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1 Indledning 

I starten af dette årtusinde rystede Enron og andre store finansskandaler verden. Tusinder af aktio-

nærer og banker mistede deres investeringer og spørgsmålet om, hvordan det kunne ske stod tilbage 

i ruinerne. 

 

Blandt ruinerne af Enron lå ligeledes koncernens tidligere revisor, Arthur Andersen, en af verdens 

største og mest velrenommerede revisionskoncerner. Tilliden til revisionsgiganten var forsvundet 

efter Enron skandalen og selskabet gik i opløsning inden for ganske kort tid. 

 

Finansskandalerne efterlod således ikke blot nogle enorme tab for banker og investorer, men ligele-

des en væsentligt svækket tillid til revisionserhvervet og en revisionsbranche i chok. 

 

Konsekvenserne heraf var bl.a. implementeringen af Sarbannes Oxley act1, øget fokus på corporate 

governance og for revisionsbranchens side et sæt af nye revisionsstandarder i forsøget på at genska-

be tilliden fra omverden. 

 

I dag, på kanten af at forlade det første årti af det årtusinde, som startede så begivenhedsrigt i den 

finansielle verden, må man erkende, at der fortsat sker finansskandaler med jævne mellemrum, på 

trods af SOX og ændrede revisionsstandarder mv. 

 

Omverden står dermed endnu engang tilbage med store tab og spørgsmålet om, hvordan det kunne 

ske - igen. Fokus er dermed igen rettet på revisionsbranchen og tilliden til branchen er endnu en 

gang svækket. Dette giver en naturlig interesse i at undersøge, hvorfor der fortsat kan opstå nye fi-

nansskandaler. Skyldes finansskandalerne at revisionen ikke ”fanger” besvigelser begået på ledel-

sesniveau, eller skyldes de at omverden opfatter revisionen som noget andet, end det den egentlig 

er? 

 

                                                
1 I daglige tale kaldet SOX 
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For at kunne analyserer ovenstående, er det nødvendigt at undersøge, hvordan revisionsprocessen er 

tilrettelagt og dermed, hvad betydningen af revisionen egentlig er og om den er det samme som 

omverden forventer/opfatter den som. 

 

Finansskandalerne, i de sidste år, har således givet anledning til flere undersøgelser af revisionspro-

cessen samt omverdens forventninger til revisionen, herunder er specielt Business Risk Auditing2 

og betydningen af revisionsprocessens basering på virksomhedernes interne kontrol blevet debatte-

ret livligt. 

 

Michael Power og W. Robert Knechel er bl.a. nogle af de internationale kritikere, der har undersøgt 

betydningen af implementeringen af BRA og baseringen på virksomhedens interne kontrol i revisi-

onsprocessen. 

 

Specielt Michael Power forholder sig meget kritisk til revisionsprocessens basering på BRA og in-

tern kontrol og argumenterer for, at det skaber problemer i relation til revisors uafhængighed og at 

indholdet af revisionen ikke hænger sammen med formålet og ideen med revisionen. 

 

Områdets aktualitet har medført at der er udarbejdet flere afhandlinger på området i de seneste år. 

Blandt andet blev afhandlingen ”Intern kontrol i revisionsprocessen” udarbejdet på Cand. Merc. 

Aud. studiet af Christina Maria Davidsen udgivet som bog i 2008. Afhandlingen omhandler, som 

titlen antyder, revisionsprocessens basering på intern kontrol og hvilke praktiske og teoretiske ud-

fordringer, som eksisterer i forbindelse hermed. Afhandlingen forholder sig dog kun til de generelle 

udfordringer, der eksisterer ved en revisionsproces, som er baseret på intern kontrol og forholder sig 

således ikke til den specifikke problemstilling som ligger i at revisionen er baseret på forretnings-

gange og kontroller som ledelsen kan omgå. 

 

Set i lyset af de fortsatte problemer med nye finansskandaler, Power og andre kritikeres opfattelse 

af revisionsprocessen samt C. Maria Davidsen og andre afhandlinger på områdets behandling af 

problemstillingerne ved en revision baseret på intern kontrol, er det interessant at få belyst, hvordan 

                                                
2 I daglig tale kaldet ”BRA” 
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revisionsprocessens basering på intern kontrol har påvirket revisors mulighed for at opdage besvi-

gelser begået på ledelsesniveau. 

1.1 Baggrund 

Interessen for afhandlingens problemstilling udspringer sig i emnets aktualitet. Den igangværende 

økonomiske krise har medført flere internationale og nationale besvigelsessager, hvori der er sat 

spørgsmålstegn ved revisors udførte arbejde. Problemfeltets aktualitet sammenholdt med revisio-

nens basering på noget, der egentlig er tiltænkt som et ledelsesværktøj, giver en spændende og inte-

ressant indgangsvinkel. Interessen ligger således i at undersøge hvordan revisionsprocessens base-

ring på virksomhedernes interne kontrol har påvirket revisors mulighed for at opdage besvigelser 

begået på ledelsesniveau. 

 

1.2 Problemformulering 

COSO rapporten omkring interne kontroller blev udformet i 1992 og udgør, ifølge PCAOB3, den 

fundamentale teori for opbygning af intern kontrol. Frameworket blev udviklet og designet som et 

frivilligt ledelsesværktøj til brug for virksomhedens selvregulering. COSO-frameworket er efterføl-

gende blevet integreret som en del af revisionsprocessen. 

 

Efter at det amerikanske aktiemarked havde oplevet flere store finansskandaler, i starten af det 21. 

århundrede, var investorernes tillid til markedet væsentligt svækket. I et forsøg på at genskabe inve-

storernes tillid til markedet, blev der foretaget en gennemgribende ændring af de amerikanske børs-

regler, overordnet betegnet som Sarbanes-Oxley Act (SOX). SOX sektion 404 var på mange måder 

nyskabende for børsnoterede selskabers regnskabsproces. Det stillede samtidig store krav til selska-

bernes arbejde med intern kontrol. Det er derfor fundet interessant, at analysere forholdet mellem; 

besvigelser begået på ledelsesniveau og revisionens øgede basering og fokus på intern kontrol, for 

at skabe viden om, hvordan denne basering på intern kontrol påvirker revisors mulighed for at op-

dage disse besvigelser. 

                                                
3 Public Company Accounting Oversight Board: An Audit of Internal Control over Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statements. Efterfølgende 

betegnet som PCAOB.  
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Denne afhandling søger således, på baggrund af en gennemgang af revisionsstandarderne at 

identificere gældende regler for revision, herunder revisionsprocessens inddragelse af intern 

kontrol. I denne kontekst er det relevant at gennemgå revisionens overordnede historiske ud-

vikling i forhold til omverdenens forventninger til revisionen. Afhandlingens problemstilling 

er som følger: 

 

”Hvordan har revisionsprocessens basering på intern kontrol påvirket revisors mulighed for, 

at opdage besvigelser på ledelsesniveau og er revisionsprocessen i overensstemmelse med hvad 

omverdenen forventer? ” 

 

Hovedproblemstillingen søges besvaret med udgangspunkt i nedenstående delspørgsmål: 

 

• Hvordan har revisionsprocessens overordnede udvikling været siden revisionserhvervets in-

troduktion i Danmark? 

 

For at besvare ovenstående delspørgsmål gennemgås enkelte uddrag af processen ved den oprinde-

lige implementering af revisionserhvervet i Danmark, samt en kort beskrivelse af revisionserhver-

vets og processens historiske udvikling. 

 

• Hvad forventer omverdenen af revisors arbejde og eksisterer der en forventningskløft mel-

lem det arbejde som revisor udfører (god revisionsskik) og omverdenens opfattelse af revi-

sors arbejde? 

 

Til besvarelse af ovenstående delspørgsmål vil andres empiriske undersøgelser omhandlende for-

ventningskløften blive inddraget. Herunder vil Michael Powers teser og argumentation blive gen-

nemgået og relevante revisionsstandarder vil blive gennemgået for at belyse god revisionsskik. 

 

• Hvad kendetegner interne kontroller og hvordan indgår den interne kontrol i revisionspro-

cessen? 
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Til at besvare ovenstående delspørgsmål, vil der være en kort beskrivelse af corporate governance 

og agentteorien samt intern kontrol ifølge COSO frameworket. Herunder vil COSO frameworkets 

fem komponenter således blive gennemgået. 

 

• Illustrerer finansskandalerne for HealthSouth, New Century Financials og Parmalat nogle af 

de teoretiske problemer ved revisionsprocessens basering på intern kontrol? 

 

For at besvare ovenstående delspørgsmål gennemgås de pågældende finansskandalers forløb og det 

søges sammenholdt med den gennemgåede teori og regulering. 

 

• Hvordan har revisionsprocessens basering på intern kontrol påvirket revisors mulighed, for 

at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau? 

 

For at besvare ovenstående delspørgsmål vil der blive foretaget en analyse af ovenstående finans-

skandaler samt en analyse af, om det, at revisionsprocessen er baseret på intern kontrol, har påvirket 

revisors mulighed for at opdage eventuelle besvigelser i de pågældende virksomheder. Dernæst vil 

god revisionsskik i forhold til det oprindelige formål blive analyseret. 
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1.3 Afhandlingens metode 

Nærværende afsnit foreligger den metodiske tilgang, til løsning af afhandlingens problemstilling. 

Derudover vil afsnittet redegøre for formålet med de valgte teorier samt anvendte metoder. Afsnittet 

vil således gøre det klart for læseren, hvorfor afhandlingen er grebet an, som den er. Metoden i vi-

densproduktionsprocessen tager primært udgangspunkt i Ib Andersens lærebog ” Den skinbarlige 

virkelighed”4. Baggrunden herfor er, at denne lærebog giver en logisk, dybdegående og forståelig 

indgang til metoden i videnskabsprocessen. Formålet med afsnittet er således at give læseren et 

overblik over afhandlingens kapitler, måde hvorpå data er indsamlet samt baggrunden for den valg-

te metode. Afhandlingens problemstilling tager udgangspunkt i revisionsstandarderne og mindste-

kravene, der stilles til revisor, - ved revisionens planlægning, udførelse og rapportering. Problemfel-

tet analyseres med udgangspunkt i revisionsprocessens basering på intern kontrol og dermed revi-

sors ”værktøjskasse”. Endvidere gennemgås hændelsesforløbet i tre ”casevirksomheder”, hvorefter 

disse anvendes i en subjektiv analyse, som forener problemfeltets områder, besvigelser begået på 

ledelsesniveau i virksomhederne samt revisors mulighed for at afdække disse. 

 

1.4 Formål 

Afhandlingen har til formål at undersøge hvorvidt revisionsstandardernes basering på intern kontrol 

påvirker revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau. Med udgangspunkt i 

Ib Andersen5 skelnes mellem det forstående og det forklarende formål, nærværende afhandling 

skildrer således det forstående formål. I kraft af den i indledningen og problemfeltet skildrede gene-

relle problematik ved revisionsprocessens basering på intern kontrol, er det relevant med en forstå-

ende og forklarende afhandling, som berører det grundlæggende problem i, hvordan revisors mulig-

hed for at opdage besvigelser på ledelsesniveau påvirkes, når revisionen baseres på et ledelsesværk-

tøj. Specielt set i lyset af omverdens spørgsmålstegn ved, hvordan der fortsat kan ske finansskanda-

ler, er det således relevant og interessant at opnå en dybere forståelse for, hvordan revisors mulig-

hed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau påvirkes af inddragelsen af BRA og intern 

kontrol i revisionsprocessen. Endvidere belyses forventningskløften mellem regnskabsbrugernes 

                                                
4 Andersen, Ib, Den skindbarlige virkelighed, 4. udgave, forlaget Samfundslitteratur 2008 

5 Andersen, Ib, Den skindbarelige virkelighed  (2002) s. 42 
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opfattelse og forventning til revisors arbejde, herunder betydningen af revisors arbejde set i forhold 

til det oprindelige formål med revisionen. 

 

Afhandlingen kan dog ikke give en endegyldig løsning på problemfeltet eller, hvorvidt ændringer i 

reguleringerne og lovene vil påvirke revisors mulighed for, at opdage besvigelser begået på ledel-

sesniveau. Ligeledes kan afhandlingen ikke give en endegyldig konklusion på, hvorvidt omverde-

nens forventninger ændres med en mindre kløft mellem omverdenen og revisor til følge. Afhandlin-

gens formål er, at analysere revisors rolle ud fra den gennemgåede litteratur samt den opstillede teo-

retiske begrebsramme og sammenholde med regnskabsbrugers forventninger indenfor rapportering 

og regulering, samt ”virkningen” på besvigelser via implementeringen af regnskabsstandarderne, 

både i form af virksomhedernes interne kontroller og revisionens basering herpå. 

 

1.5 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe, er personer med interesse for revision og reguleringen heraf. Det forud-

sættes, at læseren har forhåndskendskab til de begreber, processer og aktiviteter, der forekommer 

inden for revision og regnskab. Foranstående begreber bør være almindeligt kendt for studerende på 

cand.merc.aud. studiet. I afhandlingen gøres brug af engelske citater, oversættelse af disse kunne 

medfører en risiko for at meninger fordrejes og specifikke fortolkninger kan gå tabt. Citaterne vil 

derfor fremstå i deres originale form. Det er således en forudsætning, at læseren besidder basale en-

gelsk kundskaber. 
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1.6 Afgrænsning 

Nærværende kapitel afgrænser og præciserer afhandlingens problemfelt. Problemfeltet søger at hol-

de sig analyserende til revisors mulighed for at opdage besvigelser på ledelsesniveau, ved en revisi-

on baseret på intern kontrol. Problemfeltet giver således anledning til flere forskellige problemstil-

linger, hvorfor en afgrænsning er medvirkende til at muliggøre en, for afhandlingen, konkret og re-

levant analyse og konklusion. 

 

Der tages udgangspunkt i danske revisionsstandarder og danske forhold, ligesom opgavens indhold 

analyseres på baggrund heraf. Det er ikke fundet relevant, at foretage en særskilt analyse af forskel-

le mellem danske revisionsstandarder og IAS’erne6. Baggrunden herfor er, at de danske revisions-

standarder som udgangspunkt er oversættelser af de internationale revisionsstandarder, ISA’erne, 

der i henhold til EU’s 8. direktiv skal implementeres i alle EU-lande. 

