraftigt faldende, hvilket dog er blevet opvejet af et øget salg inden for 

inter- og intranetmarkedet samt salg tilknyttet eSolution (e-handelsløsninger), eKompetance (konsu-

lentydelser, kursus og uddannelse) og eInfrastruktur (service og supportydelser samt salg og installation 

af infrastruktur, servere og netværk)223. 

 

Kunderne kom bl.a. fra energisektoren, hvor eHuset solgte et IT system som man forventede blev det 

grundlæggende system i elmarkedets nye infrastruktur224. Aftageren var et jysk/fynsk elsamarbejde ved 

navn Eltra I/S225. På det offentlige marked var eHuset repræsenteret med salg til erhvervsskoler og bib-

lioteker226 samt it-løsninger til amterne227. 

                                                 
220 Herefter benævnt eHuset. 
221 Kejserens nye klæder, s. 237 mf. 
222”Tre chefer i eHuset dømt for svindel”  
223 Årsrapporten for 99/00 for eHuset, s. 6 
224 Årsrapporten for 98/99 for eHuset, s. 6  
225 Årsrapporten for 97/98 for eHuset, s. 6 
226 Årsrapporten for 98/99 for eHuset, s. 3 
227 Årsrapporten for 99/00 for eHuset, s. 5 
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6.2.2. Principal-Agent-teorien og forventningskløften 
Den samlede direktion som i 99/00 bestod af Claus Erik Christoffersen, Torben Krog og Kurt Wam-

berg Rasmussen blev som omtalt ovenfor dømt for svindel og var som medlemmer af direktionen i 

besiddelse af væsentlig flere informationer end bestyrelsen. Eftersom alle tre er blevet dømt for svind-

len tyder det på, at alle tre har været vidende om bedrageriet og i mere eller mindre grad har deltaget 

heri. Da direktionen har sin daglige gang i selskabet, har de herigennem en merviden i forhold til besty-

relsen og må derfor betragtes som værende agenten, dette til trods for medejerskabet jf. nedenstående. 

 

Det fremgår af årsrapporterne fra 97/98 og 98/99 at Claus Erik Christoffersen som den eneste af di-

rektionsmedlemmerne ejer mere end 5 % af selskabet228. Samtidig nævnes det, at Kurt Wamberg Ras-

mussen, økonomidirektøren, kort før afsløringen af de manipulerede regnskaber solgte for 1 mio. akti-

er229, hvorfor også Kurt Rasmussen må betragtes som værende medejer og dermed principielt principal. 

Principal-Agent teorien er som ovenfor nævnt dog fortsat relevant, idet øvrige investorer her kan be-

tragtes som værende alle de andre ejere i selskabet. 

 

I årsrapporterne er der ikke angivet, hvorvidt der har været etableret incitamentsprogrammer eller lig-

nende fra principalens side, med den hensigt at motivere ledelsen til at opnå støre afkast og tænke i 

principalens retning. 

 

Imidlertid er 2 af de 3 i direktionen medejer og har derigennem et incitament og motiv til at skabe vækst, 

for derigennem at opnå højere kurser på deres ejerandel med henblik på senere gevinst. Gennem deres 

ansættelse i selskabet og den heraf følgende løn, vil der også opstå et ønske om at præsterer med det 

formål at bevare sin stilling. Der har i analyseperioden ikke været udbetalt udbytte, men ønsket om ud-

bytte på sigt kan også have været en motivationsfaktor. 

 

Da det formodes at de alle tre har været med til at begå besvigelsen, har de både kunnet dække over 

hinanden og samtidig kunnet bakke hinanden op og støtte, når den ene eller anden skulle berette noget 

som måske ikke var helt sandt. Ud over støtten og muligheden for at bakke hinanden op, har agenterne 

formentlig også haft muligheden for at omgå eventuelle interne kontroller, da det selvsagt er nemmere at 

omgås når flere inddrages i besvigelsen. 

Moralen eller retfærdiggørelsen i besvigelsen er ikke helt klarlagt, idet bl.a. Claus Erik Christoffersen i be-

gyndelsen af 2000230 købte aktier for 19 mio. kr. hvilket man ikke må formode han ville have gjort så-

                                                 
228 Årsrapporten for 97/98 og 98/99 for eHuset, s. 10 og 5 
229 Kejserens nye klæder, s. 239. 
230 Kejserens nye klæder, s. 242 
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fremt han kendte selskabets skæbne. Imidlertid må det have været et ønske om stigende kurser og det 

deraf følgende afkast i tilfælde af salg, som måtte have drevet værket. 

 

Det kan diskuteres om revisor har varetaget principalen og omverdenens interesse, som det berettes 

om senere jf. en udtalelse fra responsumudvalget, men det kan dog fastslås at besvigelserne og de deraf 

følgende værdistigninger iht. Principal-agentteorien fokuserede på egen nytteværdi. 

 

Deloitte samt P.J.Aarup og Lund Thomsen & Partnere, som var revisorer, må antages at have haft et 

godt revisionsværktøj, især førstnævnte som allerede på det tidspunkt var verdensomspændende og 

havde et globalt revisionsværktøj, som må antages at kunne opdage besvigelser på dette niveau. Sam-

fundet står uforstående overfor, hvordan revisorerne kunne give ”blanke” påtegninger på et regnskab, 

hvor besvigelserne har været så omfangsrige, hvilket ovenstående taget i betragtning må synes som lo-

gisk. Dette illustrerer den forventningskløft, der foreligger mellem omverdenens forventninger til revi-

sionspåtegningen og den faktisk udførte revision. 

 

6.2.3. Regnskabsmanipulation 
Ledelsens besvigelser omhandler udstedelse af fakturaer før årsregnskabsafslutningen for herefter at 

udstede kreditnota i starten af det efterfølgende regnskabsår, og der var således tale om indtægtsføring 

af forudfakturering. Faktisk var det mere end udbredt, at direktionen og medarbejder op til både kvar-

tals og regnskabsafslutningen gennemgik, hvad der kunne faktureres og efterfølgende slog en handel af 

med kunderne, således at der kunne faktureres forud231. Forudfaktureringen medførte, at salget gav sig 

ud for at være betydeligt højere, end det reelt var. Dette medførte igen en stigende aktiekurs og selska-

bet så derfor mere attraktiv ud, end det reelt var. Det var ikke kun udstedelsen af falske fakturaer samt 

efterfølgende kreditnota som besvigelserne indeholdte, også en decideret forudfakturering, hvor varen 

først blev leveret i det efterfølgende kvartal blev indregnet i den forkerte periode.232 

 

En periode på 3 år vurderes som tidligere nævnt tilstrækkelig til at identificerer trends og tendenser. For 

eHusets vedkommende er analyseperioden fastsat til 97/98, 98/99 og 99/00, idet disse regnskabsår 

berører den periode, hvori besvigelserne finder sted og disse regnskabsår er samtidig de sidste offentli-

ge tilgængelige. 

 

                                                 
231 Kejserens nye klæder, s. 241 
232”Tre chefer i eHuset dømt for svindel” 
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6.2.4. Regnskabskvaliteten 
6.2.4.1. eHuset233 
eHuset var som tidligere omtalt et børsnoteret selskab og oplysningskravene til regnskabet var derfor 

mere fyldestgørende end andre selskaber i de øvrige regnskabsklasser herunder nogen af de konkurren-

ter der sammenlignes med. Imidlertid synes ledelsesberetningen og noteapparatet alligevel noget mere 

sparsomt end bl.a. Columbus IT som er et af de andre børsnoterede selskaber som der sammenlignes 

med. 

 

Ved gennemlæsning og vurdering af regnskabskvaliteten er der følgende ting at bemærke: 

 

• I regnskabsåret 99/00 har eHuset valgt at ændre regnskabspraksis for så vidt angår koncern-

goodwill. Tidligere blev beløbet straksafskrevet over egenkapitalen, mens det i regnskabsåret 

99/00 aktiveres og afskrives over 20 år. Der har i perioden ikke været køb, og der er derfor hel-

ler ingen effekt på analysetallene.234 

• For at forbedre likviditeten har eHuset i 99/00 valgt at indgå en sale-and-lease-back aftale på 2 

af selskabets ejendomme. Dette har medført et fald i den regnskabsmæssige værdi på grunde og 

bygninger på 68 mio. kr., hvilket dog delvis modsvares af et øget tilgodehavende på ”andre til-

godehavende” på 45 mio. kr. Ligeledes ses det på passivsiden at langfristet prioritetsgæld er fal-

det med 42 mio. kr., mens kortfristede kreditter er steget til 31 mio. kr. Dette indikerer at hand-

len endnu ikke er helt afsluttet, og at man endnu ikke har modtaget pengene. Sale-and-lease-

back aftalen har medført en øget leasingforpligtelse på 85 mio. kr. Da handlen endnu ikke er af-

sluttet og ”værdien” af ejendomme og den tilknyttede forpligtelse derfor fortsat optræder i ba-

lancen om end i andre poster, er den operationelle leasingforpligtelse knyttet til sale-and-lease-

back aftalen ikke indregnet.235 

• eHusets udviklingsaktiviteter aktiveres ikke, men udgiftsføres over resultatopgørelsen i takt 

med, at de afholdes. Der er ikke korrigeret for dette forhold grundet manglende oplysninger. 

• Iht.  til årsrapporten for 99/00 følger det, at udskudt skatteaktiv ikke indregnes i balancen. Af 

det udskudte skatteaktiv på i alt 13 mio. kr. i 99/00 og på 21 mio. kr. i 98/99 vedrører 7,5 mio. 

kr. i 99/00 og 15 mio. kr. i 98/99 skattemæssigt underskud til fremførsel. eHusets økonomiske 

situation taget i betragtning anses det ikke for realistisk at udnytte underskuddet, hvorfor der ik-

ke er korrigeres herfor236 

                                                 
233 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende eHuset A/S er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 97/98, 
98/99 og 99/00 samt markedsdata fra navne og numre erhverv 
234 Årsrapporten for 99/00 for eHuset, s. 11 
235 Årsrapporten for 99/00 for eHuset, s. 15-17 
236 Årsrapporten for 99/00 for eHuset, s. 21 
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• Iflg. anvendt regnskabspraksis indgår direkte lønninger ikke i igangværende arbejder og da der 

ikke er tilstrækkelige oplysninger til at opgøre lønandelen korrigeres der ikke herfor. 

• eHuset har indgået diverse leasingforpligtelser som kan summeres op i nedenstående: 

 
Operationel leasing i mio. kr. 1999/00 1998/99 1997/98
Leasingforpligtelser 94,1 7,7 10,4  

FIGUR 11 – EHUSET, OPERATIONEL LEASING 
 

Den store stigning i leasingforpligtelsen i 99/00 vedrører den solgte og tilbageleasede ejendom. 

Som omtalt ovenfor er den dog endnu ikke ”trukket” ud af balancen og i forbindelse med 

konvertering af den operationelle leasing til finansiel er der derfor set bort fra de 85 mio. kr. 

som vedrører leasingforpligtelsen på den solgte og tilbageleasede ejendom. I regnskaberne for 

97/98 og 98/99 er der ikke foretaget en fordeling af leasingydelsens forfaldstidspunkt og vi har 

derfor foretaget en fordeling over 10 år ud fra en fornuftsbetragtning af fordelingen i årsrap-

porten for 99/00. Der er ikke i nogen af årsrapporterne specificeret eller konkretiseret hvad 

disse leasingaftaler vedrører, men det antages at vedrøre den normale drift, hvorfor der foreta-

get omregning til finansiel leasing. Herefter kommer den operationelle leasingydelse til at se ud 

som nedenfor: 

 
Operationel leasing i mio. kr. 1999/00 1998/99 1997/98
Forfalder inden for 1 år 910 770 1.000
Forfalder mellem 1 - 5 år 3.640 3.080 4.200
Forfalder efter 5 år 4.550 3.850 5.200
I alt 9.100 7.700 10.400  

FIGUR 12 – EHUSET, OPERATIONEL LEASING FORDELT 
 

Omregningen af operationel leasing til finansiel leasing samt indregning i resultatopgørelse og 

balance heraf, fremgår af bilag 31, 32 og 35. 

• I årsrapporten for 99/00 er der indregnet enkelte poster, der kan betragtes som ekstraordinære 

poster bl.a. salget af SoftBASE på 6 mio. kr., ekstraordinære skatteindtægt på 1,9 mio. kr. som 

følge af vundet skattesag og tilbageførsel af nedskrivninger på ejendomme på 3,9 mio. kr.  Imid-

lertid anses alle transaktioner som værende inden for normal aktivitet over tid og beløbene an-

ses for uvæsentlig hvorfor der ikke er korrigeret herfor. 