 

Analysen i afhandlingen koncentrerer sig om revisionsstandarderne 240, 300, 315, 320, 330 og 500. 

Da det er vurderet at fundamentet for revisionsprocessen primært udgøres af disse standarder. Side-

løbende med revisionsprocessen, defineret i standarderne, er processen vedr. revisors overvejelser 

om besvigelser, defineret i RS 240. 

 

Afhandlingen vil fokusere på behandlingen af besvigelser defineret som regnskabsmanipulation i 

RS 240, med fokus på besvigelser begået på ledelsesniveau. Misbrug af aktiver jf. RS 240 definition 

er ikke fundet relevant for afhandlingens problemfelt, da de økonomiske konsekvenser kun i sjæld-

ne tilfælde vurderes at kunne have samme effekt som regnskabsmanipulation. Andre former for be-

svigelser fx bestikkelse, korruption og piratkopiering vil således heller ikke blive behandlet. 

 

Afhandlingens fokus er revision, hvorfor afhandlingen er afgrænset til kun at omfatte revisionstil-

fælde. Problemstillinger vedrørende besvigelser i forbindelse med ”erklæringer på ikke reviderede 

regnskaber og opgørelser”, ”anden assistance” samt ”rådgivningsopgaver” mv. er derfor ikke be-

handlet. Endvidere er afhandlingen afgrænset i forhold til, at behandle særlige problemer knyttet til 

                                                
6 IAS = International Accounting Standards 
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revision af offentlige virksomheder. Hvor der her lovgivningsmæssigt kan være andre krav til revi-

sionsprocessen, herunder forvaltningsrevision. 

Revisors erstatningsansvar samt andre juridiske vurderinger vedrørende skyld i forbindelse med 

konstaterede besvigelser falder uden for denne afhandling, idet formålet med afhandlingen ikke er 

at skitsere, hvordan revisor undgår at optræde ansvarspådragende. Men hvorledes revisionsbran-

chen, på trods af RS 240, ikke formår at indfri samfundets forventninger og dermed opdage besvi-

gelser, foretaget på ledelsesniveau. Afhandlingen er derfor ligeledes afgrænset fra, at forsøge at fast-

lægge skyldsspørgsmål i konkrete sager, der behandles i øjeblikket, ligesom ledelsens ansvar ikke 

behandles i detaljer. Der vil i enkelte tilfælde blive foretaget en gennemgang af de faktiske juridiske 

udfald i afhandlingens cases – til illustration og præcision af afhandlingens problemsfære. 

Problemfeltet behandles med udgangspunkt i den eksterne revisors revision. Analyser og vurderin-

ger er derfor rettet mod den eksterne revisors rolle og arbejde i relation til besvigelser. Afhandlingen 

har derfor ikke til formål, at komme med anvisninger vedrørende tilrettelæggelse af foranstaltninger 

internt i virksomheden, der vil kunne hindre besvigelser. 

Det er forudsat at samfundets forventninger til revisor er mange og udgøres af summen af alle en-

keltindividers forventninger. Forventningerne til revisor breder sig over mange forskellige emneom-

råder. Der kan f.eks. være forventninger til revisors uafhængighed, uddannelse, til revisors rapporte-

ringsform eller til revisors arbejde ved afdækning af besvigelser. Denne afhandling koncentrerer sig 

primært om forventninger til revisors arbejde i forbindelse med besvigelser og det er derfor primært 

forventninger til dette emneområder som behandles. 
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1.7 Dataindsamling 

Informationssøgningen og dataindsamlingen har overordnet været kvalitativ, baseret på såvel pri-

mære som sekundære data. Fokus for dataindsamlingen har således været allerede udarbejdede data 

i form af love, standarder, litteratur omhandlende interne kontroller, revisionsprocessens udvikling 

og de udvalgte ”casevirksomheder”. 

 

Primær data 

Primære data er defineret som informationer ”man selv” har indsamlet7. 

 

Behandlingen af problemstillingen, tilsigter at være højaktuel og kvalitativ, hvorfor der således vil 

blive anvendt et interview med en statsautoriseret revisor til at afdække problemfeltet. Baggrunden 

herfor er, at revisionsbranchens opfattelse af problemfeltet ønskes belyst nærmere end det er muligt 

at gøre udelukkende ved anvendelse af allerede udarbejdede data. Interviewet foregik som et delvist 

struktureret interview, hvor en række spørgsmål var fremsendt til interview personen, inden selve 

interviewet. Interviewpersonen havde dermed mulighed for at forberede sig på spørgsmålene inden 

selve interviewet, hvilket sikrede dybdegående og begrundede svar samt medførte en større sikker-

hed for at alle aspekter blev gennemgået. Afhandlingen inddrager således kvalitative primær data i 

form af det delvist strukturerede interview8 med Statsautoriseret revisor Morten Stokholm Christi-

ansen. 

 

Endvidere inddrager afhandlingen kvalitative primære data i form af egne erfaringer og diskussio-

ner af problemfeltet med kollegaer. Disse er relevante at inddrage i afhandlingen, da der hermed 

kan opnås en bedre dybde og forståelse af data indhentet på anden vis, fx artikler, bøger og publica-

tioner. 

 

                                                
7 Andersen, Ib, Den skindbarlige virkelighed, 4. udgave, forlaget Samfundslitteratur 2008, side 151 

8 Andersen, Ib, Den skindbarlige virkelighed, 4. udgave, forlaget Samfundslitteratur 2008, side 152 
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Sekundære data 

Sekundære data er defineret ved data som er indsamlet af andre personer, institutioner mv.9. 

 

Problemstillingen analyseres på baggrund af det tilgængelige materiale og processen vil således væ-

re baseret på den dokumentariske metode. Fokus i afhandlingen ligger på aktualiteten og gør derfor, 

at en stor del af kildematerialet er udgjort af empiriske undersøgelser foretaget af betydelige frem-

trædende kritikere. 

 

Litteratursøgningen er hovedsagligt sket via Internettet, hvor der er adgang til de nyeste data og lit-

teratur. Dette således været den væsentligste kilde for informationssøgningen vedrørende ”casevirk-

somheder”ne samt materiale om og fra de i afhandlingen inddragede kritikere. Langt størstedelen af 

artiklerne er fundet i udenlandske medier. Informationssøgningen er løbende opsummeret og evalu-

eret og er sket løbende og efter behov. 

 

For modeller og citater er det valgt, så vidt muligt, at bibeholde originalsproget idet en oversættelse 

kan resultere i uklarheder i gengivelsen. 

 

                                                
9 Andersen, Ib, Den skindbarlige virkelighed, 4. udgave, forlaget Samfundslitteratur 2008, side 151 
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1.8 Valg af ”casevirksomheder” 

HealtSouth, New Century Financials og Parmalat er udvalgt som ”casevirksomheder”. Problemstil-

lingen belyses i alle tre ”casevirksomheder”, virksomhederne var forholdsvis betydelige aktører på 

deres respektive markeder. Virksomhederne er således valgt fordi de på flere områder er meget for-

skellige, men alle illustrerer problemstillingen med en revision, som var baseret på test af interne 

kontroller og som påtegnede årsrapporterne med blanke påtegninger, på trods af væsentlig fejlin-

formation i årsrapporterne. “casevirksomhederne” er således tre forskellige, men gode eksempler på 

problemfeltets dilemma. Det er således fundet relevant at inddrage “casevirksomhederne” i afhand-

lingen, da de illustrerer problemfeltet i praksis og dermed dels muliggøre en relevant diskussion af 

de gennemgåede teorier i forhold til faktiske hændelser, dels illustrerer problemfeltets aktualitet. 

 

1.9 Kildekritik 

Kilderne i denne afhandling består som nævnt af primære kvalitative kilder - som regulering i form 

af COSO-frameworket, revisionsstandarder og lovgivningen. Endvidere er sekundære kvalitative 

kilder som bøger, publikationer og artikler anvendt. Nærværende afsnit har til formål at give læse-

renen en baggrund, for den mulige kildeproblematik, som kan være til stede ved det anvendte mate-

riale for afhandlingen. 

 

Sekundære kvalitative kilder er anvendt med en kritisk indgangsvinkel, idet data er indsamlet og 

analyseret af andre. Omfanget af anvendt litteratur er fokuseret på benyttelsen af fagligt anerkendte 

kilder, der bidrager til det faglige grundlag for afhandlingens analyse og konklusion. 

 

Ud over, at vælge litteratur med høj videnskabelig og teoretisk pålidelighed, er det forsøgt, at an-

vende litteratur af nyere dato med høj aktualitet. Internettet er således anvendt ved en væsentlig del 

af dataindsamlingen, da dette giver adgang til det nyeste materiale og de seneste opdateringer. Dette 

har specielt gjort sig gældende ved informationsindsamlingen omkring ”casevirksomheder”ne. In-

formationerne er primært hentet fra erhvervssider på Internettet, men tilgangsvinklen til det anvend-

te materiale fra Internettet har været kritisk. Materialet er således forsøgt anvendt objektivt og mate-

riale med subjektive islæt er så vidt muligt forsøgt sorteret fra. 
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Ved udarbejdelsen af afhandlingen, er der endvidere løbende taget kritisk stilling til kilderne og de-

res objektivitet. 

 

1.10 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. 

 

Hvordan er afhandlingen unik? 

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

ge forskellige indgangsvinkler til området. Nogle af de seneste afhandlinger behandler emner som 

revisors pligter og ansvar i relation til besvigelser10, behovet for en særskilt 

revisionsstandard vedrørende besvigelser11 og  revisors rolle samt risikoen for besvigelser - i for-

bindelse med fremtidens eksterne rapportering12. Denne afhandling behandler besvigelsesproblema-

tikken i relation til, revisionens basering på intern kontrol som reelt er et ledelsesværktøj - og der-

med problemet i at revisionen er baseret på nogle kontroller som ledelsen kan omgå. Afhandlingen 

fokuserer dermed på revisors ”værktøjskasse”, udviklingen heri og omverdenens forventninger til 

revisionen. Dette fokus og synsvinklen gør afhandlingen unik. 

 

Hvordan er afhandlingens selvstændig? 

Afhandlingen behandler, som nævnt, emnerne besvigelser, omverdenens forventninger og intern 

kontrol, som alle er blevet - og fortsat bliver - diskuteret i det offentlige rum. Emnerne vil således i 

mindre udstrækning blive beskrevet, men derimod ligger det selvstændige i sammenkoblingen, ana-

lysen, diskussionen og synsvinklen på de isolerede litterære bidrag, der selvstændigt er blevet be-

skrevet. 

 

                                                
10 Nicolajsen, Kim (2007): “Vurdering af revisors pligter og ansvar i relation til besvigelser: Fordele og ulemper ved skærpet regulering”, Cand. merc. aud.-afhandling. 

11 Sørensen, K. og Jørgensen, J. (2007): ”Analyse af behovet for en særskilt revisionsstandard”, Cand. merc. aud.- afhandling. 

12 Jensen, B. og Slumstrup, C. (2008): ”Revisors rolle samt risikoen for besvigelser - i forbindelse med fremtidens eksterne rapportering”, CMA -afhandling 
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1.11 Afhandlingens struktur 

I det efterfølgende redegøres for, hvorfor kapitlerne er medtaget, rækkefølgen heraf samt sammen-

hængen imellem disse. 

 

Nedenstående strukturmodel er en visuel illustrering af afhandlingens opbygning og forløb: 

13 

 

Kapitel 1 - Kapitlet indeholder indledning, problemformulering, afgræsning, struktur, metode og 

kildekritik. Formålet med kapitlet er således at identificere problemfeltet, samt at redegøre for af-

handlingens formål og hvordan problemfeltet er søgt belyst. Kapitlet giver dermed læseren et over-

                                                
13 Egen tilvirkning 

Indledning Problemformulering 
Afgræsning 

Metode og kildekilde-
kritik 

Teori 

Lovgivning og  
regulering 

Health South Parmalat 

Analyse 

Konklusion 

New Century  
Financial 
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blik over afhandlingens problemfelt, struktur, de metodemæssige overvejelser for de anvendte teori-

er og en kritisk tilgang til de anvendte data. 

 

Kapitel 2 - Relevant teori for opgaven vil blive gennemgået i dette kapital, herunder agentprincipal-

teorien, teorien om forventningskløften, Michael Powers og W. Robert Knechel’s teorier samt det 

oprindelige formål med revisionen. Endvidere gennemgås revisionens historiske udvikling siden 

erhvervets start i Danmark og en kort gennemgang af corporate covernance. Kapitlet har til formål 

at give læserenen en kort introduktion til de teorier, som inddrages og diskuteres i analysen. Læse-

ren opnår dermed en teoretisk forståelse for afhandlingens grundlæggende problemfelt. 

 

Kapitel 3 - Kapitlet indeholder en gennemgang af COSO frameworket, begrebsrammen for ledel-

sesværktøjet som danner grundlaget for revisionsprocessens basering på intern kontrol. Endvidere 

gennemgås relevante revisionsstandarder (revisors værktøjskasse). Kapitlet indfører læseren i det 

teoretiske grundlag for intern kontrol og revisionens tilrettelæggelse og udførelse. Kapitlet har til 

formål at give læserenen en teoretisk velbegrundet belysning af afhandlingens problemfelt. Det vil 

således på baggrund af kapitel 2 og 3, være muligt for læserenen at identificere og forholde sig til 

afhandlingens problemfelt og dets aktualitet. 

 

Kapitel 4 - Kapitlet indeholder en kort gennemgang af tre udvalgte “casevirksomheder” samt bag-

grunden for finansskandalerne i de pågældende virksomheder. Kapitlet har til formål at illustrere 

problemfeltets aktualitet via en gennemgang af hændelsesforløbet i tre store virksomheder. Kapitlet 

vil således give læserenen tre eksempler på problemfeltets tilstedeværelse og et grundlæggende 

kendskab til hændelsesforløbet i de pågældende virksomheder. 

 

Kapitel 5 - Kapitlet indeholder en analyse baseret på kapitel 2-4. Analysen understøttes endvidere 

med et interview med statsautoriseret revisor Morten Stokholm Christiansen og sammenholder så-

ledes “casevirksomhederne” med den beskrevne teori, lovgivning og regulering. Dette gøres for at 

belyse og diskutere problemstilling i, at revisionsprocessen er baseret på intern kontrol. Formålet 

med kapitlet er således at inddrage og analysere de valgte teorier, reguleringer, kritikkerne debatte-

rer samt ”casevirksomheder”nes hændelsesforløb. 
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Kapitel 6 - Kapitlet indeholder afhandlingens konklusion på den udarbejdede analyse og dermed en 

besvarelse af afhandlingens problemfelt. Kapitlets formål er således at sammenholde og sammenfat-

te de forskellige opsummeringer fra afhandlingens øvrige kapitler, for dermed at kunne besvare af-

handlingens problemfelt. 
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2 Teori 

Nærværende kapitel introducer læseren til de teorier, som bruges til at beskrive og løse afhandlin-

gens problemfelt. Agent- principial teorien, teorien om forventningskløften og revisionsprocessens 

udvikling er bærende element i afhandlingen, hvorfor denne beskrives forholdsvis dybdegående. 

Endvidere inddrages ledende kritikeres teorier og publikationer samt anden teori såfremt det er fun-

det værdiskabende for afhandlingen. Formålet med nærværende kapitel er således, at give læseren 

en overordnet forståelse for de teorier, som er nødvendige at kende, for at få den fulde forståelse og 

udbytte af afhandlingen og dens problemfelt. 

 

2.1 Revisionsprocessens udvikling 

Afhandlingen omhandler besvigelser og forholdet mellem problemfeltets forskellige aktører. Agent- 

principial teorien har nærmest per definition relevans for dette område, idet det er den teoretiske 

indgangsvinkel til forholdet mellem problemfeltets forskellige parter. Endvidere er revisionsproces-

sens udvikling vigtig for forståelsen af afhandlingens problemfelt og baggrunden herfor. 

 

I begyndelsen af det 20. århundrede opstod revisorerhvervet som et professionelt erhverv i Dan-

mark14. Årsagen til revisorerhvervets opståen var bl.a. samfundets tiltagende industrialisering som 

medførte, at virksomhederne blev større og mere komplekse med tilsvarende større og mere kom-

plicerede økonomi- og regnskabsfunktioner til følge. Dermed opstod behovet for et erhverv, der be-

sad særlig økonomisk og regnskabsmæssig ekspertise. 

 

Nedenstående uddrag fra debatten om den første revisorlovs tilblivelse i 1909 giver et godt billede 

af, hvad revisors vigtigste funktion var på daværende tidspunkt: 

 

”Det er jo ikke paa nogen Maade Meningen, at det skal være Talrevisorer; dertil vilde det ikke væ-

re saa vanskeligt at faa kvalificerede Mænd. Men det skal være Folk, det virkelig have et Overblik 

                                                
14 Andersen, J mfl., Koncept og teori 2001, s 16 
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over, hvad de giver sig af med, Folk, der med Rette kunne kritisere en Virksomhed, et Regnskab fra 

et mere overordnet Synspunkt, end blotte Talrevisorer kunne gøre det”15 

 

Det vigtigste for samfundet var således, at der blev oprettet en institution, som kunne kontrollere 

selskabernes regnskaber for besvigelser og fejl og samtidig rapportere til samfundet om virksomhe-

dernes økonomiske formåen. De første ti revisorer fik således deres autorisation i 1910. 

 

Revisionen var dermed oprindeligt en praktisk disciplin, baseret på erfaring med det, at revisor skul-

le være i stand til at skabe overblik over en virksomhed og opdage fejl og mangler i regnskabet. 

 

2.1.1 Pricipal-Agent-teorien 
I begyndelsen af 1960’erne skete der en ændring i revisionen og den blev gradvist mere og mere 

teoretisk i takt med virksomhedernes stigende internationalisering og deraf stigende kompleksitet. 

Internationaliseringen betød, at mange af de personer, der besad de faglige kvalifikationer til at lede 

de nye innovative virksomheder, ikke var i besiddelse af tilstrækkelige finansielle ressourcer til og-

så at drive virksomhederne. Dette medførte i stigende grad, at ledelsen og ejerne af virksomhederne 

ikke længere var den samme, med stigende krav til pålideligheden af den finansielle rapportering til 

ejerne til følge. Denne adskillelse af ejerne og ledelsen af virksomhederne medførte, at ledelsen og 

ejerne kunne have modstridende interesser med risiko for konflikter i virksomhederne til følge. 

Adolf A. Berle og Gardiner C. Means (1932) var nogle af de første til at beskrive denne separation 

af ejerskab og kontrol i en teoretisk sammenhæng, kaldet principal-agent-teorien.16 

 

                                                
15 Langsted B. Revisor ansvar 2001, s 105 citat Johan Hansen, lt. 1406 

16 Kompendium nyere kontekstuel virksomhedsteori, 1999, s 37 
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2.1.2 Revisionens introduktion af væsentlighed og risiko i revisionsprocessen 
I miden er 1980’erne blev revisionsrisikomodellen omkring væsentlighed og risiko introduceret i 

revisionsprocessen og i 1992 er revisionsprocessen gået over mod den procesrevision vi kender i 

dag. Revision kan forklares med baggrund i denne teori, hvilket er illustreret i nedenstående figur. 
17 

Ejere

RevisorLedere

Valg

Anden 
rådgivning

Revision

 Agent-principal teoretisk synsvinkel, egen tilvirkning på baggrund af Larsen, R

Regnskab

Rapportering

Ansættelse

Principal

Agent

 
 

Ifølge pricipal-agent-teorien er ledelsen agent for ejerne (principalen) og ejernes informationsbehov 

består i at kontrollere, hvordan ledelsen forvalter de økonomiske ressourcer, den har fået overdra-

get18. 

 

Da agenten varetager den daglige drift i virksomheden, ligger agenten inde med betydelig mere in-

formation om virksomheden end ejerne. Dette medfører en informationskløft, der også betegnes 

som ”asymmetrisk information” mellem agenten og principalen19. Den asymmetriske information 

skyldes agentens viden om bl.a. økonomiske forhold, hvilke principalen ikke har. Denne viden kan 

agenten bruge ved indgåelsen af kontrakten, så man i sidste ende ikke er i stand til at gennemskue, 

                                                
17 Cand. Merc. AUD – Studiet Materialesamling , side 38 

18 Elling, Jens Ole, Årsrapporten, 2002 side 56 

19 Elling, Jens Ole, Årsrapporten, 2002  side 56 
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om resultatet skyldes agentens indsats eller andre forhold. I pricipal-agent-teorien kaldes dette ”ad-

verse selection”20. 

 

Principalen nærer en naturlig frygt for, at agenten ikke varetager principalens interesser men der-

imod sine egne. Da agenten kan forventes at handle rationelt, vil denne også forsøge at maksimere 

sin egen nytteværdi. Principalen søger derfor at udvikle styringssystemer eller incitamentstrukturer, 

der sikrer at agenten handler i overensstemmelse med principalens interesse21 og samtidig kan for-

hindre, reducere eller afsløre opportunistisk adfærd. Incitamenter kan være af materiel eller immate-

riel karakter. Materielle incitamenter omfatter belønninger som præstationsløn, bonus, udbyttede-

ling, medarbejderaktier, præmier, rejser, gaver gratialer, prisbelønninger og pensionsordninger. 

Immaterielle belønninger omfatter forskellige goder af hovedsagelig symbolsk karakter, f.eks. stil-

lingstitler, kontorindretning, diplomer, hæderstegn og hæderstitler (årets supersælger). Blandt de 

immaterielle incitamenter kan man også blive sendt på forskellige kurser som (måske) peger i ret-

ning af en højere stilling22. Disse tiltag er med til at modvirke asymmetrisk information, så hvis man 

i højere grad er i stand til at udfærdige optimale kontrakter, vil problematikken formindskes. 

 

Ligeledes kan der fra lovgivers side laves tiltag, der er med til at modvirke de negative effekter, 

som asymmetrisk information medfører. Lovgiver kan lave regulering, som stiller krav om offent-

liggørelse af information såsom Årsregnskabsloven og revisionsstandarderne. 

 

Asymmetriske informationer giver agenten muligheder for at disponere efter egne interesser, (op-

portunistisk adfærd) i strid med principalens interesser, uden at ejerne er i stand til at opdage det. 

Dette medfører en moral hazard problemstilling og principalen får hermed et behov for at kontrolle-

re agentens adfærd23. 

 

                                                
20 Elm-Larsen, Rolf, Forvaltningsrevision, 2002  side 178 

21 Elm-Larsen, Rolf, Forvaltningsrevision side177 

22 Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal, Organisationsteori side 233 

23 Jens Ole Elling, Årsrapporten, 2002  side 56 
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Der findes 2 former for kontrol; direkte kontrol og indirekte kontrol. Direkte kontrol opleves som 

nedværdigende og modarbejdes normalt af personalet og organisationen. Derfor vælger mange virk-

somheder indirekte kontrol, som består af overvågning, tilsyn og rapportering24. Den indirekte kon-

trol kan derfor bestå af, at revisor skal revidere virksomhedernes regnskaber. 

 

Der er opstillet forudsætninger i pricipal-agent-teorien og disse er, at agenten handler begrænset ra-

tionelt og at han er risikoavers. 

 

Agenten handler begrænset rationelt 

Årsagen til at agenten forudsættes at handle begrænset rationelt er, at pricipal-agent-teorien også 

kan beskrives som en økonomisk analyse af rationelle valg under informationsmæssige begræns-

ninger. I teorien baseres dette på den neoklassiske forudsætning om perfekt rationalitet. 

 

 

Agenten skal være risikoavers 

Det antages, at agenten er risikoavers. Risikoaversion betyder, at agenten fortrækker at undgå risi-

ko. Til klarlægning af teorien er der taget udgangspunkt i følgende eksempler: 

 

Agenten fortrækker 1 kr. nu i stedet for at spille med 50 % sandsynlighed for at tjene 1 ekstra kr. og 

50 % sandsynlighed for at tabe sin 1 kr.25 Principalen har mulighed for at sprede sin risiko ved ind-

gåelse af aftaler med flere agenter, hvor agenten har koncentreret sin risiko ved at være knyttet til en 

enkelt principal. Det relaterer sig ligeledes til den måde, hvorpå agenten modtager sin aflønning. 

Hvis den aftale, der indgås med principalen, skal være lige så attraktiv for agenten, som en på for-

hånd fastlagt indkomst, skal den forventede værdi af det usikre beløb på grund af risikoaversionen 

være større end den faste indkomst. I langt overvejende grad er de aftaler, der bliver indgået, baseret 

på en fast indkomst for agenten, hvorved der opstår et behov for principalen til at sikre sig, at agen-

ten bidrager tilstrækkeligt for sin aflønning. 

 

                                                
24 Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal, Organisationsteori side 233 

25 Prajit K. Dutta, Strategies and games side 296 
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Hovedproblemerne omkring pricipal-agent-teorien er adverse selection og moral hazard. Disse pro-

blemstillinger vil danne basis for diskussionen i analysen. 

 

Adverse selection 

Når det forventes, at agenten handler opportunistisk, er det afledt af teoriens grundforudsætninger 

om målkonflikter mellem principalen og agenten og asymmetrisk information. De vil hver især for-

søge at varetage de modsatrettede interesser, til deres egen fordel. Agenten vil udnytte informati-

onsgabet til varetagelse af sine egne interesser, hvilket kan påvirke målkonflikten yderligere. 

 

Moral Hazard 

Principalen og agenten har forskellige mål. Principalen vil forsøge at få agenten til, at profitmaksi-

mere hans investering i virksomheden mest muligt og agenten vil forsøge at nyttemaksimere sin 

egen indtjening i forhold til det hans kontakt tillader. Han vil samtidig yde den arbejdsindsats, der 

giver ham størst nytte set ud fra et økonomisk perspektiv. 

 

Moral Hazard problemet opstår når principalen ikke kan få agenten til at agere efter principalens 

interesser26. Principalen har ikke mulighed for at vurdere, med hvilken indsats agenten forsøger at 

opfylde den indbyrdes aftale. Informationsgabet giver agenten mulighed for at disponere i modstrid 

med principalens interesser, uden at principalen har mulighed for at opdage dette. Ud fra en be-

tragtning om, at agenten handler begrænset rationelt, vil det betyde, at agenten handler nyttemaksi-

merende, således at agenten vil forsøge at leve op til den indgåede aftale med mindst mulig arbejds-

indsats. 

 

På baggrund af ovennævnte er der opstået et behov for en uafhængig revision, der har den faglige 

og tekniske indsigt i gældende regnskabslovgivning. Samtidig kan en uafhængig revisor tilføre de 

økonomiske informationer den troværdighed, der kan få informationer til at tjene som beslutnings-

grundlag for modtagerne. 

 

Den historiske udvikling og pricipal-agent-teorien viser således, at revisor udfylder efterspørgslen 

fra virksomhedernes ejere efter en uafhængig person, der kan kontrollere regnskaberne. 
                                                
26 Prajit K. Dutta, Strategies and games side 293 
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2.2 Forventningskløften 

Nærværende afsnit inddrages i afhandlingen som en væsentlig del af det teoretiske fundament for 

analysen af problemfeltet. Det er ikke afhandlingens mål, at forsøge at måle forventningskløftens 

størrelse, hvorfor der ikke foretages selvstændige empiriske undersøgelser heraf. Formålet med af-

snittet og inddragelsen af forventningskløften i afhandlingen er således, at give læseren en teoretisk 

velfunderet indgangsvinkel til diskussionen og analysen af revisionsprocessens basering på intern 

kontrol. 