• I forbindelsen med gennemlæsningen af årsrapporten er ejendommenes værdi ligeledes vurderet 

i relation til værdiansættelsen. 
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Mio. kr. 1999/2000 1998/1999 1997/1998

Bogført værdi 20 88 90
Offentlig ejendomsvurdering 13 83 80
Forskel -7 -5 -10
Bogført værdi/off. Ejdvurdering -54% -6% -13%  

FIGUR 13 – EHUSET , EJENDOMSVURDERING 
 

Som det fremgår ovenfor er der i 97/98 og 98/99 en meget lille forskel mellem den bogførte 

værdi og den offentlige vurdering. For regnskabsåret 99/00 er der beløbsmæssigt ikke den store 

forskel, men forholdsmæssigt synes den at falde lidt ud, hvilke kan hænge sammen med den 

ovenfor nævnte tilbageførsel af nedskrivning på ejendommen. På baggrund af de foreliggende 

oplysninger synes en korrektion imidlertid at være for usikker, hvorfor der ikke er korrigeret 

herfor. 

 

eHuset har valgt en artsopdelt resultatopgørelse, modsat en af de konkurrenter vi vil sammenligne med, 

som har valgt en funktionsopdelt resultatopgørelse. Vi har imidlertid reformuleret resultatopgørelsen 

for konkurrenten, således at tallene er sammenlignelige. 

 

Vi har, jf. det tidligere kapitel med beskrivelse af kriteriet for konkurrenterne, identificeret nedenståen-

de konkurrenter, hvoraf enkelte ikke har samme regnskabsår som eHuset. Vi har imidlertid anvendt 

den periode, som kommer tættest på vores analyseperiode, og da denne foretages over 3 år, anses dette 

ikke som værende problematisk. eHuset nævner bl.a. selv i årsrapporten at de under driftsydelser har 

Oracle supportcenter237 eSolution produkterne omfatter knowledge management med udgangspunkt i 

bl.a. Oracle produkter238 

 

• SAS Institute A/S239 (Årsrapporterne for 97/98 – 99/00) 

• Oracle Danmark ApS240 (Årsrapporterne for 97/98 – 99/00) 

• Columbus IT Partner241 (Årsrapporterne for 1998 – 2000) 

 

I bilag 36 og 39 gengives hhv. den analytiske resultatopgørelse og balance for eHuset baseret på resul-

tatopgørelsen og balancen i den officielle årsrapport242. 

 

                                                 
237 Årsrapporten for 97/98 for eHuset, s. 8 
238 Årsrapporten for 99/00 for eHuset, s. 6 
239 Herefter benævnt SAS. 
240 Herefter benævnt Oracle. 
241 Herefter benævnt Columbus. 
242 Se gengivelse af officielle årsrapport for eHuset jf. bilag 30 og 34. 
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6.2.4.2. SAS Institute A/S243 
SAS er stiftet i og må derfor betragtes som værende konsolideret i branchen.  

 

Selskabets aktivitet fremgår ikke af årsrapporterne, men er dog kategoriseret under samme brancheko-

de, som eHuset ”620100 Computerprogrammering”. Af senere årsrapporter fremgår det, at SAS leverer 

software og serviceydelser inden for business analytics og business intelligence. Aktiviteten synes ikke 

at være ændret i den mellemliggende periode. Selskabet vurderes således at være i indirekte konkurrence 

med eHuset. 

 

I bilag 41 fremgår en mere uddybende omtale af forholdende ovenfor. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 43 og 45. 

 

6.2.4.3. Oracle Danmark244 
Oracle er stiftet i 1982, og vurderes derfor at have stort kendskab til branchen.  

 

En gennemgang af årsrapporterne har ført til følgende bemærkninger. Resultatopgørelsen er funktions-

opdelt. Selskabet har indgået leje og leasingkontrakter. Bilag 46 indeholder en uddybende omtale af 

disse forhold samt oversigt over leasing og funktionsopdelte afskrivninger. Forholdende er korrigeret i 

resultatopgørelse og balance, jf. bilag 48, 49 og 52.  

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 50 og 53. 

 

6.2.4.4. Columbus IT Partner245 
Columbus er stiftet i 1989 og blev i 1998 børsnoteret på Københavns fondsbørs.  

 

Columbus aktivitet vedrører udvikling og salg af E-business løsninger, Concorde og Axapta-baserede 

produkter mv., og omsætningen omfatter både hardware, software og serviceydelser. Produkterne vur-

deres således at være i indirekte konkurrence med eHusets. 

 

En gennemgang af årsrapporterne har vist, at selskabet har indgået leje og leasingkontrakter. Dette er 

korrigeret i resultatopgørelse og balance, jf. bilag 56, 57 og 60. 

                                                 
243 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende SAS Institute A/S er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 
97/98, 98/99 og 99/00 samt markedsdata fra Navne og Numre Erhverv 
244 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende Oracle Danmark ApS er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 
97/98, 98/99 og 99/00 samt markedsdata fra Navne og Numre Erhverv 
245 Afsnittet om regnskabskvalitet vedrørende Columbus IT Partner er baseret på selskabets årsrapporter for regnskabsårene 
1998, 1999 og 2000 samt markedsdata fra navne og numre erhverv. 
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Bilag 54 indeholder en uddybende omtale af ovenstående forhold samt oversigt over leasing. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 58 og 61. 

 

6.2.5. Revisionens planlægning 
De analytiske resultatopgørelser og balancer, som fremgår af bilagene, er sammenfattet i oversigterne 

med regnskabsposter, indekstal og nøgletal på den følgende side. Disse vil blive anvendt til regnskabs-

analysen nedenfor. 

 

Ligesom for ITF, er det ikke muligt at vurdere, om der var gode interne kontroller og funktionsadskil-

lelse. Der er derfor også her taget udgangspunkt i en kombineret revisionsstrategi med test af kontroller 

og substansrevision. 
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1999/2000 1998/1999 1997/1998 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1999/2000 1998/1999 1997/1998 2000 1999 1998
Omsætning 358.889 314.044 255.116 283.648 259.152 211.308 333.819 268.095 266.309 561.568 582.192 472.544
Indeks (omsætningen) 141% 123% 100% 134% 123% 100% 125% 101% 100% 119% 123% 100%
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 16.675 21.546 6.498 7.024 15.353 12.882 36.774 49.656 34.557 -28.789 60.607 63.421
Indeks (EBITDA) 257% 332% 100% 55% 119% 100% 106% 144% 100% -45% 96% 100%
Resultat af primær drift (EBIT) 10.536 11.061 -4.875 -93 8.978 3.997 19.181 34.982 20.196 -69.275 34.580 47.502
Indeks (EBIT) -216% -227% 100% -2% 225% 100% 95% 173% 100% -146% 73% 100%
Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) 12.051 9.813 -6.572 -648 5.770 2.204 12.960 21.524 14.294 -70.428 23.881 31.986
Indeks (NOPAT) -183% -149% 100% -29% 262% 100% 91% 151% 100% -220% 75% 100%
Årets resultat 11.154 6.901 -10.130 2.376 8.006 3.822 11.847 20.703 13.770 -69.223 26.266 25.844
Indeks (årets resultat) -110% -68% 100% 62% 209% 100% 86% 150% 100% -268% 102% 100%

Antal ansatte 352 319 322 227 208 177 372 321 252 888 778 605
Indeks (Antal ansatte) 109% 99% 100% 128% 118% 100% 148% 127% 100% 147% 129% 100%

Effektivitetsgrad (oms. pr. medarbejder) 1.020 984 792 1.250 1.246 1.194 897 835 1.057 888 778 605

Indeks (effektivitetsgrad) 129% 124% 100% 105% 104% 100% 85% 79% 100% 147% 129% 100%

Rentabilitet
Afkastningsgrad 10% 8% -6% 1% -12% -5% 20% 58% 125% -20% 14% 39%
Overskudsgrad 3% 3% -3% 0% 2% 1% 4% 8% 5% -13% 4% 7%
Omsætningshastighed for investeret 
kapital 3,04 2,43 2,29 -6,06 -5,30 -4,97 5,21 7,21 23,31 1,62 3,32 5,75
Egenkapitalforrentning 13% 9% -15% 11% 42% 35% 15% 32% 32% -47% 15% 18%
Nettolånerenten efter skat 3% 5% 8% 4% 3% 3% -8% -3% -2% 3% -100% 1%

Likviditet (vækst)
Likviditetsgrad 1 (current ratio) 1,24 1,14 1,10 1,10 1,12 1,06 1,05 1,39 1,14 0,94 1,42 1,95
Likviditetsgrad 2 (quick ratio) 0,96 0,98 0,92 1,07 1,09 1,02 1,04 1,17 0,92 0,69 1,16 1,69

Soliditet (sikkerhed/risikonøgletal)

Soliditetsgraden 33% 33% 30% 13% 15% 10% 27% 23% 16% 27% 42% 48%
Finansiel gearing 0,39 0,71 0,62 -3,20 -3,59 -4,91 -0,18 -0,43 -0,73 1,34 0,03 -0,43

Columbus IT PartnerSAS InstituteUdvalgte regnskabsposter, indekstal 
og nøgletal. T.DKK

eHuset DDE Oracle Danmark

  

FIGUR 14 – NØGLETALSOVERSIGT 
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6.2.5.1. Accept af opgaven 
På baggrund af offentliggjorte oplysninger, domme og afgørelser, er der ikke umiddelbart grundlag for 

at stille spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed, kompetencer og ressourcer. Dette skal ligeledes ses 

i lyset af, at Deloitte, som er den ene revisor, er blandt Danmarks og verdens største revisionsvirksom-

heder. Det må på denne baggrund antages, at disse forhold er opfyldt. 

 

Hvad angår eHusets omdømme samt ledelsens og ejernes integritet og troværdighed, må det, på bag-

grund af offentliggjorte oplysninger, domme mm., antages, at revisor ikke har haft kendskab til ledel-

sens manglende integritet og troværdighed.  

Det må på denne baggrund konkluderes, at revisor ikke har haft grund til ikke at acceptere opgaven. 

 

6.2.5.2. Forståelse af virksomheden og regnskabsanalyse 
På baggrund af figur 22 ovenfor samt den analytiske resultatopgørelse og analytiske balance i hhv. bilag 

33 og 36, kan der udarbejdes en regnskabsanalyse, hvor udviklingen i regnskabsposter og nøgletal for 

eHuset sammenlignes med de tre udvalgte konkurrenter, hvilket er i overensstemmelse med RS 520´s 

sammenligninger af virksomhedens finansielle informationer med andre virksomheder af lignende stør-

relse indenfor samme branche. 

 

eHusets omsætning er steget til indeks 141, mens konkurrenterne har haft en stigning til indeks 119-

134. Fra 97/98 til 98/99 er stigningen i eHuset´s omsætning faktisk nøjagtig den samme, som for SAS 

og Columbus. Det er alene i 99/00, at omsætningen i eHuset stiger lidt mere end konkurrenternes. Der 

er således ikke umiddelbart noget væsentligt alarmerende i udviklingen i eHusets omsætning. På bag-

grund af det nuværende kendskab til besvigelsen, ved vi, at indtægterne var forskønnet med 32 mio. kr. 

i 99/00246. Reduceres omsætningen i 99/00 med 32 mio. kr., medfører dette et indeks på 128 i stedet 

for 141. Når man har kendskab til besvigelsen, kan man således godt se, at den reelle omsætning passer 

bedre med konkurrenternes. Men dette kendskab har revisorerne ikke haft ved revisionen af årsregn-

skabet 99/00. Det fremgår af årsrapporterne, at eHuset forventer vækst i omsætning og resultat247. 

Omtalen i årsrapporterne tilkendegiver dog ikke en forventning om en ambitiøs vækst. Revisors profes-

sionelle skepsis bør dog medføre, at der fokuseres på risikoen for besvigelser som følge af en vækststra-

tegi. 

 

Når man kigger på EBITDA, EBIT, NOPAT og årets resultat for eHuset, er der ikke noget i udviklin-

gen, som springer i øjnene. Omsætningen stiger med 10 mio. kr. mere end omkostningerne fra 97/98 

til 99/00, hvilket medfører den store procentvise stigning i EBITDA, men beløbsmæssigt er stigningen 

                                                 
246 Kejserens nye klæder, side 242. 
247 Jf. eHuset årsrapport 98/99, s. 5 samt årsrapport 99/00, s. 6.   
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dog ikke meget høj. Afskrivninger og renteomkostninger falder fra 97/98. Denne stigning samt stignin-

gen i omsætningen medfører, at årets resultat forbedres med 21 mio. kr. i de 3 år. Da stigningen er for-

delt over flere regnskabsposter, er der heller ikke her noget, som indikerer risiko for væsentlig fejlin-

formation. 

 

I eHuset er effektivitetsgraden, som er et udtryk for omsætning pr. medarbejder, steget til indeks 129 

fra 97/98 til 99/00. Der er ikke nogen tydelig tendens i konkurrenternes effektivitetsgrad. SAS og Co-

lumbus har også en stigende effektivitetsgrad, mens Oracle har et fald. eHusets effektivitetsgrad stiger 

gennem de 3 år til et niveau noget over SAS og Oracle, men Columbus har en noget højere effektivi-

tetsgrad på 147 i 2000. Det er altså svært at konstatere noget unormalt i effektivitetsgraden i eHuset. 