”Expectation gap” eller det danske udtryk ”forventningskløften” kan spores tilbage til 1930’erne27. I 

en rapport, udarbejdet for den amerikanske revisorforening i 1970’erne, omhandlende hvilket an-

svar, det var rimeligt at pålægge revisor, blev begrebet således anvendt. Siden da er der givet mange 

forskellige definitioner af forventningskløften, men en af de mest anerkendte definitioner er udar-

bejdet af Brenda Porter: 

 

”The audit expectation-performance gap is the gap between society’s 

expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by society”28. 

 

Forventningkløften er således defineret som forskellen mellem samfundets forventninger til revisor 

og de forventninger samfundet føler revisor indfrier. Forventningskløften gennemgås i de følgende 

afsnit. 

 

2.2.1 Forventningskløftens enkelte dele 
Forventningskløften er et udtryk for de forventninger som omverdenen har til revisor, men som re-

visor ikke indfrier. Brenda Porter opdeler årsagerne til forventningskløften i tre dele. Det venstre 

yderpunkt, er udtryk for revisors arbejde, som opfattet af omverdenen. Det højre yderpunkt er ud-

tryk for brugernes højeste forventninger til revisors arbejde. Afstanden mellem de to yderpunkter er 

udtryk for den totale forventningskløft. 

 

                                                
27 McEnroe and Martens, Auditors and Investors Perception of the “Expectation Gap” 2001, side 1 

28 Porter, Brenda, An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap, 1993, side 50 
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Denne overordnede forventningskløft kan inddeles i tre delkløfter: 

 

1. Forventningskløftens del yderst til vestre opstår på baggrund af, at samfundet ikke mener 

revisor tilfredsstillende opfylder sine pligter ihht. lovgivningen. Baggrunden for denne del af 

forventningskløften er i en kommunikationskløft idet samfundet reelt ikke er klar over, hvad 

revisors pligter er eller, at samfundet har fået en opfattelse af, at revisor ikke lever op til lo-

ven. Den venstre del af forventningskløften er således udtryk for forskellen mellem revisors 

faktisk udførte handlinger og de handlinger revisor burde udføre. Samt forskellen mellem 

samfundets opfattelse af lovgivningen og den reelle lovgivning. 

 

2. Den midterste del af forventningskløften er et udtryk for samfundets rimelige, ekstra for-

ventninger til revisor i forhold til dem, der er defineret i lovgivningen. Det kan f.eks. være, 

at samfundet har et ønske om, at revisor foretager yderligere handlinger for at afdække be-

svigelser. Ifølge Brenda Porter er rimelige forventninger defineret som krav om opgaver, der 

ikke strider mod revisors rolle i samfundet og som kan udføres effektivt under hensyntagen 

til medgåede omkostninger. Der skal således være en fornuftig ”cost/benefit” overvejelse til 

grund for, om det er rimeligt, at revisor skal indfri forventningerne. Derudover skal opga-

ven, der forventes løst, ligge indenfor revisors rolle i samfundet. Opfylder forventningerne 

foranstående krav, kan de med rimelighed forventes indfriet af revisor, men indfries på nu-

værende tidspunkt ikke. Denne del af forventningskløften er således udtryk for forskellen 
                                                
29 Egen tilvirkning på baggrund af Kjeld Chr. Bøg & Lars Kiertner, Professionsetik for revisorer, s. 15.  
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mellem de krav til revisor, som eksisterende god revisionsskik stiller og de krav som god re-

visionsskik med rimelighed kan stille til revisor. 

 

3. Den tredje del af forventningskløften, til højre i modellen, er udtryk for samfundets urimeli-

ge forventninger til revisor i forhold til de krav, der er defineret i lovgivningen og god revi-

sionsskik. Forskellen er dermed forventningerne til revisor, som enten ikke er omkostnings-

effektive eller som falder uden for revisors rolle. Årsagen til kløften kan bl.a. skyldes mang-

lende forståelse i samfundet for revisionens begrænsninger. Eksempelvis kan samfundet op-

fatte revisors påtegning af årsrapporten som en garanti for, at der ikke har fundet besvigelser 

sted - men revisorerne kan ikke give en garanti, kun en udtalelse baseret på en begrundet 

overbevisning. 

 

Forventningskløften kan således ekspandere ved, at samfundets forventninger til revisors arbejde 

øges eller ved, at samfundets opfattelse af revisors arbejde falder, som det vil være tilfældet hvis 

revisor ikke lever op til samfundets forventninger. 

 

Omvendt kan forventningskløften reduceres ved, at samfundets forventninger til revisors arbejde 

mindskes eller ved, at samfundets opfattelse af revisors evne til at opfylde kravene forhøjes. 
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2.3 Det teoretiske perspektiv af revisionsprocessen basering på intern kontrol 

Nærværende afsnit er inddraget i afhandlingen for at illustrere og belyse nogle af de fremtrædende 

kritikere på områdets teorier.  Formålet med afsnittet er således, at give læseren en introduktion til 

nogle af de store kritikere af teorien om revisionsprocessens basering på intern kontrol. Området er 

såedes en væsentlig del af forståelsen af problemfeltets hovedproblemstilling. 

 

2.3.1 The Audit Society (Michael Power) 
Michael Power har igennem flere artikler givet udtryk for sine holdninger bl.a30 i ”The Audit Socie-

ty”, hvor han ser på faktorerne; 

 

• Konkurrencen på pris og 

• Konkurrencen på produkt 

• Kommercielle interesser 

 

Power udtrykker, at konkurrencen på pris og produkt samt de kommercielle interesser ligger til 

grund for, hvordan god revision opfattes. Powers teori er, at man ikke længere har fokus på at levere 

god kvalitet, men derimod får leveret lavere kvalitet i forhold til kunden på den måde som revisio-

nen i dag er opbygget på. Der er det er svært for revisionsfaget, at opretholde en professionel ind-

gangsvinkel, som alene tjener samfundets interesser. Powers dilemma er velkendt i branchen; 

 

Er revisor rådgiver for virksomheden eller uvildig udsending fra staten til eksterne interessenter? 

 

Desuden påpeger Power, at man ikke har generelle retningslinjer for revisionen og fastslår, at revi-

sionens mål er ”komfort”, men definerer ikke hvorvidt komforten omhandler regnskabsbruger eller 

virksomheden. Powers indgangsvinkel er som det fremgår meget kritisk overfor revisionens værdi 

og indholdet af revisionspåtegningen. 

 

                                                
30 Power, Michael (1997). The Audit Society 
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2.3.2 Business Risk Audit31 (W. Robert Knechel) 
W. Robert Knechel anskuer revisionsprocessen ud fra ”Business Risk Auditing” bla. i artikelen 

”The business risk audit: origins, obstracles and oppertunities fra 2007”. Knechels tankegang an-

skuer og tilslutter sig flere andre kritikeres holdninger om, hvorvidt denne måde at revidere på giver 

en uafhændighed for revisionen og derved sikrer et korrekt og godt revisionsmiljø. Knechel beskri-

ver BRA tankegangen. Denne tankegang er baseret på en strategisk test og operationel risikovurde-

ring af interne kontroller. Knechel kommer med argumenter for, hvordan BRA hænger sammen 

med det oprindelige formål med revisionen og de udfordringer og muligheder der ligger i denne 

tankegang. 

 

Knechel stiller spørgsmålet er BRA en bedre måde at vurdere risici på, der fører til målrettet test 

eller er det blot et værktøj til at skabe bedre muligheder for at sælge ikke revisionstimer? Det er en 

generel holdning, at dette netop er grunden til at BRA blev implementeret. I ”The Business Risk 

Audit: Origins, Obstacles and Opportunities” argumenteres der for at udviklingen af BRA metoden 

i 1990 var en kompleks proces, der opstod naturligt ud fra det behov 1980’erne efterlod. Den samti-

dige vækst i risiko management-teorier og processer gav et stærkt grundlag for den omvæltning re-

visionsfaget var i. Men, processen med at udvikle og implementerer forretningsmæssige risici var 

ekstremt svært og har medført en række uforudsete forhindringer, specielt mht. eksisterende revisi-

onsrutiner. 

 

I betragtning af samtiden er det muligt, at de velmente bestræbelser på at genoplivning af revisions-

processen blev afsporet og efterfølgende blev afsporet og derefter anvendt til at støtte vækst i ind-

tjeningen via ikke revisionstjenester. Efter Enron skandalen, blev der igen rejst spørgsmål til hvor-

vidt BRA var effektiv og endog hensigtsmæssig. De lovgivningsmæssige initiativer der efterfølgen-

de blev indført øgede fokus til ledelsens incitamenter for besvigelser og fejlrapportering og mere 

dybdegående analyse af interne kontroller, der skabte et bæredygtigt grundlag for at revurdere de 

interne kontroller og kan have ændret fundamentet for BRA metoderne og hjulpet substansrevisio-

nen med at få det bedste ud af Business Risk Auditing. 

 

                                                
31 Knechel, W. Robert (2007), The Business Risk Audit: Origins, Obstacles and Opportunities 
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2.3.3 Øvrige teorier 
Øvrige teorier og afhandlinger på området inddrages i afhandlingen såfremt det er fundet relevant 

og sammenhængende for forståelsen af afhandlingen. 

 

2.4 Opsummering 

Revisionen opstod i Danmark som selvstændigt erhverv i starten af 1900-tallet og blev skabt, da der 

var brug for en uafhængig faggruppe, som velbegrundet kunne forholde sig kritisk til virksomhe-

dernes regnskaber som helhed. 

 

Revisionsprocessen har i de forløbne år udviklet sig i takt med virksomhedernes ændrede struktur, 

organisation, internationalisering og størrelse. Den ændrede struktur, kapitalbehov og virksomheds-

størrelse medførte bl.a. væsentlige ændringer i ejerstrukturen og agent- principal teorien, som om-

handler rollerne i denne nye ejerstruktur, er gennemgået tidligere. Endvidere er teorien om forvent-

ningskløften gennemgået og problemstillingen i, at revisionsprocessen er væsentligt mere teoretisk 

baseret i dag end oprindeligt, er belyst. Gennemgangen af ovenstående teorier har vist, at regn-

skabsbrugernes opfattelse af betydningen af ”den blanke revisionspåtegning”, ikke har ændret sig i 

takt med revisionsprocessens udvikling. 

 

Revisors rolle ifølge agent- principal teorien er således, at revisors tilstedeværelse og kontrol af 

regnskaber mindsker risikoen for, at ledelsen foretager besvigelser, hvorved regnskabsaflæggelsen 

bliver mere troværdig for principalen (ejeren) og omverdenen. 

 

Michael Power og W. Robert Knechel forholder sig dog begge kritisk til revisionsprocessens base-

ring på intern kontrol. Michael Power sætter endvidere spørgsmålstegn ved om kvaliteten og uaf-

hængigheden af en revision samtidig fungere som rådgivning for virksomheden. W. Robert Knechel 

forholder sig kritisk til BRA (Business Risk Auditing) og dennes implementering i revisionsproces-

sen samtidig med at han stiller spørgsmål vil effektiviteten heraf som bærerdygtigt grundlag for re-

visionen af interne kontroller. Dermed kommer afhandlingens grundlæggende problemstilling, ved-

rørende en revisionsproces, der er baseret på intern kontrol, til udtryk. 
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3 Lovgivning/regulering 

Nærværende afsnit introducerer læseren til den regulering og lovgivning som ligger til grund, dels 

for revisionsprocessen i sig selv, men også til reguleringen og elementerne som ligger til grund for 

virksomhedernes opbygning af intern kontrol. Formålet med afsnittet er således at give læseren en 

introduktion til revisionsprocessens opbygning, forløb og krav samt en dybdegående forståelse for 

intern kontrols elementer og opbygning. Afsnittet er således essentielt for læserens forståelse og 

identifikation af afhandlingens problemfelt. 

 

3.1 Interne kontroller 

Formålet med dette afsnit er at introducere læseren til begrebet interne kontroller. Introduktionen til 

disse begreber skal danne baggrund for en bedre forståelse af den efterfølgende analyse i forbindel-

se med de udvalgte ”casevirksomheder” og en gennemgang af revisors teoretiske ”værktøjskasse”. 

Fokus i analysen ligger særligt på revisors rolle og mulighed for, at opdage besvigelser begået på 

ledelsesniveau, hvorfor det at have indsigt i grundlaget for COSO og COSO ERM, er et væsentligt 

element i forståelsen og diskussionen af problemstillingen. 

 

3.1.1 Definition og formål med interne kontroller 
COSO-frameworket blev udgivet i 1992 af The Committee of Sponsoring Organisation of the 

Treadway Commission (COSO), som består af repræsentanter fra virksomheder og revisionsselska-

ber32. Formålet med frameworket var, at skabe en fælles referenceramme for interne kontroller og 

hvordan ledelsen i børsnoterede selskaber kunne forbedre og effektivisere intern kontrol. 

 

                                                
32 www.coso.org 

http://www.coso.org
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COSO-frameworket blev dermed en definition på intern kontrol internationalt og identificerede 

dermed et område, som tidligere havde været vanskeligt at definere selv for fagfolk33. 

Ifølge COSO-frameworket fra 1992 er intern kontrol defineret således: 

“A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed 

to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following 

categories”: 

 

• Effectiveness and efficiency of operations 

• Reliability of financial reporting 

• Compliance with applicable laws and regulations34 

 

Jf. PCAOB § 7 (internal controls over financial reporting) blev begrebsrammen oprindeligt udviklet 

som et frivilligt ledelsesværktøj, der skulle fremme effektiviteten, reducere risikoen for tab, sikre 

pålideligheden af den finansielle rapportering og overholdelsen af gældende lovgivning. 

 

3.1.2 COSO´s begrebsramme for interne kontroller 
I takt med den stigende interesse for intern kontrol opstod der et behov for en fælles forståelse af 

begrebet intern kontrol. COSO-frameworket blev udviklet på baggrund af dette behov og skulle 

først og fremmest definere intern kontrol, men også hjælpe ledelsen til at implementere forretnings-

gange i virksomhederne. Derved kunne identificere og imødegå, de trusler og svagheder som kunne 

medføre at virksomheden ikke opfyldte sine mål. Fx ved, at minimere risikoen for uforudsete og 

utilsigtede fejl i virksomhedens processer. Intern kontrol ifølge COSO er således et værktøj til at 

styre virksomheden i den rigtige retning og undgå overraskelser. 