 

Afkastningsgraden kan dekomponeres i overskudsgraden og omsætningshastigheden for investeret ka-

pital. eHusets afkastningsgrad stiger fra -6% til 10%, mens Oracle og Columbus har et pænt fald på 

hhv. 105 og 59 procentpoint. SAS har en mindre stigning fra -5% til 1%, men når altså kun lige op på 

positiv afkastningsgrad. Afkastningsgraden for eHuset skiller sig altså ud. eHuset har en mindre stig-

ning i overskudsgraden på 6 procentpoint, så denne lige bliver positiv de sidste 2 år. Konkurrenterne 

derimod har et fald – om end et minimalt fald, bortset fra Columbus, som har et fald fra 7% til -13%. 

Stigningen i overskudsgraden skyldes det ovenfor nævnte forhold, at omsætningen i de 3 år stiger med 

10 mio. kr. mere end driftsomkostningerne samt at afskrivningerne falder med 4 mio. kr. Omsætnings-

hastigheden for investeret kapital skiller sig mere ud, idet eHuset har en stigning, mens alle 3 konkur-

renter har et tydeligt fald. Stigningen i omsætningshastigheden for investeret kapital skyldes, at omsæt-

ningen stiger med 10 mio., mens investeret kapital alene stiger med 7 mio. kr. Ser man på regnskabspo-

sterne, som ligger til grund for investeret kapital, så er der en stor stigning i tilgodehavender fra salg på 

39 mio.kr. eller 56%. Desuden er stigningen i andre tilgodehavender på 44 mio. kr. også stor. At inve-

steret kapital ikke stiger mere skyldes, at stigningen i tilgodehavenderne modsvares af et stort fald i de 

materielle anlægsaktiver. Dette skyldes salg af en bygning. 

 

Egenkapitalforrentningen i eHuset er steget fra -15% i 97/98 til 13% i 99/00. Konkurrenterne derimod 

har et pænt fald i egenkapitalforrentningen på 17 til 65 procentpoint. eHuset skiller sig altså væsentligt 

ud, og skulle således være langt bedre til at forrente den investerede kapital, end konkurrenterne. 

Egenkapitalforrentningen kan dekomponeres i afkastningsgraden, nettolånerenten og finansiel gearing. 

I 98/99 og 99/00 overstiger eHuset´s afkastningsgrad nettolånerenten. Der ”tjenes” således på frem-

medkapitalen. Afkastningsgraden er behandlet ovenfor. Nettolånerenten er faldende gennem de 3 år, 

hvilket skyldes, at nettorenteomkostningerne falder med 75% mens nettorentebærende gæld stiger fra 

97/98 til 98/99. Fra 98/99 til 99/00 falder gælden dog igen, men alene med 22% mod faldet på 75% i 

nettorenteomkostningerne. Udviklingen i nettorentebærende gæld fra 97/98 til 1988/99 skyldes pri-
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mært et fald i likviderne på 19 mio. kr. Fra 98/99 til 99/00 falder den samlede gæld til kreditinstitutter 

og realkreditinstitutter med 14 mio. kr., hvilket er den primære årsag til udviklingen i de 2 år. Udviklin-

gen i den finansielle gearing skyldes ligeledes førnævnte udvikling i likvider og gæld til kreditinstitutter 

og realkreditinstitutter. Desuden skyldes det udviklingen i egenkapitalen, som alene skyldes udviklingen 

i årets resultat, som er overført til andre reserver under egenkapitalen. Udviklingen i årets resultat skyl-

des, jf. ovenstående, primært stigningen i omsætningen. 

 

Analyserer vi likviditeten, så har eHuset en mindre stigning i current ratio. SAS har ligeledes en stigning, 

dog mindre. Oracle og Columbus har derimod et fald – Oracle et mindre fald og Columbus et stort 

fald. eHuset har ligeledes en stigning i likviditetsnøgletallet, quick ratio, dog noget mere beskeden end 

current ratio. Her har både SAS og Oracle en mindre stigning over de 3 år, mens Columbus også har et 

fald i quick ratio. Der er således ikke nogen helt klar forskel fra konkurrenterne. Kigger vi på de bag-

vedliggende regnskabsposter, så skyldes udviklingen i current ratio, at omsætningsaktiverne stiger med 

flere procentpoint end den kortfristede gæld. Stigningen i omsætningsaktiverne skyldes primært den 

store stigning i tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender. Det samme gør sig gældende for 

quick ratio. 

 

eHusets soliditetsgrad ligger alene lidt over konkurrenternes. Columbus´s soliditetsgrad ligger dog over 

eHuset´s i 97/98, men falder så i de to efterfølgende år, således at den ligger under eHusets. Der er 

således heller ikke i dette nøgletal nogen klar forskel ifht. Konkurrenterne. Udviklingen i eHuset´s soli-

ditetsgrad skyldes, at egenkapitalen stiger med flere procentpoint end gældsforpligtelserne i de 3 å, hvil-

ket skyldes stigningen i omsætningen, som har medført en stigning i årets resultat, der overføres til an-

dre reserver under egenkapitalen. 

 

6.2.5.3. Væsentlighedsniveau 
På baggrund af reglerne omkring væsentlighed i RS 320 samt praksis og god skik for beregning af væ-

sentlighedsniveauet, kan der beregnes et væsentlighedsniveau for eHusets årsregnskab for 99/00 som 

helhed på mellem 1,4 og 2,8 mio. kr. Beregningen fremgår af bilag 37. 

 

6.2.5.4. Risikoen for væsentlig fejlinformation og valg af yderligere revisionshandlinger 
På baggrund af ovenstående regnskabsanalyse kan der konstateres risiko for væsentlig fejlinformation 

på følgende regnskabsposter og revisionsmål. 
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FIGUR 15 – REGNSKABSPOSTER MED RISIKO FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION 

 

Det er i regnskabsanalysen konstateret, at udviklingen i likvider, prioritetsgæld og gæld til kreditinstitut-

ter er en primær årsag til udviklingen i nogle af nøgletallene. Da revisionsrisikoen på mellemværende 

med pengeinstitutter og realkreditinstitutter er lille, idet disse let kan afstemmes til ekstern dokumenta-

tion i form af årsopgørelser og engagementsbekræftelser, er der ikke risiko for væsentlig fejlinformation 

i disse regnskabsposter. 

 

I regnskabsanalysen ovenfor er det konstateret, at udvikling i omsætningen samt tilgodehavender fra 

salg i flere tilfælde er den primære årsag til udviklingen i nøgletallene. Som nævnt er den beløbs og pro-

centvise stigning ikke væsentlig større end konkurrenternes. Da regnskabsposten dog er årsagen til flere 

af nøgletallenes udvikling samt det forhold, at selskabet har en vækststrategi, bør revisor alligevel være 

opmærksom på denne regnskabspost. Der er således en risiko for væsentlig fejlinformation i omsætnin-

gen samt tilgodehavender fra salg. Revisor bør derfor have en øget professionel skepsis vedrørende 

disse poster samt overveje arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlin-

ger. 

 

Revisors revisions af omsætningen og tilgodehavender for salg kan foretages sammenhængende som 

beskrevet i ITF. Ligeledes kan risikoen henføres til omsætningen og revisionsmålene forekomst og pe-

riodisering samt tilgodehavende fra salg og revisionsmålene tilstedeværelse, rettighed/forpligtelse og 

værdiansættelse.  
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Såfremt der var gode interne kontroller i eHuset, kunne revisor bygge sin revision på test af kontroller 

som beskrevet i ITF omfattende test af kontroller, forretningsgange, funktionsadskillelse, Rykkerproce-

dure mv.  Ved udsendelse af saldomeddelelse på tilgodehavender fra salg i årets løb revideres både revi-

sionsmålet forekomst på omsætningen samt tilstedeværelse på tilgodehavender fra salg. 

 

En analyse af bruttoomsætningen for eHuset, viser at bruttoavancen er faldende som følge af en større 

procentvis stigning i de direkte omkostninger end i omsætningen. Revisor bør således drøfte forholdet 

med ledelsen og få revisionsbevis for udtalelserne. Disse revisionshandlinger vedrører revisionsmålet 

forekomst på omsætningen.  

 

Tilstedeværelsen af tilgodehavende kan analyseres ifht forventninger og budget samt sammenholdelse 

med aldersfordelt debitorliste. De regnskabsanalytiske handlinger foretages ofte i forbindelse med sta-

tusrevision. 

 

Som beskrevet under ITF dækkes revisionsmålet forekomst på omsætningen ved at følge transaktions-

sporet, hvilket ligeledes afdækker tilstedeværelsen af tilgodehavender fra salg. Handlingen kan foretages 

såvel i løbet af året som ved statusrevisionen. 

 

Skæringen klares via en gennemgang af bilag og bogføring omkring statusdagensom beskrævet under 

ITF disse handlinger afdækker periodisering af omsætningen og værdiansættelsen af tilgodehavender fra 

salg. 

 

Ved kontrol af betalinger fra kunderne efter statusdagen afdækkes tilstedeværelsen, rettig-

hed/forpligtelse og værdiansættelsen. Eventuelle gamle endnu ikke betalte saldi bør drøftes med ledel-

sen for at vurdere hensættelse til tab, herunder værdiansættelsen. 

 

Ved status kan hensættelsen af tab på debitorer konfereres med evt. advokatkorrespondance med hen-

blik på værdiansættelse. Det skal endvidere sikres at tilgodehavende i udenlandsk valuta kursreguleres til 

statusdagens kurs i relation til værdiansættelsen.  

 

Som tidligere nævnt, er det vigtig, at revisor følger pengestrømmene, når der er risiko for væsentlig fejl-

information som følge af besvigelser. I eHuset ved vi nu, at der ikke var sammenhæng mellem transak-

tionerne og pengestrømmene, hvad angår besvigelserne. Såfremt der fortages gennemgang af kreditno-

taer efter statusdagen, kontrol af leveringsdatoer omkring statusdagen, kontrol til eventuelle salgskon-

trakter samt udsendes saldomeddelelser på tilgodehavender fra salg, må det konstateres, at det ville væ-

re muligt at afdække risikoen for besvigelser på omsætning og tilgodehavender fra salg. Det skal dog 
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nævnes, at revisors forespørgsler til den daglige ledelse, formentlig ikke ville have kunnet bidrage til en 

afsløring af besvigelserne, idet flere medlemmer af den daglige ledelse var indblandet i besvigelserne. 

 

Andre tilgodehavender er ligeledes identificeret som en post med risiko for væsentlig fejlinformation og 

risikoen kan adresseres til revisionsmålene tilstedeværelse, rettighed/forpligtelse og værdiansættelse. 

Regnskabsposten revideres ved at foretage gennemgang og analyse af konti samt kontrol til ekstern 

dokumentation. Endvidere kontrolleres afregninger efter statusdagen. På resterende væsentlige saldi 

indhentes ekstern skriftlig bekræftelse på saldoen. Disse handlinger foretages ved statusrevisionen. 

Det fremgår ikke af de offentliggjorte oplysninger, at der forekommer besvigelser i denne regnskabs-

post. Det må dog konstateres, at risikoen for eventuelle besvigelser vil kunne afdækkes ved ovenståen-

de revisionshandlinger. 

 

6.2.6. Revisors ansvar  
eHuset blev af advokaten for konkursboet indbragt for responsumudvalget med henblik på vurdering 

af kvaliteten af den udførte revision i 98/99 og 99/00 hvilket således er de to sidste år af vores analyse-

periode.248 

 

Udvalget havde ikke kendskab til revisorernes arbejdspapir i det revisorerne ikke ønskede at besvare 

spørgsmålene. Derfor udtalte udvalget sig hovedsageligt generelt for så vidt angår god revisionsskik og 

her bør det bemærkes at revisor bør ”foretage udvidede undersøgelser og analyser af indtægtsperiodisering, debitor-

saldi og kreditnotaudskrivning, når revisor konstaterer svagheder i de interne forretningsgange og kontroller”249. Svag-

heder i de interne kontroller og forretningsgange var netop hvad skønserklæringer konkluderede250 og 

revisor burde derfor have foretaget udvidende undersøgelser og analyser. 

 

Der er noget der tyder på at revisorerne til dels har gjort dette, i hvert fald skriver revisorerne i et ma-

nagement letter251 at der er indtægtsført t.kr. 795 som reelt er en forudfakturering, og at det anbefales at 

der etableres procedurer der sikre at forudfakturering ikke indtægtsføres. Til trods for dette, har reviso-

rerne ikke gjort deres arbejde godt nok, i hvert fald fandt landsretten, på baggrund af skønserklæringer-

ne, at revisionen af indtægtsperiodiseringen i regnskabsårene 98/99 og 99/00 ikke havde levet op til 

god revisionsskik. Endvidere faldt landsretten at revisorerne ikke kun i management letter, men i revi-

sionsprotokollen burde have rapporteret om mangler ved timeregistreringssystemerne samt de svage 

                                                 
248 Responsumsag nr. 1234 d. 20 april 2005, ”god revisionsskik II og III, god regnskabsskik IV” 
249 Responsumsag nr. 1234 d. 20 april 2005, ”god revisionsskik II og III, god regnskabsskik IV” s. 1 
250 Pressemeddelelse (Dom i sag om tilsidesættelse af god revisorskik) d. 4/2-2011 – Domstol.dk 
251 Responsumsag nr. 1234 d. 20 april 2005, ”god revisionsskik II og III, god regnskabsskik IV” s. 2 
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forretningsgange og interne kontroller. Endelig fandt landsretten at revisorerne burde have taget forbe-

hold i årsrapporterne for regnskabsårene 98/99 og 99/00 på baggrund af de fundne fejl.252 

 

Responsumudvalget supplerer og svarer således bekræftende på et af de stillede spørgsmål, nemlig at de 

anførte indtægtsperiodiseringsfejl var væsentlige for regnskabslæsers bedømmelse af regnskaberne. 

Regnskaberne var som følge heraf ikke aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.253 

  

Revisorerne er ikke blevet strafanklaget og der er heller ikke noget der tyder på et eventuelt strafansvar. 

Revisorerne har til dels rapporteret om de svage forretningsgange i form af det før omtalte Manage-

ment Letter og der er således ikke indikationer på, at man med fortsæt har udeladt noget eller har hand-

let groft uagtsomt. Landsretten gav endvidere revisorerne medhold i at der ikke var tale om grove fejl 

og et strafansvar synes derfor ikke aktuelt. 

 

De før omtalte skønserklæringer blev afholdt i forbindelse med en erstatningsansvarssag anlagt af eHu-

set under konkurs og Jyske Bank mod revisorerne. eHuset under konkurs mente at revisorerne var er-

statningsansvarlig for det tab der var forvoldt, som følge af at revisorerne havde tilsidesat god revisi-

onsskik i forbindelse med revisionen af regnskaberne. Jyske Bank havde på baggrund af årsrapporterne 

ydet lån til eHuset, og mente ikke at de ville have foretaget disse dispositioner, såfremt årsregnskaberne 

havde været revideret efter god revisionsskik. Landsretten fandt som tidligere nævnt at revisorerne 

havde tilsidesat god revisionsskik og at det var ansvarspådragende for revisorerne, men landsretten 

fandt det ikke godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem de ansvarspådragende forhold og det 

påståede tab og revisorerne blev derfor frikendt of erstatning.254 

 

Revisorerne i eHuset har ikke fået disciplinære sanktioner og sagen er ikke blevet behandlet i revisor-

nævnet. Dette kan man imidlertid undre sig over eftersom skønserklæringerne tyder på mangelfuldt 

arbejde og dermed disciplinæransvar. Man må derfor også antage at disciplinærnævnet blot har afventet 

afgørelsen i retten og at sagen derfor blot ikke er ”kørt” i revisornævnet. 

 

6.3. Memory Card Technology 
Memory Card Technology255 var en af verdens største producenter af hukommelse til computere256. 

Som det fremgår af introduktionen nedenfor, var varelageret i MCT værdiansat for højt og selskabet gik 

konkurs bl.a. som følge af store tab på varelager og debitorer. 

 
                                                 
252 Responsumsag nr. 1234 d. 20 april 2005, ”god revisionsskik II og III, god regnskabsskik IV”  
253 Responsumsag nr. 1234 d. 20 april 2005, ”god revisionsskik II og III, god regnskabsskik IV” s. 5 
254 Pressemeddelelse (Dom i sag om tilsidesættelse af god revisorskik) d. 4/2-2011 – Domstol.dk 
255 Efterfølgende betegnet MCT. 
256 Kejserens nye klæder, s. 260. 
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6.3.1. Introduktion til casevirksomheden257 
John Trolle stifter MCT i 1992258. Selskabet er i begyndelsen en ren handels virksomhed, men overtager 

hurtig en fabrik i Taiwan og begynder selv at producere hukommelseskort.  

 

MCT havde store kapitalbindinger i varelagre og udviklingsomkostninger. For at skabe kapital til den 

store binding, blev selskabet i 1997 noteret på Københavns Fondsbørs259. Aktietegningen ved børsno-

teringen tilførte selskabet lidt over 100 mio. kr. Desuden blev John Trolles egen formue forøget med 

64 mio. kr.260 

 

Til trods for at selskabet i 98/99 har en stigende omsætning og overskud, er John Trolle ikke tilfreds. 

Hans strategi er at være blandt verdens fem største producenter af hukommelseskort inden 2005. Dette 

ville kræve en årlig omsætningsfremgang på 40%, hvorefter omsætningen ville være steget til 4-5 mia. 

kr.  

 

Som et led i selskabets vækststrategi var planlagt en børsnotering på Nasdaq i USA. Mens man gør sel-

skabet klar til børsnoteringen, optages omkring april 2000 et banklån på 68 mio. dollars (531 mio. kr.) 

til finansiering af væksten261. Lånet skulle tilbagebetales allerede i september 2000. 

Herefter begynder aktiekurserne at dykke på den amerikanske børs, priserne på RAM dykker kraftigt og 

dollarkursen stiger.  

Faldet i aktiekurserne på den amerikanske børs medfører, at MCT ikke kan gennemføre den planlagte 

børsnotering. Som følge heraf udebliver den forventede kapitaltilførsel på 1 mia. kr. og banklånet kan 

derfor ikke tilbagebetales. Endvidere havde man solgt det forventede dollarprovenu. 

Selskabet havde hverken styr på lagre, debitorer eller it-system. Som følge heraf havde man store tab på 

varelagre og debitorer. Dette sammen med valutakurstabet medførte, at selskabet i slutningen af 2000 

tilsyneladende havde tabt hele egenkapitalen262. For at rede selskabet optages et uforrentet banklån på 

150 mio. kr., hvor John Trolle stiller sin aktiepost på 55%263 af aktierne i MCT. 

 

I januar 2001 var John Trolle tvunget til at forlade MCT264. Efter tiltrædelse af ny direktør startede op-

rydningen i bl.a. varelagre. I slutningen af januar konstateres det, at der ikke er penge til at betale kredi-

torerne, og der anmeldes betalingsstandsning265. I de 7 måneder fra juli 2000 til februar 2001 konstate-

                                                 
257 Historien om Memory Card bygger på Kejserens Nye Klæder, s. 260-268. 
258 Kejserens nye klæder, s. 260. 
259 Kejserens nye klæder, s. 261. 
260 Kejserens nye klæder, s. 261 og 266. 
261 Kejserens nye klæder, s. 261-263. 
262 Kejserens nye klæder, s. 264. 
263 Jt.Holding Danmark A/S (John Trolles 100% ejede holdingselskab) ejer iht. NN Markedsdata 55% af Memory Card. 
264 Kejserens nye klæder, s. 264. 
265 Kejserens nye klæder, s. 264-265. 
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res et direkte tab på 624 mio. kr., hvoraf tab på varelagre udgør over 300 mio. kr. Herudover kom valu-

takurstab, tab på debitorer og nedskrivning af goodwill, hvorefter selskabets egenkapital var negativ 

med 511 mio. kr.266. MCT sælger sine sunde aktiviteter til amerikanske Dataram Corporation for ca. 

265 mio. kr., hvilket mindsker tabet hos kreditorerne. 

I efteråret 2001 indgiver MCTs bestyrelse konkursbegæring267. 

 

John Trolle bliver i 2008 idømt 6 års fængsel for bedrageri. , momssvindel og kursmanipulation268 i 

form af bl.a. oppustning af omsætningen via fiktive salg269, optagelse af fiktive varebeholdninger, ube-

rettiget opskrivning af varelagrenes værdi og angivelse af fiktive tilgodehavender270. 

 

MCT’s produkter omfattede Dram, Sram og Flash-baserede produkter og MCT’s kunder var bl.a. re-

præsenteret inden for brancherne forbrugerelektronik, telekommunikation, IT produkter samt digitale 

produkter såsom Fujitsu, Toshiba samt Samsung, Panasonic og Konica271. 

 

6.3.2. Principal-Agent-teorien og forventningskløften 
I forhold til principal-agent teorien er John Trolle, fra stiftelsen i 1992 til børsnoteringen og aktieudvi-

delsen i 1997, både agenten i form af sin direktørtitel og principal i form af sin hovedaktionærpost. 

Først i 1996/1997 ændres bestyrelsen og tre professionelle bestyrelsesmedlemmer indsættes sammen 

med John Trolle – dette formentlig som en optakt til børsnoteringen i 1997. I de første år er der således 

en sammensmeltning mellem principal og agent, da John Trolle både er hovedaktionær, bestyrelses-

medlem og direktør.. Revisor er således engageret af den samme person, som revisor skal ”kontrollere”. 

Fra børsnoteringen i 1997 må John Trolle dog siges at være agent, til trods for et ejerskab på 55%. 

Principalen er her de øvrige ejer af de børsnoterede aktier. 

 

Det er umiddelbart svært at sige præcis hvor meget John Trolles personlige vinding har været. Det er 

ikke oplyst præcis hvor meget John Trolle har modtaget i løn, men udgifter til den samlede ledelse som 

udgøres at John Trolle og Niels Peder Opstrup udgjorde i 98/99 2,6 mio. kr. og i 99/00 3,0 mio. kr. 

Bl.a. hans dyre biler272 illustrerer ligeledes, at han er blevet godt betalt. I forbindelse med børsnoterin-

gen opnåede John Trolle ligeledes et provenu på 64 mio. kr. 

 

                                                 
266 Kejserens nye klæder, s. 265. 
267 Kejserens nye klæder, s. 266. 
268 ”Bøder til Memor Card-revisorer” 
269 ”Revisorer trukket rundt ved næsen” 
270 Pressemeddelelse (Dom i straffesag om omfattende bedrageri) 
271 Årsrapporten for MCT 97/98 
272 Kejserens nye klæder, s. 260. 



 

Side 104 

John Trolle har haft incitament og motiv til at foretage besvigelsen i form af hans ambitiøse vækststrategi 

for MCT. Desuden var denne vækststrategi offentliggjort i årsrapporterne273, hvorfor motivet ligeledes 

har været at leve op til egne udmeldinger. MCT har endvidere opnået store banklån på baggrund af de 

fejlbehæftede årsrapporter, hvorfor opnåelse af finansiering fra såvel banker som investorer ligeledes 

må siges at være et motiv. Herudover kan John Trolles livsstil ligeledes have været en del af motivet til 

besvigelserne. Et yderligere incitament for John Trolle er, at der er etableret et incitamentsprogram274 

som vil give ham et yderligere afkast. Det må således konkluderes, at John Trolle har haft motiv til be-

svigelsen. 

 

Som det fremgår af omtalen af dommen ovenfor, har John Trolle bl.a. foretaget bevidste, fejlagtige op-

skrivninger af varelageret. Det må på denne baggrund konstateres, at John Trolle formentlig må have 

tilsidesat de interne kontroller. Som direktør har han således haft muligheden for at tilsidesætte de interne 

kontroller og udføre besvigelserne. 

Det må på baggrund af de faktisk foretagne besvigelser, som John Trolle blev dømt for, konstateres, at 

John Trolle har haft moralen til at udføre besvigelserne. 

 

Den informationsasymmetri og informationskløft, der ligger mellem agenten og principalen, gælder 

også for MCT. Principalen, i form af hhv. aktionærerne og dernæst bestyrelsen, har således ikke haft 

den viden som John Trolle har haft. Dette må antages at være tilfældet, da det alene er John Trolle, som 

er blevet dømt for besvigelserne. Den toleddede struktur vi har i Danmark, i relation til Principal-

Agent-teorien, er ligeledes gældende for MCT, idet direktionen har holdt besvigelserne skjult for besty-

relsen jf. afsnittet om Principal-Agent-teorien. 

 

Revisornævnet har afgjort, at revisorerne i MCT ikke havde udført revisionen godt nok275. Hvad angår 

forventningskløften, må det således netop konstateres, at revisorerne rent faktisk ikke havde gjort deres 

arbejde godt nok. Offentlighedens forventninger til revisor og den såkaldte forventningskløft er således 

berettiget i denne sag. 

  

6.3.3. Regnskabsmanipulation 
I regnskabsåret 98/99 foretages en opskrivning af varelageret på 42 mio. kr., som medførte en tilsva-

rende reduktion af vareforbruget276. Af Revisornævnets behandling af forholdet, herunder kendelsens 

udpluk af revisorernes planlægningsnotat, revisionsnotater, protokol mm., må det konkluderes, at regn-

skabsmanipulationen er foretaget som følger. John Trolle har haft mulighed for at gå mere eller mindre 
                                                 
273 I årsrapporten 1997/98 angives det på s. 14, at målsætningen er at blive blandt de 5 største producenter i verden. I årsrap-
porten 99/00 angives det på s. 1, at der forventes en omsætningsstigning på min. 40%. 
274 Årsrapporten for MCT for 99/00 s. 11 
275 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S) 
276 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 2-4 (første klagepunkt, klageskriftets punkt 5.10). 
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bagom lagersystemet og foretage justeringer. Disse justeringer har medført denne opskrivning af vare-

lageret, som John Trolle overfor revisorerne kalder en ”genberegning”. 

I 99/00 foretages der ligeledes en ”genberegning”277. KMPG har, på SØKs vegne, efterfølgende fore-

taget beregninger heraf, som viser, at værdien af varelageret var 95 mio. kr. lavere end angivet i årsregn-

skabet, svarende til 19% af værdien af varebeholdninger i koncernregnskabet. 

 

MCT har udført kontraktproduktion for bl.a. Samsung, hvor Samsung har leveret alle råvarerne278. 