 

                                                
33 Hansen, Jørgen Valther. ”Interne kontroller – fælles referenceramme” Revision & Regnskabsvæsen nr. 12, 1993, side 31.  

34 COSO, Internal Control – Integrated Framework, 1992 side 9 
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3.1.3 COSO-frameworket dele og mål 
COSO-frameworkets består af 5 dele: 

 

 
Kilde35 

 

COSO-frameworket for intern kontrol blev i 1992 illustreret i ovenstående pyramide og ”cube”. 

Cuben bestod af 3 sider som repræsenterede henholdsvis virksomhedens interne kontrolsystem, 

målsætninger og de enkelte forretningsaktiviteter. 

 

COSO-frameworket bryder endvidere virksomhedens interne kontrolsystem ned i 5 underliggende 

processer: 

 

1. Kontrolmiljø 

2. Risikovurdering 

3. Kontrolaktiviteter 

4. Information og kommunikation 

5. Overvågning af kontroller 

 

 
                                                
35 http://www.bumko.gov.tr/KONTROL_EN/Images/kontrol/coso.jpg 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL_EN/Images/kontrol/coso.jpg
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3.1.3.1 Kontrolmiljø 
Fundamentet for virksomhedens interne kontrol er et 

kontrolmiljøet. Kontrolmiljøet er udtryk for kultu-

ren/miljøet i den enkelte virksomhed og påvirker så-

ledes medarbejdernes kontrolbevidsthed i høj grad. 

Følgende faktorer indgår i kontrolmiljøet: integritet, 

etiske værdier, incitamenter, fristelser, ledelsens filo-

sofi, organisatorisk struktur samt tildeling af autoritet 

og ansvar. Kontrolmiljøet er således et udtryk for at 

kompetencerne, integriteten og de etiske værdier hos 

de ansatte som udfører kontrollerne, er grundlaget for kvaliteten og effekten af de interne kontroller. 

Kontrolmiljøet er inddelt i bløde og hårde komponenter og bør løbende vurderes, med henblik på at 

identificere forhold som kan forbedres. 

 

Bløde komponenter 

Kontrolmiljøets bløde komponenter består af virksomhedens integritet, etiske værdier, kompeten-

cer, ledelsens filosofi og ledelsesstil36. Revisionen fokuserer normalt ikke på de bløde komponenter, 

da det normalt er svært at fremskaffe og efterprøve dokumentation på de nævnte komponenter. 

Baggrunden herfor er, at det fx er svært at dokumentere og teste de etiske værdier hos medarbejder-

ne og ikke mindst hos ledelsen. De etiske værdier hos medarbejderne og ledelsen influerer dog kraf-

tigt på effektiviteten af den interne kontrol i virksomheden og de bløde komponenter er således en 

lige så væsentlig del af det samlede kontrolmiljø, som de hårde komponenter. 

 

Integritet og Etiske værdier 

En virksomheds målsætninger og den måde, som den opnår dem på, er baseret på præferencer, vær-

dier og ledelsesstil. Præferencerne og værdierne er udtryk for virksomhedens kultur og afspejler 

dermed ledelsens integritet samt engagement i de etiske værdier. Medarbejdernes og ledelsens eti-

ske værdier har således stor betydning for effektiviteten af den interne kontrol. 

 

                                                
36 http://www.coso.org/audit_shop.htm 
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Integritet og etiske værdier er meget ”bløde” og indgår som en ubevidst del af virksomhedskulturen, 

hvorfor de er yderst svære at måle. Kommunikationen af virksomhedens etik til virksomhedens 

medarbejdere er en af ledelsens vigtigste opgaver, så det sikres at virksomhedens etik afspejles i de 

handlinger, som bliver udført af virksomheden. Evalueringen af virksomhedens integritet og etiske 

værdier bør derfor fokusere på, om de udmeldte politikker har resulteret i konkrete handlinger, samt 

i hvilket omfang dette har skabt værdi blandt medarbejderne. Herunder bør ledelsen dokumentere 

eventuelle tiltag indført for at fjerne eller begrænse forhold, som kunne motivere medarbejderne til 

at udføre ulovlige eller uetiske handlinger. 

 

Kompetence 

Kompetence er udtryk for medarbejdernes kvalifikationer og evne til at løse opgaverne beskrevet i 

den enkeltes stillingsbetegnelse, herunder forstå og udføre de implementerede interne kontroller. En 

grundlæggende forudsætning for at den interne kontrol, er effektiv er således, at medarbejderen skal 

være kompetent nok til at lokalisere, håndtere og rapportere de fundne fejl/besvigelser etc.. Endvi-

dere bør ledelsen sørge for at allokere tilstrækkeligt med personale til økonomi- og IT- afdelinger-

ne. En evt. mangel på arbejdskraft vil øge risikoen for fejl og risikoen for at de interne kontroller 

ikke udføres, samt at de interne kontroller sættes ud af funktion, som følge af manglende funktions-

adskillelse. 

 

Ledelse filosofi og ledelsesstil 

Ledelsens filosofi og ledelsesstil påvirker organisationen som helhed, dermed også virksomhedens 

kontrolmiljø. Specielt ledelsens risikoprofil påvirker de interne kontroller. Den interne kontrol for-

ventes således at være prioriteret anderledes i en virksomhed, som investerer i høj risikofyldte om-

råder/markeder end i en virksomhed som investerer i etablerede lav risiko segmenter. 

 

Hårde komponenter 

De ”hårde” komponenter repræsenterer organisationens struktur, ansvarfordeling og personalepoli-

tik37. 

 

                                                
37 http://www.coso.org/audit_shop.htm 

http://www.coso.org/audit_shop.htm


En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 37 

Organisationens struktur 

Ansvarsfordeling, autoritet og rapporteringsstrukturen er defineret af organisationens struktur. Virk-

somhedens størrelse, art, marked etc. er bestemmende for behovet for og detaljeringsgraden af or-

ganisationsstrukturen. 

 

Der er således en væsentligt forøget risiko, for at fejl ikke opdages og korrigeres, forbundet med 

manglen på en klart defineret og kommunikeret organisationsstruktur, da den enkelte medarbejder 

eller leder i så fald ikke ved præcist, hvad den enkeltes funktion og dermed ansvar reelt indebærer. 

Endvidere medfører det en forøget risiko for, at den enkelte medarbejder bliver tildelt større ansvar 

og beføjelser end det er hensigtsmæssigt. Ledelsens evaluering af organisationsstrukturen bør derfor 

omfatte en gennemgang og dokumentation af hvilke medarbejdere, som er i de enkelte funktioner, 

hvilket ansvar/beføjelser funktionen indebærer, samt hvordan dokumentationen og rapporteringen 

fra den enkelte medarbejder ønskes udarbejdet. Det er således en væsentlig del af ledelsens evalue-

ring af organisationsstrukturen, at sikre samstemmigheden mellem ledelsen/funktionsbeskrivelsen 

og den enkelte medarbejder. 

 

Ansvarsfordeling 

Ansvarsfordeling og funktionsadskillelse er et centralt element for virksomhedens interne kontrol. 

Brugerprofiler, adgangskontroller etc. er således en væsentlig del af funktionsadskillelsen og der-

med den interne kontrol og samtidig et område, som er forholdsvis enkelt at kontrollere. Kendeteg-

nede for en effektiv funktionsadskillelse er bl.a. adskillelsen mellem følgende funktioner; godken-

delse af transaktioner (fakturaer mv.), registrering af transaktioner, forvaltning af aktivet og kon-

trolaktiviteten. Den samme medarbejder bør derfor ikke varetage flere af de nævnte funktioner in-

den for den samme proces (transaktion), da dette vil øge risikoen væsentligt for, at medarbejderen 

kan foretage besvigelser (og at de ikke opdages). Funktionsadskillelse i IT-

strukturen/organisationen er således ikke tilstrækkelig for en velfungerende funktionsadskillelse. 

Det er således centralt, at funktionsadskillelsen ligeledes implementeres i driften blandt de medar-

bejdere, som dagligt initierer, godkender og registrerer transaktionerne. Manglen på effektive og 

opdaterede brugerprofiler, fx hvis alle medarbejdere har administratorrettigheder, kan dermed med-

føre, at såvel programmerede såvel som manuelle kontroller bliver ineffektive. Ved ledelsens evalu-

ering af kontrollernes effektivitet er funktionsadskillelsen således central. 
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Personalepolitik 

Virksomhedens forventninger til niveauet af integritet, etik og kompetencer kommunikeres ud via 

personalepolitikken. Virksomhedens politikker vedrørende ansættelsesprocedurer, videreuddannel-

se, evaluering, løntrin, forfremmelser etc. udgør således en central del af kontrolmiljøet. Virksom-

hedens forventninger og karrieremuligheder kommunikeres således bl.a. ved de interne retningslini-

er og procedurer for førnævnte områder. 

 

Revisionskomite 

COSO rapporten nævner endvidere virksomhedens bestyrelse og revisionskomites rolle som fakto-

rer, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens interne kontrol. 

 

COSO rapportens fokus på bestyrelsens uafhængighed af direktionen, samt revisionskomiteens rolle 

i evalueringen af den interne kontrol på overordnet niveau er, at direktionen bør have modspil og 

blive konfronteret med kritiske spørgsmål, bl.a. i opbygningen/evalueringen af den interne kontrol, 

for som skal sikre, at investorernes interesser varetages bedst muligt. Den interne kontrol er således 

i stor udstrækning udtryk for ledelsens holdning og handlinger. Revisionskomiteen vil dermed fun-

gere som en form for intern kontrollant overfor ledelsen og samtidig være særlig opmærksom på de 

interessekonflikter, som ledelsen er udsat for, samt hvilken effekt disse har på ledelsens daglige 

vurderinger og dispositioner. 

 

En væsentlig forudsætning for at bestyrelsens og revisionskomiteens overvågning er effektiv, er at 

medlemmerne af disse organer har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til kritisk, at vur-

dere ledelsens dispositioner og rapportering. 

 

3.1.3.2 Risikovurdering 
Risikovurdering er ligeledes en komponent i COSO rap-

porten. Virksomheden bør således udarbejde en risiko-

vurdering som omfatter de risici, interne såvel som eks-

terne, som virksomheden kan blive udsat for. Risikovur-

dering bør således omfatte en identifikation af hvilke risi-
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ci virksomheden kan blive udsat for, samt en analyse af risiciene ud fra virksomhedens målsætnin-

ger. Målsætningerne er dermed grundlaget for, hvordan virksomheden skal agere og håndtere de 

identificerede risici. Formålet med risikovurderingen er, at give virksomheden et redskab til at iden-

tificere og dermed kunne forberede ”sig” på, at håndtere de konstante forandringer der sker i øko-

nomien (konjunkturer mv.), markedet, teknologien, industrien etc. 

COSO rapporten inddeler risikovurderingen i følgende faser: 

 

1. Identifikation af risici 

2. Analyse af risici 

3. Håndtering af forandringer 

 

1. Identifikation af risici 

Risici og deres påvirkning er individuelle for den enkelte virksomhed. Når virksomhedens målsæt-

ninger er fastlagt foregår identifikationen af risici på alle niveauer i organisationen. Nedenstående er 

COSO rapportens eksempler på risici på virksomhedsniveau38: 

 

Eksterne Faktorer: 

• Teknologisk udvikling/forandringer 

• Ændrede behov hos kunder 

• Konkurrencesituation 

• Ny lovgivning og ændringer i regler 

• Naturkatastrofer 

• Økonomiske forandringer 

 

                                                
38 COSO Internal Control – Intergrated Framework, 1992 side 40 
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Interne faktorer: 

• Problemer med virksomhedens IT-systemer 

• Personale; herunder ansættelser og uddannelse 

• Ændringer i ledelsesansvar 

• Dårlig udnyttelse af kapacitet 

• Passive medlemmer af revisionen eller revisionskomiteen 

 

Det grundlæggende fundament for risikoidentifikationens effektivitet er, at den foretages systema-

tisk. Dokumentationen for, at risikoidentifikationen foretages systematisk, kan fx ske ved branche, 

trend eller Porters Five Forces eller ved fastlæggelse og implementering af interne rapporteringssy-

stemer for forhold, som kan påvirke de overordnede risiko faktorer. 

 

 

2. Risikoanalyse 

Risikoanalysen er udtryk for, at følgende områder skal gennemgås/vurderes for de identificerede 

risici:39: 

 

• Estimering af risicienes betydning og vigtighed 

• Prioritering af sandsynligheden for at den enkelte risiko vil ske 

• Overvejelser om hvordan den enkelte risiko skal håndteres 

 

Risiko er en meget uhåndgribelig faktor, som virksomheden ikke kan gardere sig definitivt imod. 

Det er således en prioritering for virksomheden hvor mange ressourcer og dermed omkostninger der 

skal bruges på at minimere negative udfald af de interne risici og udvikle en strategi for håndterin-

gen af de eksterne risici. 

 

COSO-rapporten inddeler risiciene i følgende klasser; ”small”, ”moderate” og ”large” 40. Da det 

som førnævnt ikke er muligt præcist at definere omfanget af de enkelte risici, er det ligeledes meget 

                                                
39 COSO Internal Control – Intergrated Framework, 1992 side 42 

40 COSO Internal Control – Intergrated Framework, 1992 side 42 
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svært at estimere omkostningerne ved at reducere de pågældende risici. Det er således primært en 

prioritering for den enkelte virksomhed af de enkelte risici, der er bestemmende for virksomhedens 

fokus og ressourceforbrug på den enkelte risiko. 

 

Som en del af risikoanalysen bør der foreligge klare retningslinier for hvor ofte og hvordan risiko-

analysen skal udføres. I kraft af omfanget af subjektivitet og skøn som indgår i risikoanalysen, her-

under fastlæggelsen af sandsynligheden og væsentligheden af de identificerede risici, er det essenti-

elt at ledelsen sikre at den/de ansvarlige medarbejdere har de fornødne kompetencer og eventuelt 

selv involveres i risikoanalysen. 