MCT har så modtaget et vederlag for at samle produkterne. Ejendomsretten til råvarerne forbliver iht. 

en kontrakt Samsungs. MCT har omregnet vederlaget til en omsætning og et vareforbrug ud fra en 

skønnet bruttoavance på 1,25%, og har således i 98/99 pustet omsætning op med 184 mio. kr. (30% af 

koncernens omsætning iht. årsrapporten) og vareforbruget med 181 mio. kr. (36% af koncernens vare-

forbrug iht. årsrapporten) ud fra et vederlag på 2 mio. kr. Dette må siges at være en mere eller mindre 

bevidst forkert anvendelse af anvendt regnskabspraksis. Desuden er denne specifikke anvendte regn-

skabspraksis ikke oplyst i årsrapporten. 

Forholdet gør sig ligeledes gældende i årsrapporten for 99/00, hvor selskabet fra kontraktproduktionen 

har indregnet omsætning på 159 mio. kr. (13% af koncernens omsætning iht. årsrapporten) og varefor-

brug på 154 mio. kr. (15% af koncernens vareforbrug iht. årsrapporten) ud fra et vederlag på 5 mio. 

kr.279 

 

Af Revisornævnets kendelse, må det ligeledes konkluderes, at regnskaberne i flere tilfælde har været 

behæftet med bevidst forkerte regnskabsmæssige skøn, herunder manglende hensættelser til tab samt 

nedskrivninger280. John Trolle har i flere af disse tilfælde givet revisorerne fejlagtige og misledende op-

lysninger som forklaring på forholdende. 

 

I en periode på knap 2 måneder i oktober-november 1999 har det samlede råvarelager i MCT Danmark 

været overdraget 8 gange til MCT USA281. Disse transaktioner har påvirket værdien af varelageret med 

11 mio. kr., som primært skyldes stigende dollarkurs. Af Revisornævnets kendelse lader det til, at denne 

koncerninterne avance på 11. mio. kr. ikke har været elimineret i koncernregnskabet. 

 

6.3.4. Regnskabskvaliteten 
6.3.4.1. Memory Card Technology 
Ved gennemlæsning og vurdering af regnskabskvaliteten er der følgende ting at bemærke: 

                                                 
277 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 9-10 (klageskriftets punkt 11.10). 
278 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 8-9 (femte klagepunkt, anklageskriftets punkt 9.8). 
279 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 15 (anklageskriftets punkt 17.8). 
280 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 6 (tredje klagepunkt, anklageskriftets punkt 7.5) og s. 6-8 
(fjerde klagepunkt, anklageskriftets punkt 8.6). 
281 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 11 (, anklageskriftets punkt 12.6). 
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• MCT har indgået leje og leasingforpligtelse som gengivet nedenfor282 

 
Operationel leasing i t. kr. 1999/00 1998/99 1997/98
Forfalder inden for 1 år 18.140 11.100 2.900
Forfalder mellem 1 - 5 år 72.560 73.900 15.100
Forfalder efter 5 år 16.500 20.800 16.500
I alt 107.200 105.800 34.500  

FIGUR 16 – MCT, OPERATIONEL LEASING FORDELT 

Omregningen af operationel leasing til finansiel leasing samt indregning i resultatopgørelse og 

balance heraf, fremgår af bilag 63, 64 og 67. 

• MCT har pr. 1/7-1999 købt et Australsk selskab ved navn Hypertec. Hypertec havde i regn-

skabsåret 98/99 en omsætning på 142 mio. kr. og et primært driftsresultat på 7 mio. kr. Selska-

bet havde endvidere 84 medarbejder i forbindelse med opkøbet283. I årsrapporten for MCT for 

regnskabsåret 99/00 er de overtagne antal medarbejder reduceret til 63. Det er i årsrapporten 

for MCT for 99/00 oplyst at omsætningen i Australien/Asien udgør 10 % af den samlede om-

sætning svarende til 127 mio. kr.. Hypertec var hovedsageligt kun repræsenteret i Australien 

/Asien og 10 % af dette års omsætning svarer nogenlunde overens med sidste års omsætning 

for Hypertec alene. 

• MCT har i deres årsrapport for 99/00 hensat t.kr. 56.700 som en ekstraordinær post vedrørende 

urealiseret kurstab på terminsforretninger. Denne post anses imidlertid for en almindelig drifts-

risiko og vil som følge heraf indgå i finansielle poster. 

 

I bilag 65 og 68 gengives hhv. den analytiske resultatopgørelse og analytiske balance for eHuset baseret 

på resultatopgørelsen og balancen i den officielle årsrapport284. 

 

6.3.4.2. American Power Conversion Denmak ApS285 
APC er stiftet 26. juni 1990 og er et dansk datterselskab af det amerikanske moderselskab, som er note-

ret på NASDAQ i USA. Aktiviteter jf. årsberetningen286 består i at udvikle og producere UPS-systemer. 

UPS-systemer (Uninterruptable Powers Supply) er bedre kendt som backup batteri til computere mv. 

APC producerer altså komponenter til computer ligesom MCT og APC’s hardware må ligeledes være at 

karakterisere som værende delkomponenter til det samme slutprodukt bl.a. computer. APC’s produkter 

synes også at være underlagt den teknologiske udvikling, der er i branchen.  

 

                                                 
282 Opsummering af oplysninger om eventualforpligtelser fra årsrapporterne 97/98, 98/99 og 99/00. Hvis der ikke er angivet 
andet er leasingydelsen fordelt lineært over en periode på 5 år. Lejeaftale på ejendommen er først indgået ultimo maj. 
283 MCT’s årsrapport for 99/00, s. 20 
284 Se gengivelse af officielle årsrapport for Memory Card jf. bilag 56 og 60. 
285 Herefter benævnt APC 
286 Årsrapporten for APC for 2000, aktiviteten har ikke ændret sig væsentligt i analyseperioden 
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En gennemgang af regnskaberne har givet anledning til følgende kommentarer. Selskabet er fusioneret 

med moderselskabet d. 1. januar 2000. Moderselskabet er således anvendt til analysetallene i 1998. 

Bilag 70 indeholder en mere uddybende gennemgang af regnskabskvaliteten, herunder en vurdering af 

ejendommenes værdiansættelse. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 72 og 74. 

 

6.3.4.3. Minolta Danmark A/S287 
Minolta er stiftet i 1982 og er et danske datterselskab af et tysk moderselskab.  

 

Minoltas aktiviteter har i analyseperioden ikke ændret sig væsentligt og omfatter jf. ledelsesberetningen 

”salg, service, support, implementering og distribution af output løsninger inden for kopi, fax og print og netvæksop-

koblinger288. Umiddelbart ligger dette ikke op af MCT’s produktgruppe har de ligeledes klasseficeret sig 

under branchekoden ”465100 engroshandel med computer, ydre enheder og software”. Samtidig er 

produkter inden for ovennævnte områder ligeledes underlagt en rivende udvikling inden for teknologi-

en, og det må antages, at en del af Minoltas produkter indeholder hukommelseskort. Minolta nævner da 

også selv i årsrapporten er aktive inden for hovedområde ”udvikling og konstruktion af hardware og software 

til netwærksløsninger”289.  

 

Selskabets årsrapporter er gennemgået, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger. Selskabet 

har i 99/00 frasolgt et datterselskab. Der er indgået leje og leasingforpligtelser. Korrektionerne heraf 

fremgår af bilag 77, 78 og 81. 

Bilag 75 indeholder en mere uddybende gennemgang af regnskabskvaliteten. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 79 og 82. 

 

6.3.4.4. ICL Danmark A/S290 
ICL eller Fujitsu, som selskabet hedder i dag, blev stiftet 6. juli 1979 og er et dansk ejet datterselskab af 

et Hollandks moderselskab. 

 

                                                 
287 Herefter benævnt Minolta 
288 Årsrapporten for Minolta for regnskabsåret 99/00 , s. 4 
289 Årsrapporten for Minolta for regnskabsåret 99/00 , s. 5 
 
290 Herefter benævnt ICL 
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ICL’s aktiviteter består i totalløsninger og systemintegration indenfor såvel det offentlige som det priva-

te. ICL er ISO 9001 certificeret som leverandør af hardware, software og service (der samme som MCT 

forsøgte at blive i foråret 1999).  

 

En gennemgang af årsrapporterne har medført følgende bemærkninger. Selskabet har ændret regn-

skabsår pr. 1. januar 1999, således at der en 3 måneders regnskabsperiode. Der er set bort fra denne 

periode i analysen, idet en 3 måneders periode ikke vil kunne lægges til grund for udviklingen. Der fore-

ligger ikke koncernregnskab i 1999. Det er vurderet, at forskellen er minimal og uvæsentlig, hvorfor 

moderselskabets regnskab er anvendt i 1999. ICL har indgået leje og leasingforpligtelser. Der er i 1998 

og 99/00 solgt en del af aktiviteterne. Der foreligger ikke oplysninger til brug for en korrektion heraf. 

Korrektionerne leasing og solgte aktiviteter fremgår af bilag 85, 86 og 89. 

Bilag 83 indeholder en mere uddybende gennemgang af regnskabskvaliteten. 

 

De analytiske resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 87 og 90. 

 



 

Side 109 

1999/2000 1998/1999 1997/1998 2000 1999 1998 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1999/2000 1998 1997
Omsætning 1.266.906 623.117 447.270 906.686 665.276 609.459 361.799 387.256 382.016 688.243 494.785 557.523
Indeks (omsætningen) 283% 139% 100% 149% 109% 100% 95% 101% 100% 123% 89% 100%
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 35.935 49.196 15.068 67.277 93.831 57.803 -40.963 14.725 13.923 -22.619 -27.549 7.063
Indeks (EBITDA) 238% 326% 100% 116% 162% 100% -294% 106% 100% -320% -390% 100%
Resultat af primær drift (EBIT) 13.244 36.736 8.762 52.402 77.462 39.980 -48.453 7.126 5.960 -33.987 -39.954 -5.541
Indeks (EBIT) 151% 419% 100% 131% 194% 100% -813% 120% 100% 613% 721% 100%
Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) 8.125 23.630 4.419 39.244 51.808 27.336 -48.427 6.235 6.836 -33.993 -38.981 -4.282
Indeks (NOPAT) 184% 535% 100% 144% 190% 100% -708% 91% 100% 794% 910% 100%
Årets resultat -55.629 14.141 1.839 35.992 44.258 13.522 -48.385 8.570 7.873 -33.998 -36.912 -1.839
Indeks (årets resultat) -3026% 769% 100% 266% 327% 100% -615% 109% 100% 1849% 2007% 100%

Antal ansatte 235 132 92 588 437 415 328 334 342 459 297 293
Indeks (Antal ansatte) 255% 143% 100% 142% 105% 100% 96% 98% 100% 157% 101% 100%

Effektivitetsgrad (oms. pr. medarbejder) 5.391 4.721 4.862 1.542 1.522 1.469 1.103 1.159 1.117 1.499 1.666 1.903
Indeks (effektivitetsgrad) 111% 97% 100% 105% 104% 100% 99% 104% 100% 79% 88% 100%

Rentabilitet
Afkastningsgrad 1% 5% 2% 13% 37% 14% -46% 7% 8% -32% -42% -5%
Overskudsgrad 1% 4% 1% 4% 8% 4% -13% 2% 2% -5% -8% -1%
Omsætningshastighed for investeret 
kapital 1,83 1,40 2,40 2,99 4,74 3,22 3,46 4,37 4,73 6,55 5,33 6,24
Egenkapitalforrentning -49% 8% 1% 19% 30% 13% 96441% 12% 13% -27% -23% -1%
Nettolånerenten efter skat 11% 3% 7% 3% -102% 16% 0% -14% -6% 0% 3% 2%

Likviditet (vækst)
Likviditetsgrad 1 (current ratio) 1,02 1,47 2,87 2,04 1,98 2,42 0,83 1,19 1,26 1,73 1,94 2,25
Likviditetsgrad 2 (quick ratio) 0,43 0,49 1,44 0,76 1,04 1,27 0,33 0,23 0,29 1,29 1,45 1,73

Soliditet (sikkerhed/risikonøgletal)

Soliditetsgraden 10% 29% 56% 28% 34% 28% 0% 17% 19% 46% 50% 53%
Finansiel gearing 5,06 1,65 0,23 0,62 -0,05 0,85 -2086,25 0,24 0,28 -0,16 -0,42 -0,54

ILCAPCUdvalgte regnskabsposter, indekstal 
og nøgletal. T.DKK

MCT Minolta

 

FIGUR 17 – NØGLETALSOVERSIGT
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6.3.5. Revisionens planlægning 
De analytiske resultatopgørelser og balancer, som fremgår af bilagene, er sammenfattet i oversigterne 

med regnskabsposter, indekstal og nøgletal på de to foregående sider. Disse vil blive anvendt til regn-

skabsanalysen nedenfor. 

 

Der er i lighed med de øvrige cases valgt en kombineret strategi med test af kontroller og substansrevi-

sion. 

 

6.3.5.1. Accept af opgaven 
PWC og Ernst & Young var revisorer for MCT. Set i lyset af, at de begge er blandt Danmarks og ver-

dens største revisionsvirksomheder samt de offentliggjorte oplysninger, domme og afgørelser mm. i 

sagen, er der ikke umiddelbart grundlag for at stille spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed, kompe-

tencer og ressourcer. Det må på denne baggrund antages, at disse forhold er tilstede. 

 

Det må, på baggrund af offentliggjorte oplysninger, domme mm., antages, at revisor ikke har haft 

kendskab til ledelsens manglende integritet og troværdighed, og således ikke har haft grund til ikke at 

acceptere opgaven. 

 

6.3.5.2. Forståelse af virksomheden og regnskabsanalyse 
På baggrund af figur 28 ovenfor samt den analytiske resultatopgørelse og analytiske balance i hhv. bilag 

59 og 62, kan der udarbejdes en regnskabsanalyse, hvor udviklingen i regnskabsposter og nøgletal for 

MCT i overensstemmelse med RS 520 sammenlignes med de tre udvalgte konkurrenter. 

 

MCTs omsætning er steget til indeks 283, mens konkurrenterne alene har haft en stigning til indeks 

123-149. Minolta har endog et fald til indeks 95. Det fremgår af årsrapporterne, at MCT har en ambiti-

øs vækststrategi, som kræver en årlig vækst i omsætningen på 40%, jf. omtale ovenfor. Alene denne 

ambitiøse vækststrategi bør medføre, at revisor øger sin professionelle skepsis, da dette er et motiv for 

at udføre regnskabsmanipulation. 

 

Det fremgår af EBITDA, EBIT, NOPAT og årets resultat for eHuset, at den store stigning i omsæt-

ningen ikke får effekt på disse resultatposter i 99/00. Tværtimod er årets resultat negativt. Dette skyldes 

hensættelse til tab på debitorer og varelager 58 mio. kr., ekstraordinære poster 57 mio. kr., som er tab 

på valutakurssikring samt en stor stigning i de finansielle udgifter. 

 

Omsætning pr. medarbejder udtrykt i effektivitetsgraden er steget til indeks 111 i de 3 år. APCs effekti-

vitetsgrad stiger ligeledes, men dog alene til indeks 105. Minoltas og ILCs har dog et fald til hhv. indeks 
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99 og 79. Det ses altså, at MCT har en effektivitetsgrad, som er noget bedre end konkurrenternes. Det-

te skyldes en større stigning i omsætningen end i antal medarbejdere ifht. hos konkurrenterne. 

 

Der er hverken noget klart niveau eller tydelig tendens i konkurrenternes afkastningsgrad eller over-

skudsgrad. APC har fra 1998 til 1999 en pæn stigning, men så et fald i 2000 igen, så begge nøgletal er 

stabil fra 1998 til 2000. Minolta og ILC har derimod et pænt fald i både afkastningsgrad og overskuds-

grad. MCT har ligesom APC en stigning fra 97/98 til 98/99, men så et fald igen, så afkastningsgraden 

og overskudsgraden er uændret fra 97/98 til 99/00. At MCTs afkastningsgrad falder i 99/00 skyldes 

hensættelsen til tab på debitorer og varelager samt en stor stigning i investeret kapital, hvilket primært 

skyldes en stor stigning i varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Faldet i overskudsgraden i 

99/00 skyldes ligeledes hensættelsen til tab på debitorer og varelager. Der er ikke nogen entydig ten-

dens i konkurrenternes omsætningshastighed for investeret kapital. MCT har et fald fra 97/98 til 98/99 

men så en mindre stigning i 99/00. Stigningen i 99/00 skyldes en større stigning i omsætningen end i 

investeret kapital. 

 

MCT har en lille stigning i egenkapitalforrentningen fra 97/98 til 98/99, men et kraftigt fald i 99/00. 

APC har ligeledes en stigning fra 1998 til 1999 men så et mindre fald igen i 2000. Minolta´s enorme 

stigning egenkapitalforrentningen i 99/00 skyldes et fald i bruttoavancen samtidig med en stigning i 

omkostningerne, som medfører et underskud. Herudover er nøgletallet påvirket af korrektionen for de 

solgte aktiviteter, som vi har foretaget i de analytiske opgørelser. 

Det er alene i 98/99, at MCTs afkastningsgrad overstiger nettolånerenten, og at der således ”tjenes” på 

fremmedkapitalen. Nettolånerenten stiger i 99/00, hvilket skyldes, at nettorenteomkostningerne har en 

noget højere procentvis stigning end nettorentebærende gæld. Udviklingen i nettorenteomkostningerne 

skyldes ovenfor nævnte stigning i renteudgifterne samt tab på valutakurssikring. Den finansielle gearing 

stiger pænt gennem de 3 år, hvilket skyldes at egenkapitalen falder mens nettorentebærende gæld stiger 

kraftigt. Faldet i egenkapitalen skyldes underskuddet, som nævnt ovenfor bunder i hensættelse til tab på 

debitorer og varelager, tab på valutakurssikring og stigning i renteudgifterne. Stigningen i nettorentebæ-

rende gæld skyldes primært en voldsom stigning i bankgælden. 

 

Analyserer vi likviditeten, så falder både MCTs og konkurrenternes current ratio og quick ratio. Minolta 

har dog en mindre stigning i quick ration i 99/00. MCT har dog et noget større fald i likviditetsgraderne 

end konkurrenterne. Udviklingen i current ratio skyldes, at den store stigning i omsætningsaktiverne 

dog er lavere end stigningen i kortfristet gæld. Stigningen i kortfristet gæld skyldes en stor stigning i 

bankgælden. Stigningen i bankgælden er ligeledes årsagen til faldet i quick ratio. 

Der er ikke nogen helt entydig tendens i konkurrenternes soliditetsgrad. MCTs soliditetsgrad falder 

meget i løbet af de 3 år, hvilket skyldes faldet i egenkapitalen samt den store stigning i aktivmassen. 
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Faldet i egenkapitalen skyldes som førnævnt, at resultatet er påvirket af hensættelsen til tab på debitorer 

og varelager, tab på valutakurssikring og stigningen i renteudgifterne. Stigningen i aktivmassen skyldes 

primært en stor stigning til tilgodehavender fra salg samt varebeholdninger. 

 

6.3.5.3. Væsentlighedsniveau 
På baggrund af reglerne omkring væsentlighed i RS 320 samt praksis og god skik for beregning af væ-

sentlighedsniveauet, kan der beregnes et væsentlighedsniveau for MCTs årsregnskab for 99/00 som 

helhed på mellem 4 og 8 mio. kr., jf. beregning bilag 63. 

 

6.3.5.4. Risikoen for væsentlig fejlinformation og valg af yderligere revisionshandlinger 
På baggrund af ovenstående regnskabsanalyse kan der konstateres risiko for væsentlig fejlinformation 

på følgende regnskabsposter og revisionsmål. 
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FIGUR 18 – REGNSKABSPOSTER MED RISIKO FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION 

 

Det er i regnskabsanalysen konstateret, at udviklingen i bankgælden er en primær årsag til udviklingen i 

nogle af nøgletallene. Da revisionsrisikoen på gæld til pengeinstitutter er lille, idet denne let kan af-

stemmes til ekstern dokumentation i form af årsopgørelser og engagementsbekræftelser, er der ikke 

risiko for væsentlig fejlinformation i denne regnskabsposter. 

 

Det er ligeledes konstateret, at udviklingen i de finansielle udgifter samt tabet på valutakurssikringen er 

årsagen til udviklingen i flere nøgletal. Finansielle udgifter, som stammer fra renter af bankgæld kan let 

afstemmes til ekstern dokumentation. For øvrige renter og finansielle udgifter foretages en kontrol af 
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renteberegninger samt kontrol af, at alle gældsposter forrentes. Tabet på valutakurssikringen kan af-

stemmes til bilag samt ekstern dokumentation fra pengeinstituttet. Revisionsrisikoen på de finansielle 

udgifter og tabet på valutakurssikringen kan således let afdækkes, hvorfor der ikke er risiko for væsent-

lig fejlinformation på denne regnskabspost. 

 

6.3.5.4.1. Omsætning, tilgodehavender fra salg og hensættelse til tab på debitorer 
Herudover er der konstateret en stor stigning i omsætningen og tilgodehavender fra salg samt en stor 

hensættelse til tab på debitorer. Denne stigning samt forholdet omkring selskabets ambitiøse vækststra-

tegi medfører, at dette er regnskabsposter med risiko for væsentlig fejlinformation og besvigelser. 

 

Revisor udvider i første omgang revisionen ved at scanne de respektive finanskonti for usædvanlige 

posteringer samt drøfte forholdet med ledelsen og underbygge ledelsens udtalelser med revisionsbevis 

og dokumentation. 

 

Revisor kan bl.a. bygge sin revision på test af kontroller, såfremt MCT havde gode interne kontroller. 

Test af kontroller omfatter stikprøvekontrol af transaktionssporet på ordrer/fakturaer og kreditnotaer. 

Overholdelse af forretningsgangen på omsætning og tilgodehavender fra salg kontrolleres samtidig. 

Test af kontroller vil være med til at afdække forekomst på omsætningen samt værdiansættelsen af til-

godehavender fra salg og kunne med fordel foretages ved revision i årets løb. 

 

En analyse af bruttoomsætningen for MCT viser, at bruttoavancen er nogenlunde stabil, og vækker 

således ikke umiddelbart mistanke om besvigelser. Disse revisionshandlinger vedrører forekomst på 

omsætningen. 

 

Tilstedeværelsen af tilgodehavende kan analyseres ifht forventninger og budget samt sammenholdelse 

med aldersfordelt debitorliste. De regnskabsanalytiske handlinger foretages ofte i forbindelse med sta-

tusrevision. 

 

De tidligere nævnte revisionshandlinger i ITF og eHuset og de dertil knyttede revisionsmål gør sig lige-

ledes gældende for MCT. Dette gælder for så vidt angår omsætning mv. 

 

6.3.5.4.2. Varebeholdninger og hensættelse til tab på varebeholdninger 
Der er ligeledes konstateret en stor stigning i varebeholdninger samt en stor hensættelse til tab på vare-

lageret. Alene den store stigning i varelageret bør medføre, at revisor øger sin professionelle skepsis. 

Hertil kommer den store hensættelse til tab, som bør medføre at revisor øger fokus på værdiansættel-

sen af varelageret. 
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Ved test af kontroller på omsætningen kontrolleres kontrollerne på varelager samtidig, idet vareforbru-

get er tilknyttet faktureringen. Desuden vil test af kontroller på varekøb ligeledes dække varelageret.  

 

Fysisk kontrol af tilstedeværelsen af varelageret på stikprøvebasis kan både foretages i løbet af året samt 

ved statusrevisionen, og afdækker tilstedeværelse, rettighed/forpligtelse og værdiansættelse. 

 

Værdiansættelsen af varelageret, herunder hensættelse til tab, revideres endvidere ved følgende handlin-

ger. Stikprøvevis kontrol af kostpriserne til købsfakturaer samt kontrol af omkostningerne til materialer, 

arbejdsløn mm. på fremstillede færdigvarer. Salgspriser efter statusdagen gennemgås med henblik på 

vurdering af nettorealisationsværdien. Lagerlisterne gennemgås med henblik på at identificere gamle og 

ukurante varer. Desuden bør revisor drøfte metoderne, som anvendes for at identificere langsomt om-

sættelige og ukurante varer, med ledelsen, herunder om varerne er målt til nettorealisationsværdi. Ledel-

sens oplysninger underbygges med revisionsbevis. 

 

Ved forespørgsler undersøges det, om lageret er pantsat, opbevaret på andre steder mm. Disse fore-

spørgsler kan med fordel stilles til både medarbejdere og ledelse. Dette vedrører værdiansættelsen. 

 

Kontrol af købsfakturaer omkring statusdagen, herunder leveringstidspunkt contra bogføringsdato 

samt kontrol af leveringsdatoer på salgsfakturaer omkring status, udført i forbindelse med omsætning 

og tilgodehavender fra salg, afdækker tilstedeværelsen af varelageret. 

 

6.3.6. Revisors ansvar  
Efter den såkaldte ”genberegning” af varelageret, kan revisorerne ikke længere få sammenhæng og do-

kumentation for gennemsnitspriserne i lagersystemet. Revisorerne har ønsket at konsultere en Concor-

de programmør291, sandsynligvis for at foretage en systemrevision af lagersystemet. Dette er man dog 

blevet nægtet adgang til af selskabet. Ledelsen har således hindret revisorerne i udførelsen af deres ar-

bejde. 

Revisorerne konstaterer allerede i deres planlægning, at John Trolle ”er den eneste, der rigtigt er inde i 

lageret, og han har mulighed for at gå ind og justere lagerværdien, hvilket er en svaghed i systemet, idet 

disse justeringer ikke bliver dokumenteret godt nok”292. Det konstateres således, at han egentlig kan 

lave mere eller mindre manuelle korrektioner i lagersystemet. Det må på denne baggrund konkluderes, 

at man er bekendt med, at kontrolmiljøet omkring lagersystemet og lagerstyringen ikke er godt nok – 

eller at John Trolle rent faktisk tilsidesætter de interne kontroller. 