 

Det væsentligste formål med risikoanalysen er således, at sikre at virksomheden har en strategi klar 

til at håndtere de identificerede risici, såfremt de bliver aktuelle for virksomheden. 

 

3. Håndtering af forandringer 

For at virksomheden rettidigt kan reagere på ændringer i omverdenen, interne processer, medarbej-

derforhold mv., er det essentielt, at der er etableret metoder til identifikation og reaktion herpå. 

Samtidig skal der være faste procedurer og retningslinjer for rapportering og håndtering af sådanne 

ændringer, da forandringer (specielt negative forandringer) ofte er svære at erkende og dermed at 

reagere på for virksomheden. Ledelsen bør endvidere sammenholde procedurerne for håndtering af 

forandringer med organisationskulturen og de pågældende medarbejderes kompetencer. Dette kan 

dokumenteres ved en undersøgelse af, om medarbejderne ved, hvordan de skal agere, såfremt der er 

sket ændringer i omverdenen og dermed i de interne processer. 

 

3.1.3.3 Kontrolaktivitet 
For at sikre at virksomheden når de fastsatte målsæt-

ninger, bør virksomhedens ledelse implementere proce-

durer, som sikrer, at organisationen udfører ledelsens 

beslutninger. Disse kontrolaktiviteter kaldes kontrolak-
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tiviteter. COSO-rapporten nævner følgende eksempler på kontrolaktiviteter41: 

 

Top level Reviews: 

Ledelsens overordnede gennemgang af virksomhedens realiserede resultater sammenholdt med 

budgettet, forecasts, markeds- og konkurrencesituationen etc. Eksempler herpå er mange virksom-

heders månedlige rapportering til den daglige ledelse og den kvartalsvise rapportering til bestyrel-

sen. 

 

Direkt Functional or Activity management: 

Afstemninger, overvågning, sortering af data etc. benævnes som direkte funktions- eller aktivitets-

ledelse. 

 

Information Processing: 

Informations behandling omhandler kontroller, som sikrer nøjagtigheden og fuldstændigheden af 

transaktionerne. Et finansieringsselskabs kreditvurdering af kunderne er et eksempel herpå. 

 

Physical Controls: 

Fysisk kontrol omhandler kontroller som sikrer tilstedeværelsen af virksomhedens aktiver. En la-

geroptælling er et eksempel på en fysisk kontrol. 

 

Performance Indicators: 

Nøgletalsberegninger omhandler en vurdering af virksomhedens operative og finansielle data. Nøg-

letalsberegningerne er således en del af beslutningsgrundlaget for ledelsen ved afgørelse af produk-

tionsstørrelse, vurdering af produktets livscyklus etc. 

 

Segregation af Duties: 

Funktionsadskillelse implementeres primært for at mindske risikoen for besvigelser. Et klassisk ek-

sempel på funktionsadskillelse er, at en medarbejder i en økonomiafdeling modtager og åbner po-

sten, en anden bogfører, en tredje opretter regningerne til betaling og en fjerde godkender betalin-

gerne, inden de kan gennemføres. 
                                                
41 COSO Interal Control – Intergrated Framework, 1992 side 50  
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Såfremt ledelsen ønsker et effektivt kontrolmiljø, bør den således jævnligt evaluere og udbedre 

eventuelle svagheder i kontrolaktiviteterne, da de ellers kan have en negativ effekt på kontrolkom-

ponenterne, fx kontrolmiljø, overvågning og risikovurdering og deres effekt. 

 

3.1.3.4 Information og kommunikation 
Information og kommunikation indgår som en af kon-

trolkomponenterne. Det primære formål, med at evalue-

re denne kontrolkomponent, er at få vurderet systemer-

ne, som er implementeret for at identificere, behandle 

og kommunikere væsentlig information i organisatio-

nen. 

 

Virksomhedens informationssystemer identificerer og 

forarbejder information, som kommunikeres til de enkelte afdelinger i rapporter som indeholder 

operationelle og finansielle data. Informationssystemerne omfatter således også processer som ind-

går i økonomiafdelingen, herunder de generelle og applikationskontroller. Formålet er altså, at ind-

samle og kommunikere alle relevante data, såvel interne som eksterne data såvel, som data af finan-

siel og ikke finansiel karakter. 

 

COSO-rapporten definerer følgende fem kriterier til at måle kvaliteten af informationerne42: 

 

1. Relevans – er der behov for informationerne? 

 

Informationen skal: 

• Identificeres 

• Registreres 

• Bearbejdes 

• Kommunikeres 

                                                
42 COSO Internal Control – Intergrated Framework, 1992 side 62 
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2. Rettidighed – er data tilgængelig, når der er behov herfor? 

3. Aktualitet – er det de nyest tilgængelige data? 

4. Nøjagtighed – er data præcise? 

5. Tilgængelighed – kan data anvendes af de relevante personer? 

 

Ovenstående spørgsmål er således det centrale ved målingen af de enkelte informationer og for at 

kunne styre virksomheden mod de fastlagte målsætninger, bør de således indgå i de enkelte syste-

mer. 

For at den overordnede ledelses kan sikre at udviklingen af informationssystemerne og investerin-

gen heri, sker i overensstemmelse med virksomhedens strategi, behov og lovgivningens krav, bør 

den udarbejde og implementere overordnede politikker og retningslinier for informationssystemer-

nes sammenhæng og funktionalitet. Yderligere bør retningslinierne for informationssystemerne fo-

kuserer på at sikre pålideligheden af de rapporterede data, med henblik på at opnå en pålidelig og 

retvisende finansiel rapportering. 

 

Kommunikation 

Kommunikationskanalerne etableret i virksomheden er et væsentligt led af informationsindsamlin-

gen. Det centrale element i de interne kommunikationskanaler er, at medarbejderne er klar over, 

hvor og hvornår de skal rapportere fejl, trusler, svagheder mv. Organisationsstruktur, HR-politikker, 

kontrolmiljø mv. har således stor indflydelse på de interne kommunikationskanaler. Endvidere bør 

ledelsen sikre, at der er etableret en objektiv instans til behandling og rapportering af klager, da 

denne ”rapportering” fra eksterne parter kan afsløre svagheder eller problemer i den interne kontrol 

som ellers ikke var blevet opdaget. 

 

3.1.3.5 Overvågning 
Overvågning af kontrolaktiviteterne er vigtige og skal 

sikre, at der hele tiden er fokus og kontrolbevidsthed på 

det interne kontrolsystem både fra medarbejderens og 

ledelsens side. Ledelsens overvågning af virksomhe-
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dens performance og de interne kontroller skal sikre, at disse fungerer effektivt og efter hensigten. 

 

Overvågningen af virksomhedens processer gennemføres af ledelsen, som en kontinuerlig overvåg-

ning af aktiviteter eller som separate overvågningsaktiviteter. Yderligere skal der gennemgås resul-

tatrapporter, afvigelsesforklaringer, fejlrapporter fra eksterne parter mv.. Kommunikation af opga-

ver og ansvar til medarbejderen samt vurdering af medarbejder-kompetencer m.v. På overordnet 

niveau er overvågning således i høj grad knyttet til gennemgang og stillingtagen til de kontrolforan-

staltninger, som er etableret og evalueret i forbindelse med de øvrige kontrolforanstaltninger. 

 

Udover gennemgangen af rapporterne som er med til at afsløre væsentlige afvigelser i forhold til det 

forventede og dermed medvirkende til at finde mulige fejl i de interne kontroller, vil overvågnings-

processen også kunne dokumenteres ved forespørgsel til medarbejderen omkring ansvar og funktion 

samt etablering af selvevalueringsprocesser. Dette kunne gøres ved, at der bliver etableret en data-

base, hvor lederne med faste intervaller skal markere væsentlige ændringer i processer eller kontrol-

foranstaltninger samt rapportere eventuelle fejl identificeret i perioden. 

 

COSO anbefaler ligeledes en separat evaluering af de interne kontroller eller udvalgte dele heraf, 

for at fokusere på systemets effektivitet og ligeledes for løbende at vurdere kvaliteten af overvåg-

ningen. 

 

Intern revision kan spille en central rolle i såvel evalueringsarbejdet, som ledelsens løbende over-

vågning af interne kontroller. Vurderingen af internt revisionsarbejde, kompetence og organisering i 

forhold til den daglige ledelse vs. bestyrelsen, vil indgå i vurderingen af kontrolkomponenten. En 

intern revision, som er underlagt og rapporterer til revisionskomiteen eller direkte til bestyrelsen, vil 

ud over at overvåge kontroller på procesniveau, også have mulighed for at overvåge ledelsens kon-

trolniveau. En intern revision, som er underlagt den daglige ledelse, er ikke ensbetydende med, at 

det er en svaghed i de interne kontroller. Intern revision vil fortsat kunne bidrage til den løbende 

evaluering af implementering og overholdelse af de retningslinier, som ledelsen har udarbejdet og 

kommunikeret ud til medarbejderne. 
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Ledelsens overvågning af virksomhedens performance og interne kontroller skal sikre, at disse fun-

gerer effektivt og efter hensigten. Særligt skal ledelsen være opmærksom på, at kontroller tilpasses 

de ændringer der sker i virksomhedens omgivelser, aktiviteter osv.. 

 

COSO anbefaler en separat evaluering af det interne kontrolsystem eller udvalgte dele heraf. Dette 

gøres for at fokusere på systemets effektivitet samt for at vurdere kvaliteten af den løbende over-

vågning. Evalueringen kan ske med nogle år mellemrum afhængig af væsentligheden af de risici 

som kontrollerne relaterer sig til43. 

 

Ifølge COSO-rapporten er der direkte sammenhæng mellem virksomhedens mål og virksomhedens 

interne kontrolsystemer. Således at målene er udtryk for det virksomheden tilstræber at opnå, mens 

de interne kontroller skal bruges til at opnå disse mål. 

 

3.1.4 COSO ERM 
Da COSO-rapporten fra 1992 i 2004 kom med et nyt stort tillæg til den oprindelige rapport, hvor 

der nu var opdateret begrebsrammer for interne kontroller44, blev udformningen af de nye retnings-

linjer og udvidelsen af forståelsen og håndtering af risikostyring fastlagt. Tillægget beholder dog 

strukturen og indholdet fra den oprindelige begrebsramme. Ved COSO Enterprice Risk Manage-

ment45 fra 2004 blev risikostyring udvidet til også, at omfatte følgende46: 

 

• Fastsættelse af mål 

• Identifikation af begivenheder 

• Risikorespons 

 

                                                
43 Her relateres til COSO 1992. 

44 http://www.coso.org/-ERM.htm 

45 Vil efter følgende blive benævnt som COSO ERM 

46 http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf 

http://www.coso.org/-ERM.htm
http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf
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Baggrunden for at få implementeret disse ændringer lå i, at de skulle kunne indgå i et komplekst og 

dynamisk forretningsmiljø hvor der er stor usikkerhed47. Det er derfor essentielt, at virksomhederne 

nu tager stilling til en egnet risikovillighed til opnåelse af sine mål. 

Grundideen er, at virksomhederne skal udarbejde alternativer baseret på en risikograd48. Begrebs-

rammen skal hjælpe ledelsen med at49; 

 

1. Balancere risiko appetit og strategi 

 

Risikoappetit er graden af den risiko som virksomheden er villig til at tage, for at nå sine mål. Le-

delsen skal her udarbejde alternativer til risikovilligheden. 

 

2. Koble vækst risiko og afkast sammen 

 

Virksomheden skal lære, at acceptere risikoen som en del af synergien ved værdiforøgelse, samt at 

forvente større afkast ved højere risiko. Begrebsrammen i COSO-ERM øger muligheden for at iden-

tificere og evaluere risici samt at etablere acceptable risikoniveauer i forhold til vækst og afkast i 

virksomheden. 

 

3. Forberede beslutninger omkring respons af risici 

 

Begrebsrammen skal bidrage til at systematisere og bidrage med alternativer til risici. 

 

4. Minimerer operationelle overraskelser og tab 

 

Øge muligheden for at identificere potentielle hændelser, evaluere risici og etablere modangreb der 

kan resultere i ubehagelige overraskelser. 

 

                                                
47 Sunde, Stig J., “Nytt rammeverk for risikostyring på vai” 

48 Sunde, Stig J., “Nytt rammeverk for risikostyring på vai” 

49 Sunde, Stig J., “Nytt rammeverk for risikostyring på vai” 
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5. Identificere og styre virksomhedsrisici på tværs af organisationen: 

 

En virksomhed er udsat for forskellige risici, hvorfor begrebsrammen skal give ledelsen mulighed 

for, at se alle risici i én stor sammenhæng på tværs af organisationen. 

 

6. Tilrettelægge for integreret modsvar: 

 

Begrebsrammen giver ledelsen mulighed for at etablere modsvar på alle risici på en integreret må-

de. 

 

7. Udnytte muligheder: 

 

Giver ledelsen mulighed for at se potentialer/muligheder og udnytte disse. 

 

8. Rationaliserer kapital: 

 

Mere robust information om virksomhedens totale risici bevirker, at ledelsen mere effektivt kan 

evaluere og allokere kapitalbehov. 

 

3.1.5 COSO ERM vs COSO-rapporten 
Formålet med frameworket/begrebsrammen fra 2004 (COSO- ERM) er bedre håndtering af risici til 

at fremme virksomhedens mål50 og sikre en bedre udnyttelse af og reaktionsevne for virksomhedens 

ressourcer. Ideen er, at sikre, fastholde og skabe værdi for virksomheden og investorer (synergi). 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang af COSO fra 1992 er grundideen den, at sikre korrek-

te og acceptable interne kontroller samt sikre effektiviteten af forretningsgangene51. 

                                                
50 Kilde: ERIM – Hvad er risk management? 

51 COSO – Internal Control – Intergrated Framework, 1992 side 13 



En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 49 

Med andre ord har rapporten fra 1992 ikke fokus på risikostyring, som det ses ud fra definitionen af 

risikovurderingen52: 

 

”Risk assessment is the identfikation and analysis af relevate risk to achivement af the objectives, 

forming a basis for determing how the risk should be managed”. 