                                                 
291 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 3. 
292 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 3. 
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Revisorerne anfører endvidere i revisionsprotokollen, at John Trolle har oplyst, at selskabet vil skifte 

lagersystem i det efterfølgende regnskabsår, hvorefter problematikken omkring ”genberegning” af vare-

lageret vil bortfalde. På denne baggrund har John Trolle ”ikke ønsket, at der anvendes yderligere res-

sourcer på at underbygge og dokumentere genberegningen…”293. 

Det må på baggrund af ovenstående forhold konkluderes, at revisorerne blot har accepteret, at de bli-

ver hindret i udførelsen af deres arbejde og ikke opnået tilstrækkeligt revisionsbevis, uden at de anfører 

dette i revisionspåtegningen – men alene omtaler det i protokollen. Ud fra Revisornævnets kendelse 

lader det ikke til, at revisorerne har erstattet de manglende handlinger/revisionsbevis af andre handlin-

ger, som har givet dem tilstrækkeligt revisionsbevis. Da opskrivningen af varelageret udgør 13% af det i 

koncernregnskabet optagne varelager, må det konkluderes at være et væsentligt beløb. 

At revisorerne har konstateret forholdet igen i det efterfølgende regnskabsår uden at opnå yderligere 

revisionsbevis for transaktions- og kontrolspor samt gennemsnitspriserne294, må siges at skærpe forhol-

det om, at revisorerne alene har omtalt forholdet i protokollen. Desuden har selskabet ikke indført nyt 

lagersystem, som John Trolle har anvendt som begrundelse i 98/99. 

 

Ved revisionen konstaterer revisorerne, at der ikke foreligger dokumentation på de bogførte kreditnota-

ter og at posteringerne primært er foretaget af John Trolle selv295. Han oplyser, at der er returneret en 

række defekte varer, og man har derfor fjernet varerne fra varelageret og optaget et tilgodehavende fra 

kreditorerne, selvom man ikke har modtaget kreditnotaer. Revisorerne har dog ikke kunnet få vished 

om, hvorvidt MCT vil modtage kreditnotaer eller erstatningsvarer. De får oplysning fra regnskabsmed-

arbejdere om, at kreditnotaer hverken er modtaget før eller efter status. Revisorerne har desuden ud-

sendt saldomeddelelser til nogle af disse kreditorer, hvoraf nogle nægter at bekræfte saldiene. Reviso-

rerne noterer selv i et revisionsnotat, at ”der er tale om et meget spinkelt revisionsbevis”296. Revisorerne 

har tilsyneladende alene opnået revisionsbevis for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af ombytnings-

varerne via ledelseserklæringen. 

Revisorerne har således affundet sig med et spinkelt revisionsbevis for en reduktion af varelageret, som 

udgør 8% af det i koncernregnskabet optagne varelager. Endvidere udgør koncernens varelager 64% af 

de samlede aktiver, hvilket må siges at være en væsentlig post. 

Revisornævnet anfører, at revisorerne har foranlediget, at beløbet korrekt omklassificeres til varelager i 

stedet for kreditorer samt at det er sikret, at driftspåvirkningen er under væsentlighedsniveauet og op-

lyst korrekt som ”ikke rettede fejl” i revisionsprotokollen297. 

 

 
                                                 
293 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 4. 
294 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 9-10 (klageskriftets punkt 11.10). 
295 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 4-6 (andet klagepunkt, klageskriftets punkt 6.6). 
296 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 5. 
297 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 26-27 (nævnets afgørelse i klagepunkt 6.6). 
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Revisorerne har under revisionen konstateret, at der på en kunde er et tilgodehavende på 40 mio. kr.298 

svarende til 27% af værdien af tilgodehavender fra salg optaget i koncernregnskabet. Af saldoen har 15 

mio. kr. været forfalden i mere end 9 måneder, hvilket svarer til 15% af værdien af tilgodehavender fra 

salg optaget i koncernregnskabet. I henhold til Revisornævnet var i alt 30 mio. kr. af tilgodehavendet 

overforfaldent299 (20% af værdien af tilgodehavender fra salg optaget i koncernregnskabet). Det konsta-

teres ved revisionen, at der ikke er foretaget systematisk rykning af kunden samt at kunden betaler ny-

udstedte fakturaer i takt med at de forfalder. MCT har en leverandørgæld til det samme selskab, som 

man løbende betaler i takt med at denne forfalder. Revisorerne kan hverken opnå ekstern bekræftelse 

på tilgodehavendet eller bevis for kundens betalingsevne, og stiller sig alene tilfreds med udtalelser om 

forholdet fra John Trolle. Nogle af John Trolles udtalelser kan ikke understøttes, snarere modbevises, 

af den udførte revision. Forholdet omtales alene i revisionsprotokollen. 

 

Ved revisionen af kontraktomsætning/-produktion konstaterer revisorerne, at den anvendte regnskabs-

praksis ikke er retvisende, såfremt risikoen for råvarerne aldrig overgår til MCT300. Revisorerne bygger 

ikke alene deres revision på oplysning fra John Trolle om, at ejendomsretten overgår til MCT. De mod-

tager ligeledes dokumentation i form af eksempler på formelle købs- og salgsordrer samt formelle be-

kræftelser af ordrerne. Af kontrakten fremgår det dog, at ejendomsretten ikke overgår til MCT. Det 

lader således til, at revisorerne har baseret deres revision på misledende oplysninger samt formentlig 

falske dokumenter. Endvidere må det konkluderes, at de ikke har kontrolleret oplysningerne til den 

indgåede kontrakt. 

 

Statsadvokaten udtaler301, at årsrapporten for MCT ikke har været retvisende på en række væsentlige 

punkter. Revisorerne har ikke udført deres revision i overensstemmelse med god revisionsskik og hav-

de ikke tilstrækkeligt grundlag til at afgive en blank påtegning. Desuden er det en skærpende omstæn-

dighed, at selskabet var børsnoteret, samt at flere forhold hver for sig kunne have begrundet et forbe-

hold i revisionspåtegningen – i stedet for alene omtale i protokol. 

 

Revisorerne har ved revisionen af årsrapporten for 99/00 konstateret, at MCTs koncernrapportering 

har været mangelfuld med hensyn til registrering og eliminering af aktiveret intern avance på varelagre-

ne302. Af Revisornævnets kendelse lader det ikke til, at revisorerne har udført yderligere arbejdshandlin-

ger for at afdække forholdet. Det fremgår ikke klart af Revisornævnets kendelse, hvorvidt revisorerne 

                                                 
298 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 6-8 (fjerde klagepunkt, klageskriftets punkt 8.6). 
299 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 27 (nævnets afgørelse i klagepunkt 8.6). 
300 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 8-9 og 15 (femte klagepunkt, anklageskriftets punkt 9.8 samt 
anklageskriftets punkt 17.8). 
301 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 9. 
302 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 11 (, anklageskriftets punkt 12.6). 
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har opdaget, at råvarelageret bliver handlet mellem Danmark og USA 8 gange på knap 2 måneder i 

regnskabsåret. 

 

Ifølge Revisornævnets kendelse har revisorerne i et tilfælde ikke opnået tilstrækkeligt revisionsbevis for 

værdiansættelse af et tilgodehavende fra salg fra en specifik kunde. Desuden havde revisorerne ikke 

opnået revisionsbevis for tilstedeværelsen af en af fakturaerne til denne kunde, som var udstedt tæt på 

statusdagen303. Tilgodehavendet blev til dels udlignet af et modkøb ganske kort efter statusdagen. 

 

Overordnet burde revisorerne have undret sig over, at direktøren i et børsnoteret selskab af denne stør-

relse selv foretager varelagerreguleringer, bogføring af finans-/kreditorbilag mm. 

 

Set i relation til et strafferetligt perspektiv tyder det ikke på at revisor har handlet forsætligt i relation til 

besvigelsen. Revisor har således ikke været hverken medvirken eller forsøgt at skjule besvigelsen, hvil-

ket bakkes op af, at revisor trods alt har en del af de kritiske forhold med i sin revisionsprotokol til be-

styrelsen. 

 

I trit med den teoretiske del vedrørende revisors ansvar synes det strafferetlige ansvar ikke at være ak-

tuelt i nærværende sag. Straffeloven finder kun anvendelse i grove tilfælde og set i dette perspektiv må 

de manglende handlinger anses som værende ”mindre forsømmelser” som i stedet resulterer discipli-

næransvar. Ovenstående taget i betragtning må det derfor anses for naturligt at responsumudvalgets 

konklusion blev at revisor gentagende gange havde tilsidesat god revisionsskik, og at hver revisor som 

følge heraf, blev idøm disciplinære straffe i form af bøde på kr. 150.000 pr. person. 

 

Der verserer en retssag anlagt af konkursboet vedrørende revisors erstatningsansvar og som følge af 

responsumsagen, hvoraf det fremgår at revisor i regnskabsårene 98/99 og 99/00 var bevidst om beho-

vet for at udvise særlig agtpågivenhed, men ikke synes at have gjort det, taler dette for et erstatningsan-

svar. Imidlertid kan det formentlig være svært at bevise en direkte sammenhæng mellem revisors mang-

lende revisionshandlinger (culpakravet) og der deraf følgende tab for investorer mv, hvorfor et eventu-

elt erstatningsansvar ikke vil blive godtgjort. Årsagsforbindelsen mellem revisors ansvarspådragende 

forhold og det påståede tab kan således synes svær at godtgøre. 

 

6.4. Delkonklusion 
Regnskabsanalysen af casevirksomhederne ovenfor viser, at revisor ved hjælp af en uddybende regn-

skabsanalyse, hvor der foretages sammenligning med branchetal og/eller konkurrenter, synes at have 

                                                 
303 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), s. 13-14 (klageskriftets punkt 15.6) samt s. 31 (nævnets afgørel-
se i klagepunkt 15.6.) 
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gode muligheder for at identificerer regnskabsposter med risiko for væsentlig fejlinformation. Regn-

skabsanalysen viser, at de identificerede regnskabsposter med risiko for væsentlig fejlinformation, ofte 

er de regnskabsposter, hvorpå der faktisk er foretaget regnskabsmanipulation i casevirksomhederne.  

Ved hjælp af en uddybende regnskabsanalyse i forbindelse med forståelse af virksomheden i planlæg-

ningsfasen synes revisor således at have gode muligheder for at identificere regnskabsposter med risiko 

for regnskabsmanipulation. Revisor skal dog opnå en god forståelse af virksomheden og have den stra-

tegiske analyse i hovedet for at have grundlag for den uddybende regnskabsanalyse. 

 

Ved at udføre yderligere revisionshandlinger efter revisionsstandarderne på de, via regnskabsanalysen 

identificerede, regnskabsposter og samtidig efterleve god revisorskik, herunder bevare den professionel-

le skepsis, synes revisor ligeledes at kunne afdække revisionsrisikoen for regnskabsmanipulation. 

 

Revisors muligheder for at opdage faktisk foretagen regnskabsmanipulation er påvirket af, hvorvidt 

regnskabsmanipulationen omfatter dokumentfalsk samt hvordan transaktionerne hænger sammen med 

det fysiske pengespor. Såfremt revisor har en øget professionel skepsis ved identificeringen af regn-

skabsposter med risiko for væsentlig fejlinformation, har revisor gode muligheder for at opdage regn-

skabsmanipulation via de yderligere revisionshandlinger. 

 

De praktiske eksempler bevidner, at strafansvar kun i meget begrænset omfang finder anvendelse, mens 

et disciplinæransvar stort set altid finder anvendelse, når revisor ikke har overholdt god revisorskik 

og/eller mangler at udføre væsentlige revisionshandlinger. Et erstatningsansvar for revisor ligger i høj 

grad i forlængelse af revisors manglende overholdes af god revisorskik, men det er ofte svært for sagsø-

ger at bevise en direkte sammenhæng mellem det lidte tab og revisors manglende revisionshandlinger 

og overtrædelsen af god revisorskik. 
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7. Konklusion 

Formålet med revisionen af et årsregnskab er, at revisor udtaler sig om, hvorvidt årsregnskabet i al væ-

sentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. 

 

Dette indebærer, at revisor på baggrund af revisionsstandarderne skal vurdere risikoen ved opgaven og 

kunden og sikre sig, at uafhængighedsbetingelserne er opfyldt samt at revisor har de fornødne kompe-

tencer og ressourcer, før opgaven kan accepteres. 

 

I forbindelse med forebyggelsen af regnskabsmanipulation skal revisor via forståelse af virksomheden 

samt vurdering af væsentlighedsniveau og risiko, planlægge og udføre revisionen således, at der opnås 

høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af util-

sigtede fejl og regnskabsmanipulation. Dette indebærer, at revisor opretholder en professionel skepsis 

under hele revisionen samt ved planlægningen af revisionen vurderer arten, den tidsmæssige placering 

og omfanget af revisionshandlingerne. Arten af revisionshandlingerne omfatter substansrevision, her-

under detailrevision og regnskabsanalytisk revision, samt test af kontroller. 