 

Hvorimod begrebsrammen fra 2004 definerer risikovurdering således53: 

 

”Enterprice risk management is a process, effected by an entity´s board of directors, management 

and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprice, designed to identify po-

tential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide 

reasonsable assurance regarding the achivement of entity objectives” 

 

Der er altså kommet flere komponenter ind i COSO ERM, der går mere i dybden med risikovurde-

ring gennem benyttelsen af interne kontroller og forretningsgange som styringsværktøj. 

 

Introduktionen af COSO ERM er ikke ment som styringsværktøj i stedet for COSO rapporten 1992 

men mere tænkt som en supplement til revisionsbranchen inden for fastlæggelse af test og risikosty-

ring. 

 

3.1.6 Sammenfatning samt benyttelsen af COSO og COSO ERM i analysen 
I nærværende afhandling analyseres nogle af de menneskelige aspekter, som har betydning for risi-

kostyring i praksis. Herunder hvor organisationer træffer beslutninger, opfatter risiko samt hvilken 

rolle organisationen som helhed spiller. En forståelse heraf er væsentlig, når risikostyringsprocessen 

skal fastlægges jf. ovenstående. 

 

 

                                                
52 COSO – Internal Control – Intergrated Framework, 1992 side 33 

53 COSO – Enterprice Risk Management – Intergrated Framework, Executive Summary , 1992     



En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 50 

Konklusionerne i denne afhandling lægger op til at den generelle opfattelse omkring som er, at CO-

SO ERM bygger på nogle simplificerede teoretiske antagelser. Dermed udstiller svaghederne ved 

denne tankerække, når disse bliver overført til et komplekst og dynamisk forretningsmiljø. 

 

"I nutidens begrebsrammer for økonomistyring og revision er risikovurdering og intern kontrol nøg-

lebegreber. Den mest udbredte begrebsramme indenfor dette område er det amerikanske COSO 

ERM”54  

 

Afhandlingen foretager en kritisk undersøgelse af dette begrebsapparats teoretiske forudsætninger, 

således at læseren bedre kender grundlaget for og begrænsningerne ved COSO ERM. Afhandlingen 

bidrager med en dybere forståelse af betingelserne i dette begrebsapparat, for såvel teoretikere og 

praktikere samt uhensigtsmæssighederne i COSO ERM indbyggede begrænsninger. 

 

                                                
54 Elm-Larsen, Rolf, kontorchef og  ekstern lektor ved Handelshøjskolen i København, kommentar til COSO ERM's teoretiske forudsætninger - en analyse og konsekvensvurdering 

afhandling skrevet af Jan Friis Cassøe, Mille Frydendahl Iversen fra 2009 
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3.2 Begrebsrammen 

Mautz og Sharaf behandlede revisionen i et teoretisk perspektiv i 1960’erne og det var som tidligere 

nævnt først på dette tidspunkt, at revisionen blev teoretisk præget. Udviklingen siden da har primært 

været præget af David Flints værk ”Philosophy and principles of auditing” og senest Michael J. 

Pratts og Karen Van Peursems videreudvikling af begrebsrammen for den teoretiske revision. Mi-

chael J. Pratts og Karen Van Peursems væsentligste tilføjelse til revisionsplanlægningen var begre-

bet revisionsrisiko. Revisionsrisikoen er i dag en væsentlig del af revisionsplanlægningen og der-

med omfanget af revisionen. Da begrebsrammen omhandler hele det teoretiske grundlag for udfø-

relsen af revisionen, har revisionsprocessen, med baggrund i Michael J. P. og Karen V. P. begrebs-

ramme, udviklet sig til at være risikostyret.  Begrebsrammen for revisionen er vist nedenfor: 

 

 
55 

 
                                                
55 Pratt, M. J. and Van Peursem K. ”Towards a conceptual framework for auditing” 
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Begrebsrammen fastlægger indledningsvis revisors rolle i samfundet. På baggrund heraf er fastlagt 

7 postulater, som skal være opfyldt for, at revisor kan opfylde sin rolle i samfundet. Herefter er som 

en delvis operationalisering af postulaterne udarbejdet flere begreber. Begreberne fastlægger de 

grundlæggende retningslinier, som skal regulere revisorhvervet og muliggøre, at det kan opfylde sin 

rolle i samfundet. 

 

3.3 Business Risk Auditing 

Oprindeligt var revision baseret på transaktioner og gennemgang heraf. I takt med at virksomheder-

ne og organisationerne voksede, steg behovet for interne kontroller og rapporteringssystemer for 

ledelsen i virksomhederne. I forbindelse med virksomhedernes stigende implementering af interne 

kontroller og fokusering på velfungerende kontrolmiljøer, begyndte revisorerne ligeledes at fokuse-

re på de interne kontroller og tests heraf. Denne nye testbaserede risikorevision udviklede fokus på 

risikoområder og revisionsrisiko, som et produkt af iboende og kontrol risiko. Revisorerne udvikle-

de således en revision med fokus på risiko, væsentlighed og risiko områder, samt afdækning heraf 

ved test af kontroller. Revisionen blev dermed fokuseret på en dybdegående forståelse af virksom-

hedens risici og revisionen blev dermed tilrettelagt med fokus på de områder, som havde størst risi-

ko for i virksomheden. Revisionsrisikoen blev dermed et udtryk for virksomhedens kontrolmiljø og 

”business risk”. Revisionsstandarderne er således udarbejdet med udgangspunkt i den revisionsba-

serede revisions metodik og dermed med grundlag i ”business risk”.56 

 

                                                
56 Power, Michael (2007) Business Risk Auditing – Debating the history of its present 
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3.4 God revisionsskik og revisionsstandarderne57 

Det grundlæggende element i alle henseender af revisors arbejde, herunder planlægningen af revisi-

onen, er begrebet ”God revisionsskik”. 

 

God revisionsskik dækker over hvordan en ”bonus pater” revisor ville gøre i den pågældende situa-

tion. God revisionsskik kan dermed tolkes som mindstekravene til de handlinger, som revisor bør 

foretage. Begrebet stammer fra LSR §2, stk. 2, hvoraf det fremgår, at revisor skal udføre sine opga-

ver i overensstemmelse med god revisionsskik. Det fremgår dog ikke af loven, hvordan god revisi-

onsskik skal opfattes, men derimod at der ved revision forstås en kontrol af, om det af ledelsen af-

lagte regnskab giver et ”retvisende billede”. Endvidere fremgår det i LSR §2, at: 

 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under 

udførelsen af de LSR §1, stk. 2, omhandlende opgaver” 

 

Bestemmelsen medfører, at revisor ved revision og afgivelse af erklæring jf. LSR §1, stk. 2, skal 

varetage samfundets interesser og ikke kun tage hensyn til ejernes eller ledelsens interesser. Loven 

er således meget fokuseret på revisors rolle, men ikke så meget på, hvordan arbejdet skal udføres. 

 

Baggrunden for at det ikke fremgår af loven, hvordan god revisionsskik skal opfattes er, at loven er 

tænkt som en rammelov. Det er således op til revisionsbranchen selv løbende at definere de krav 

som revisorerne skal leve op til, for at overholde god revisionsskik. God revisionsskik er dermed 

ikke et statisk begreb, men følger udviklingen i samfundet, hovedsageligt ved udstedelse af de dan-

ske og internationale revisionsstandarder. God revisionsskik er således en samlet betegnelse for alle 

de handlinger, som revisor bør udføre ved revisionen, samt den måde som revisor bør agere på. 

 

Revisionsplanlægningen bør dermed udarbejdes i overensstemmelse med god revisionsskik og i for-

længelse heraf, i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder (RS’ere), som omhandler 

                                                
57Foreningen af de statsautoriserede revisorer, Revision 2008/09 – Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser – etiske regler. 
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revisionsplanlægningen58. De vigtigste elementer i de pågældende standarder vil i det efterfølgende 

kort blive gennemgået. 

 

3.4.1 RS 300, Planlægning af revision af regnskaber 
RS 300 vedrører de grundlæggende handlinger, som revisor bør foretage i planlægningsprocessen. 

Indledningsvis skal revisor således vurdere om man vil acceptere klienten og den konkrete revisi-

onsopgave. Herunder bør revisor overveje, om de etiske krav jf. RS 320 er overholdt, herunder bl.a. 

kravene til revisors uafhængighed. Endvidere bør revisor opnå en forståelse for opgavens vilkår. 

Revisors indledende handlinger udføres således forud for udførelsen af andre betydelige aktiviteter i 

tilknytning til den aktuelle revisionsopgave. Ved tilbagevendende revisionsopgaver bør ovenstående 

handlinger udføres kort efter eller i forbindelse med afslutningen af den forrige revision. 

 

Som en del af planlægningen bør revisor endvidere fastlægge den overordnede revisionsstrategi. 

Den overordnede revisionsstrategi bør bl.a. fastlægge opgavens karakteristika, f.eks. branchespeci-

fikke rapporteringskrav, den tidsmæssige placering af revisionen samt fokus for opgaveteamets ind-

sats. I foranstående er indbefattet en identifikation af områder med mulige høje risici for fejlinfor-

mation, en foreløbig identifikation af væsentlige poster samt om revisor kan forvente at opnå bevis 

for den interne kontrols effektivitet. Den overordnede revisionsstrategi bør endvidere fastlægge de 

nødvendige ressourcer, som kræves til at udførelse af revisionen samt fordelingen af ressourcerne 

de enkelte revisionsområder imellem. 

 

Revisor bør dernæst fastlægge selve revisionsplanen. Revisionsplanen bør udarbejdes i overens-

stemmelse med RS 315 ”Forståelse af virksomheden og dens omgivelse og vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation” og RS 330 ”Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici”. 

 

RS 300 stiller endvidere krav om, at den overordnede revisionsstrategi og revisionsplanen skal op-

dateres og ændres i løbet af revisionen, når dette er påkrævet. Desuden at revisionsstrategien og re-

visionsplanen, inkl. alle ændringer, skal kunne dokumenteres. 

 

                                                
58 Revisions standarderne kan i helt særlige tilfælde afviges, såfremt revisor vurderer at det giver et mere retvisende billede, jf. RS 200, pkt. 2.  
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3.4.2 RS 315, Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation 

RS 315 vedrører de krav der er til revisor i forbindelse med den enkelte revisionsopgave/klient. 

Standarden stiller således krav om, at revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens om-

givelser. Herunder om virksomheden interne kontroller, er tilstrækkelige til at identificere og vurde-

re risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet. Uanset om de skyldes besvigelser eller fejl, samt 

til at planlægge og udføre yderligere revisionshandlinger. 

 

Jf. RS 315 er en væsentlig del af, at forstå virksomheden således, at der opnås forståelse for dens 

interne kontroller. For at opnå denne forståelse af virksomheden kræves det, at revisor udfører føl-

gende risikovurderingshandlinger: 

 

• Forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden 

• Analytiske handlinger 

• Observationer og undersøgelser 

 

Endvidere kræver det at revisor opnår forståelse for relevante branche-, lovgivnings- og eksterne 

forhold, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og arten af virksomheden. 
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3.4.2.1 Intern kontrol 
Intern kontrol er den proces, der er udformet og implementeret af ledelsen for at give tilstrækkelig 

sikkerhed for, at virksomhedens mål med hensyn til pålideligheden af regnskabsaflæggelsen, over-

holdelse af lovgivningen mv. overholdes. Revisor skal opnå tilstrækkelig forståelse af den interne 

kontrol, til at kunne identificere typer af potentiel fejlinformation og effekten på risici for væsentlig 

fejlinformation. Ved bedømmelse af om en intern kontrol er relevant for revisors overvejelser ved 

vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation, bør følgende indgå i revisors overvejelser: 

 

• Revisors bedømmelse af væsentlighed 

• Virksomhedens størrelse 

• Arten af virksomheden, herunder dens organisation og ejerforhold 

• Forskelligheden og kompleksiteten af virksomhedens forretningsområder 

• Krav i henhold til lovgivning og anden regulering 

• Arten og kompleksiteten af de systemer, der er en del af virksomhedens interne kontrol, her-

under brug af serviceorganisationer 

 

Samtidig bør revisor dog være opmærksom på begrænsningerne i de interne kontroller. Uanset hvor 

godt den interne kontrol er udformet og fungerer, kan den ikke give virksomheden fuld sikkerhed 

for, at virksomhedens mål for regnskabsaflæggelse nås. Baggrunden herfor er, at den interne kontrol 

er påvirket af den iboende begrænsning i den interne kontrol, f.eks. den menneskelige bedømmelse 

af den interne kontrol kan være fejlagtig. Endvidere kan interne kontroller omgås ved sammensvær-

gelse mellem to eller flere personer eller ved, at den daglige ledelse tilsidesætter intern kontrol. 
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3.4.2.2 Kontrolmiljø 
I kraft af begrænsningerne i den interne kontrol som beskrevet ovenfor, skal revisor opnå forståelse 

af kontrolmiljøet. Kontrolmiljøet omfatter ledelsens holdninger, opmærksomhed og tiltag vedrøren-

de den interne kontrol og ledelsens vurdering af vigtigheden heraf. Kontrolmiljøet fastlægger såle-

des tonen i organisationen og er dermed hele fundamentet for en effektiv intern kontrol. Ved revi-

sors vurdering af kontrolmiljøet bør følgende elementer indgå i overvejelserne: 

 

• Integritet og etiske værdier 

• Kompetenceniveauer 

• Uafhængighed af den øverste ledelse 

• Ledelsesstil, herunder håndtering af forretningsrisici 

• Organisationsstruktur 

• Beføjelser og ansvar 

• Personalepolitik 

 

En væsentlig del af revisors forståelse af kontrolmiljøet, er endvidere en vurdering af, om kontrol-

miljøets elementer er implementeret. Et velfungerende kontrolmiljø og intern kontrol kan dermed 

have væsentlig indflydelse på arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisors handlinger 

ved revisionen. Kontrolmiljøet i sig selv kan dog hverken forebygge, opdage eller korrigere væsent-

lig fejlinformation i den finansielle rapportering. Revisor bør derfor overveje hvilke andre elemen-

ter, som sammen med kontrolmiljøet kan mindske risiciene for væsentlig fejlinformation i den fi-

nansielle rapportering. 