 

Konstaterer revisor risiko for væsentlig fejlinformation på regnskabsposter, skal risikoen ligeledes 

adresseres på revisionsmålsniveau. På denne baggrund kan revisor planlægge yderligere revisionshand-

linger som reaktion på vurderede risici specifikt på revisionsmål med risiko. 

 

Revisor skal på baggrund af revisionen opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at kunne ud-

trykke en konklusion på årsregnskabet. 

 

En besvigelse og således også regnskabsmanipulation er en bevidst handling, som udføres af en eller 

flere ledelsesmedlemmer, medarbejdere eller tredjeparter. Besvigelser udføres oftest for at opnå en ube-

rettiget eller ulovlig fordel. 

 

Der skelnes mellem væsentlig fejlinformation som følge af utilsigtede fejl og tilsigtede besvigelser. End-

videre kan besvigelser opdeles i regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

 

Regnskabsmanipulation udføres med henblik på at ændre på regnskabet og vildlede regnskabsbrugerne 

og udføres bl.a. for at manipulere med resultat, balance og nøgletal samt tilsløre virksomhedens udvik-

lingsretning eller -hastighed. Regnskabsmanipulation omfatter ofte manipulation, forfalskning og do-

kumentfalsk. 
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Revisor opererer med risikofaktorerne motiv, mulighed og moral i sin vurdering af risikoen for besvi-

gelser. En person skal således have både motiv, mulighed og moral for at udføre en besvigelse. 

Motivet dækker over et incitament eller pres til at udføre besvigelsen. 

 

Det er revisors ansvar at planlægge og udføre sin revisions, så der opnås begrundet overbevisning og 

høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af util-

sigtede fejl eller besvigelser. Revisor indarbejder et element af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, 

den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlingerne med henblik på at afdække risikoen 

for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Revisor bibeholder desuden en professionel 

skepsis gennem hele revisionen. 

 

Konstaterer revisor risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, udfører revisor yderli-

gere revisionshandlinger og overvejer arten, den tidsmæssige placering samt omfanget heraf. Desuden 

reagerer revisor ved en øget professionel skepsis. 

 

Revisor skal vurdere indvirkningen på revisionspåtegningen, såfremt det konstateres, at regnskabet er 

væsentligt fejlbehæftet som følge af besvigelser, eller revisor ikke er i stand til at konkludere, hvorvidt 

regnskabet er væsentligt fejlbehæftet. 

 

Identificerer revisor en besvigelse eller opnår bevis, der indikerer, at en besvigelse kan eksistere, skal 

revisor hurtigst muligt meddele dette til rette ledelsesniveau i virksomheden. Afhængig af arten og sen-

sitiviteten vurderer revisor, om meddelelsen skal foretages mundtligt eller skriftligt. 

 

Såfremt revisor ved revisionen konstaterer, at selskabets ledelse begår besvigelser, og er forbrydelsen af 

et betydeligt beløb eller i øvrigt af grov karakter, skal revisor straks underrette hvert enkelt medlem af 

ledelsen. Underretningen skal indføres i revisionsprotokollen. Såfremt ledelsen ikke indenfor 14 dage 

herefter dokumenterer overfor revisor, at have gjort de fornødne handlinger for at standse besvigelser-

ne og til at rette op på skaderne herefter, skal revisor straks underrette SØK. 

 

Som nævnt er det revisors opgave at afgive revisionspåtegningen på regnskaber, og når revisor påtager 

sig denne opgave medfølger ansvaret som offentlighedens tillidsrepræsentant. For at leve op til det an-

svar som følger med som offentlighedens tillidsrepræsentant skal revisor udfører sit arbejde i henhold 

til gældende revisionsstandarder og god revisorskik. Revisor bør således også i forbindelse med afdæk-

ning af risikoen for regnskabsmanipulation, udføre sit arbejde iht. revisionsstandarderne og god revi-

sorskik. 
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God revisorskik er et begreb, som defineres af revisionsbranchen selv primært via danske og internati-

onale revisionsstandarder. God revisorskik er således en samlet betegnelse for alle de handlinger, som 

revisor bør udføre ved revisionen samt den møde revisor bør agere på. 

 

For at revisor skal have det bedste mulige sammenligningsgrundlag i sit forsøg på at identificere regn-

skabsmanipulation via en regnskabsanalyse mellem forskellige virksomheder (benchmarking) er det 

vigtigt, at regnskaberne er sammenlignelige. Dette kan indebære korrektioner af resultatopgørelse og 

balancen, ligesom det er vigtigt at holde det nøgletal som sammenlignes, ens. 

 

Via regnskabsanalyse i de praktiske eksempler synes der at være gode tendenser til at identificerer regn-

skabsposter med risiko for væsentlig fejlinformation. Endvidere viser de praktiske eksempler, at de 

regnskabsposter med risiko for væsentlig fejlinformation, også er de regnskabsposter som ofte er udsat 

for besvigelser i form af regnskabsmanipulation. Indirekte synes revisor således gennem regnskabsana-

lyse at kunne identificere risikoen for regnskabsmanipulation. Det kan i hvert fald konkluderes, at revi-

sor via regnskabsanalyse og de deraf afledte handlinger, har muligheden for at opdage regnskabsmani-

pulation. 

 

Ved at udføre revisionshandlingerne efter revisionsstandarderne på de, via regnskabsanalysen identifi-

cerede, regnskabsposter og samtidig efterleve god revisorskik, herunder bevare den professionelle skep-

sis, synes revisor ligeledes at kunne afdække risikoen for regnskabsmanipulation. 

 

Når en revisor skal drages til ansvar for en handling eller undladelse, skelner man mellem erstatningsan-

svar, strafansvar og disciplinæransvar. 

 

Erstatningsansvar forudsætter, at revisor har handlet culpøst, og at der er lidt et tab. Om der pålægges 

erstatningsansvar er i vidt omfang frigjort fra lovreglerne. En vurdering af om der er handlet culpøst er 

ofte konkret og i vidt omfang skønsmæssigt. Culpakravet dækker både kravet om, at handlingen eller 

udeladelsen objektivt set skal være culpøs, og kravet om, at det subjektivt skal kunne bebrejdes den 

pågældende, at han handlede som han gjorde. 

 

Strafansvar forudsætter at revisor har overtrådt et specifikt beskrevet gerningsindhold i henhold til lo-

ven, og at overtrædelsen skal være sket med den fornødne tilregnelighed (forsæt/uagtsom). I strafferet-

ten er der tale om en sondring imellem det objektive og det subjektive. Strafansvar sanktioneres ofte 

med bøde eller fængsel. 
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Disciplinæransvaret forudsætter, at der findes en særlig lovhjemmel, imidlertid er der reelt tale om et 

sanktionsbaseret skøn, da den gerningsbeskrivelse, som skulle være foretaget, ofte er meget løs – ek-

sempelvis tilsidesættelse af god revisorskik. Disciplinæransvar er samfundets mulighed for at sanktione-

re forseelser, som ikke er grove nok til strafansvar. Det disciplinære system arbejder med 3 sanktions-

muligheder, advarsel, bøde på op til kr. 300.000 eller (midlertidig) frakendelse af beskikkelsen. 

 

De praktiske eksempler bevidner, at strafansvar kun i meget begrænset omfang finder anvendelse, mens 

et disciplinæransvar stort set altid finder anvendelse, når revisor ikke har overholdt god revisorskik eller 

ikke har udført væsentlige revisionshandlinger. Et erstatningsansvar for revisor ligger i høj grad i for-

længelse af revisors manglende overholdes af god revisorskik, men det er ofte svært for sagsøger at be-

vise en direkte sammenhæng mellem det lidte tab og revisors manglende revisionshandlinger og over-

trædelsen af god revisorskik. 

 

7.1. Perspektivering 
Igennem hele opgaven er der blevet arbejdet med hovedproblemstillingen omkring revisors afdækning 

af regnskabsmanipulation baseret på regnskabsanalyse og revisors ansvar. Imidlertid synes der endvide-

re at være en del emner som berør vores problemstilling eller som i et eller andet omfang vil påvirke 

revisors arbejde i relation til besvigelser også fremadrettet. Det er emner som har været så omfangsrigt 

at vi har afgrænset os fra det bl.a. en strategisk analyse i forbindelse med forståelsen af virksomheden. 

 

En strategisk analyse vil alt andet lige være med til at øge revisors kendskab til virksomheden og må 

også være med til at øge revisors afdækning af risikoen for besvigelser, i det den på en anden måde kan 

belyse risikofyldte område i forhold til f.eks. regnskabsanalysen. En strategisk analyse kan imidlertid 

også være en meget bred fortegnelse i relation til forståelse af virksomheden, og det vil også her være 

relevant at indsnævre sig eller foretage den mere overfladisk hvis ikke det skal blive for omkostnings-

tungt.  

 

En af de andre ting som måske ikke direkte, men indirekte kan hjælpe revisor i bekæmpelsen af besvi-

gelser er de nye såkaldte whistleblower – ordninger. Whestleblower ordninger indebære at personer 

anonymt og fortroligt kan rapporterer om uetisk adfærd og adfærd i strid med lovgivningen herunder 

besvigelser. Forhåbningen er at indførelsen af sådanne ordninger i virksomhederne skal være med til at 

dæmme op for eventuelle besvigelser og senest har KPMG indført sådan en ordning.304[1] 

 
 

                                                 
304[1] Pressemeddelelse, KPMG etablerer ekstern whistleblowers-ordning 31. maj 2011. 
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• Intern undervisning 2010, Besvigelser og økonomisk kriminalitet - Undervisningsplancher fra intern undervisning 
i Beierholm d. 12/10 2010. 

• Plancher fra Aalborg universitet: ”Fratræden og kontrol” v/Institutleder, Professor Lars Bo 
Langsted d. 2/12-2010. 

 

8.4. Hjemmesider 

• www.fsr.dk 
• www.pwc.dk 
• www.kpmg.dk 
• http://multimedia.pol.dk/archive/00304/ITFactory-Politikke_304825a.pdf. 

 

8.5. Lovsamlinger mv.  

• Revisionsstandarder. 
• Revisorloven, Lov 2008-06-17 nr. 468 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 
• Årsregnskabsloven, Lovbekendtgørelse 2011-04-11 nr. 323. 
• Hvidvaskningsloven, Lovbekendtgørelse 2011-04-15 nr. 389 om forebyggende foranstaltninger 

mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. 
• Lov nr. 426 af 6. juni 2005 – Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. 
• RS 200 (ajourført) af september 2007. 
• RS 220 (ajourført) af november 2005. 
• RS 230 (ajourført) af maj 2007. 
• RS 240 (ajourført) af januar 2006. 
• RS 260 (ajourført) af oktober 2006. 
• RS 300 af marts 2006. 
• RS 315 af marts 2005. 
• RS 320 af maj 2007. 
• RS 330 (ajourført) af september 2007. 
• RS 500 af marts 2005. 
• RS 520 (ajourført) af juli 2007. 
• RS 700 (ajourført) af oktober 2006. 

 
8.6. Domme mv. 

• Pressemeddelelse (Dom i sag om tilsidesættelse af god revisorskik), domstol.dk den 4. februar 
2011, (Østre Landsrets dom i erstatningssagen mod revisorerne i eHuset). 

• Pressemeddelelse (Dom i straffesag om omfattende bedrageri), domstol.dk, den 2. december 
2010, (Østre Landsrets dom i straffesagen mod ledelsen i Memory Card Technology A/S). 

• Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S), (kendelse i Memory Card Techno-
logy A/S). 

• ”God revisionsskik II og III, god regnskabsskik IV”, Responsumsag nr. 1234 d. 20. april 2005 
(Responsumudtalelse vedrørende eHuset). 
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8.7. Årsrapporter 

• IT Factory A/S CVR nr. 10 11 22 57 for 2005, 2006 og 2007. 
• Simcorp A/S, CVR nr. 15 50 52 81 for 2005,2006 og 2007. 
• CSC Consulting Group A/S, CVR nr. 26 03 13 62, for 05/06, 07/08 og 07/08. 
• Oracle Danmark ApS REG nr. 177.112, CVR nr.71 29 85 15, for 97/98, 98/99 og 99/00 samt 

05/06, 07/08 og 07/08. 
• eHuset DDE, Dansk Data Elektrunik A/S, CVR nr. 56 23 85 14 for 97/98, 98/99 og 99/00. 
• SAS Institute A/S, Reg. Nr. 101.501, CVR nr. 75 16 35 17 for 97/98, 98/99 og 99/00. 
• Columbus IT Partner A/S, Cvr. Nr. 13 22 83 45, for 1998, 1999 og 2000. 
• Memory Card Technology A/S, CVR nr. 13 08 74 74 for 97/98, 98/99 og 99/00. 
• Minolta Danmark A/S, Reg. Nr. 64.852, CVR nr. 38635212 for 97/98, 98/99 og 99/00. 
• American Power Conversion Denmark ApS, CVR. Nr. 14 32 01 48 for 1999 og 2000 
• Silcon ApS, Reg. Nr. 66.224, CVR nr. 73 79 19 28 for 1998 og 1999. 
• ICL Danmark A/S, Reg. Nr. 62.420, CVR nr. 86 63 16 28 for 1997, 1998, perioden 1/1-31/3-

1999 og 99/00. 