 

Såfremt revisor opdager væsentlige svagheder i udformningen eller implementeringen af den inter-

ne kontrol, skal det hurtigst muligt rapporteres til den daglige ledelse. 
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3.4.3 RS 320 -væsentlighed ved revision 
RS 320 definerer væsentlighed som ”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejlinfor-

mation heri kan have indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag 

af regnskabet”. Målet med revisionen er jf. RS 320 således, at sætte revisor i stand til at udtrykke en 

konklusion om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en re-

levant regnskabsmæssig begrebsramme. Vurderingen af hvad der er væsentligt, er dog op til revi-

sors professionelle dømmekraft.  Væsentligheden skal overvejes når: 

 

• Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger fastlægges 

• Indvirkningen af fejlinformation vurderes 

 

Ved planlægningen af revisionen skal revisor dermed overveje hvad der ville gøre regnskabet væ-

sentligt fejlbehæftet, samt hvilke handlinger som kan foretages for at reducere revisionsrisikoen til 

et acceptabelt niveau. Revisionsrisikoen og væsentlighedsniveauets indbyrdes forhold er modsatret-

tet, forstået på den måde, at et højere væsentlighedsniveau resulterer i en lavere revisionsrisiko og 

omvendt. 

 

Hvis revisor har konstateret ikke korrigeret fejlinformation i regnskabet ved revisionen, skal der fo-

retages en vurdering af, om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med den 

relevante begrebsramme. Såfremt revisor konstaterer, at summen af ikke korrigerede fejl er væsent-

lige for det retvisende billede af regnskabet i forhold til den pågældende begrebsramme, skal revisi-

onshandlingerne udvides eller ledelsen skal anmodes om at ændre regnskabet. Såfremt resultatet af 

de udvidede revisionshandlinger ikke medfører, at revisor kan konkludere, at summen af ikke korri-

geret fejlinformation ikke er væsentlig for regnskabet og ledelsen ikke vil ændre regnskabet, skal 

revisionspåtegningen modificeres i overensstemmelse med RS701. 
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3.4.4 RS 330, Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici 
RS 330 omhandler kravene til revisors fastlæggelse af de generelle reaktioner på udformningen og 

udførelsen af yderligere revisionshandlinger. Standarden er således udformet med henblik på at rea-

gerer på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation i den finansielle rapportering. 

 

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

ring og omfang, er reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation. Ved udformnin-

gen af de yderligere revisionshandlinger bør revisor overveje følgende: 

 

• Risikoens betydning 

• Sandsynligheden for, at en væsentlig fejlinformation vil opstå 

• Karakteristika ved omfattede transaktionstyper, saldobalanceposter eller oplysninger 

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

eller programmerede 

• Om det forventes at opnå revisionsbevis, som understøtter at virksomhedens kontroller er ef-

fektive til at forebygge eller opdage og korrigere væsentlig fejlinformation 

 

Revisors vurdering af de identificerede risici er således grundlaget for revisionsstrategiens udform-

ning og udførelsen af de yderligere revisionshandlinger. 

 

I mindre virksomheder vil det ikke være muligt for revisor, at identificere mange kontrolaktiviteter, 

hvorfor de yderligere revisionshandlinger vil blive substanshandlinger. I disse tilfælde skal revisor 

overveje, om det, på trods af fraværet af kontroller, er muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis. 

 

Såfremt revisor derimod vurderer, at interne kontroller er velfungerende, skal revisor udføre en test 

af kontrollerne, for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at kontrollerne har fungeret 

effektivt på de relevante tidspunkter i perioden der revideres. Såfremt kontrollerne ikke ændres, skal 

revisor teste dem mindst hvert tredje år. 
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Ved vurderingen af kontrollernes funktionalitet og perioden inden de igen skal testes, bør revisor 

inddrage: 

 

• Effektiviteten af kontrolmiljøet, virksomhedens overvågning af kontroller og virksomhedens 

risikovurderingsproces 

• Risici ved kontrollens karakteristika, herunder om den er IT eller manuelt baseret 

• Effektiviteten af de generelle IT kontroller 

• Effektiviteten af selve kontrollen, samt hvordan og hvad den anvendes til 

• Om manglende ændringer af en bestemt kontrol udgør en risiko ved ændrede omstændighe-

der 

• Risikoen for væsentlig fejlinformation og omfanget af tillid til kontrollen 

 

Følgende faktorer bør således medføre, at revisor ikke baserer sig på revisionsbevis opnået ved tid-

ligere revisioner: 

 

• Svagt kontrolmiljø 

• Svag overvågning af kontroller 

• Et væsentligt manuelt element i de pågældende kontroller 

• Personaleændringer som påvirker kontrollen væsentligt 

• Ændrede omstændigheder som indikerer et behov for en ændring af kontrollen 

• Svage generelle IT kontroller 

 

Samlet bør omfanget af revisors test af kontroller udvides i takt med graden, som revisor baserer 

revisionen på kontrollernes funktionalitet. 
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3.4.5 RS 500, Revisionsbevis 
RS 500 opstiller standarder for og vejledninger om, hvad der er et velegnet revisionsbevis ved revi-

sion af regnskaber. Standarden beskriver udførligt mængden og kvaliteten af revisionsbeviset, som 

der opnås ved revisionen samt de revisionshandlinger revisor anvender for opnåelse af tilstrækkeligt 

revisionsbevis. Standarden hævder således, at revisor skal opnå bevis for at risikoen for at der ikke 

er væsentlige fejlinformationer i årsrapporten reduceres til acceptabelt niveau. Revisionsbevis om-

fatter; 

 

• Grundbilag og 

• Bogføring og 

• Bekræftelser hos tredje mandag samt 

• Afstemninger og beregninger til sandsynliggørelse af poster 

 

De ovennævnte revisionsstandarder (RS 315, 330 og nu RS 500) gør således klart, at revisor skal 

dokumentere den opnåede forståelse af virksomheden og de interne kontroller, samt de efterfølgen-

de risikovurderinger som revisor efterfølgende har foretaget. 

 

Revisor skal opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for at kunne udtrykke en konklusion om års-

rapporten. 

 

• Tilstrækkelighed er målestok for mængden af revisionsbevis. 

• Egnetheden er målestokken for revisionsbevisets kvalitet 
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Det fremgår ligeledes, at der er flere forskellige styrker af revisionsbeviset. Disse deles op i; 

 

• Stærke (såsom skriftlige beviser) 

• Svage (mundtlige beviser) 

 

For at kunne vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation skal revisor benytte 3 kategorier af 

regnskabsinformation: 

 

1. Periodens transaktioner og begivenheder 

2. Balanceposter 

3. Præsentation og oplysninger 

 

For hver af disse skal revisor henføre en identificeret risiko for væsentlig fejlinformation til ét eller 

flere revisionsmål. Revisionsmålene er fordelt på de enkelte kategorier af regnskabsinformation jf. 

nedenstående. 

 
RS 500 - Revisionsmål for kategorierne 

 

Periodens transaktioner og begiven-

heder Balanceposter 

Præsentation og oplys-

ninger 

Forekomst X  x 

Fuldstændighed X x x 

Nøjagtighed X  x 

Periodisering X   

Klassifikation (og forstålig-
hed) X  x 

Tilstedeværelse  x  

Rettigheder og forpligtelser  x x 

Værdiansættelse (og forde-
ling)  x x 

Figur: Egen tilvirkning59 

 
                                                
59 Kilde: Revision og Regnskabsvæsen juni 2005, side 12 
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3.4.6 RS 240, Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber 
RS 240 omhandler de grundlæggende principper for revisors væsentligste handlinger samt ansvar 

for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. Standarden omhandler både besvigelser og 

utilsigtede fejl. Standarden er således en uddybning af vejledningen i RS 315 og RS 330 i relation 

til risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

 

Standarden definerer besvigelser som ”en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt 

den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at op-

nå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret”. Standarden fokuserer således på to typer af til-

sigtede fejlinformationer; regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

 

Regnskabsmanipulation omfatter ifølge standarden: 

 

• Manipulation, forfalskning eller ændring af bogføringen eller underliggende dokumentation 

som ligger til grund for regnskabet 

• Forkert præsentation eller bevidst udeladelse af begivenheder, transaktioner eller anden be-

tydelig information i regnskabet 

• Bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis vedrørende beløb, klassifikation, præsentati-

on eller oplysning 

 

Misbrug af aktiver omfatter ifølge standarden: 

 

• Underslæb 

• Tyveri, herunder sammensværgelse med en konkurrent 

• Foranledige betaling for fiktive varer eller tjenesteydelser 

• Privat benyttelse af virksomhedens aktiver 
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Utilsigtede fejl defineres som fejlinformation i regnskabet, herunder udeladelse af et beløb eller en 

oplysning såsom: 

 

• Fejl i forbindelse med indsamling eller behandling af data som ligger til grund for regnska-

bet 

• Ukorrekt regnskabsmæssigt skøn, som følge af forglemmelse eller fejltolkning af fakta 

• Fejltagelse ved anvendelse af regnskabspraksis i forbindelse med måling, indregning, klassi-

fikation, præsentation eller oplysning 

 

I standarden fremhæves, at det primært er ledelsens ansvar at forebygge og opdage besvigelser. At 

beskytte aktiverne på betryggende vis, at etablere forretningsgange og interne kontroller som hin-

drer eller medfører opdagelse af besvigelser, samt sikre at årsregnskabet er fuldstændigt og baseret 

på pålidelige informationer. Yderligere er det ledelsens ansvar, at skabe og vedligeholde et miljø og 

en kultur med en god tone og fokus på ærlighed og høj etik. 

 

Revisors ansvar er, at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væ-

sentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl. Revisor kan ikke opnå en absolut sikker-

hed for, at fejlinformationer i regnskabet opdages, bl.a. i kraft af brugen af tests, iboende begræns-

ninger ved intern kontrol samt det faktum at en stor del af det tilgængelige revisionsbevis er sand-

synliggørende og dermed ikke definitivt. Det er således ikke en del af standarden og dermed god 

revisionsskik, at undersøge dokumenters ægthed, ligesom det ikke er forventet at revisor er i stand 

til, at foretage en vurdering af ægtheden. Revisor kan ligeledes ikke blive gjort ansvarlig for fore-

byggelsen af besvigelser og fejl. 

 

Besvigelser begået af selskabets ledelse, kan således være særligt vanskelige for revisor at opdage. 

Baggrunden herfor er, at ledelsen har mulighed for eksempelvis at tilsidesætte kontrolprocedurer 

tilrettelagt for at forebygge tilsvarende besvigelser fra almindelige medarbejdere. De kan påvirke og 

tilpasse regnskabspraksis, præsentation og budgetter, samt ændre dokumenter og forhale forklarin-

ger og dokumentation til revisor. 
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Som en naturlig følge af ovenstående skal revisor tilrettelægge og udføre revisionen med professio-

nel skepsis. Oplysninger fra ledelsen skal således underbygges med revisionsbeviser jf. RS 200 

”Målet med generelle principper for revisionen af et regnskab”. Revisor er dog berettiget til at stole 

på autenticiteten af et dokument, med mindre revisionen har givet bevis for andet. 

 

Et centralt element i RS 240 er, at revisor skal overveje risikoen for besvigelser allerede fra plan-

lægningsfasen, under selve udførelsen af revisionen og ved rapporteringen. Endvidere er der krav 

om, at hele revisionsteamet involveres i planlægningsfasens drøftelser af risikoen for besvigelser. 

 

Revisor skal således opnå forståelse for, hvordan den øverste ledelse udøver sit tilsyn med den dag-

lige ledelses processer til identifikation af og reaktion på risici for besvigelser i virksomheden. Samt 

forståelse for de interne kontroller, som den daglige ledelse har etableret, for at imødegå besvigel-

ser. Endvidere skal revisor forespørge den øverste ledelse, om dens medlemmer er vidende om fak-

tiske besvigelser, der påvirker virksomheden eller beskyldninger herom. 

 

RS 240 indeholder således centrale afsnit om både planlægning og forespørgsler til ledelsen, der 

klart understreger, at overvejelser om og vurdering af risiko for fejlinformation i regnskabet, som 

følge af besvigelser, er en integreret del af planlægningsprocessen af revisionen. 

 

Revisor skal, som en del af revisionen vurdere, om der er risikofaktorer til stede, som øger risiciene 

for henholdsvis regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver. Den iboende risiko og kontrolrisi-

koen er således påvirket af risikofaktorerne. RS 240 opstiller i appendiks 1 risikofaktorer for besvi-

gelser, men der anføres samtidig, at det ikke umiddelbart er muligt at opstille en komplet, prioriteret 

liste, ej heller samle dem til en effektiv forudsigelsesmodel. Det er således udelukkende eksempler 

og revisor må derfor benytte sin professionelle dømmekraft i vurderingen af risikofaktorerne. 

 

Støder revisor på forhold under revisionen, som kan indikere, at der er en væsentlig fejlinformation 

i regnskabet, som følge af besvigelser eller fejl, skal revisor iværksætte undersøgelser for at be- el-

ler afkræfte mistanken om besvigelser. Eksempler på forhold, der kan indikere fejlinformation, som 

kan konstateres under revisionen findes i standardens appendiks 3. 
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Standarden stiller således krav til revisor om, at indsætte ekstra ressourcer på at be- eller afkræfte 

mistanken om besvigelser, såfremt der identificeres forhold, der kunne indikere, at besvigelser har 

fundet sted. Derved skærpes kravene til revisors rolle. 

 

Revisor skal dokumentere de under planlægningsfasen identificerede risikofaktorer og hvilke foran-

staltninger revisor har iværksat til at imødegå disse. Ligeledes skal revisor, såfremt der under revi-

sionen identificeres forhold, der kunne indikere besvigelser, dokumentere disse forhold, samt de 

revisionshandlinger revisor har anset som værende hensigtsmæssig til imødekommelse heraf. 

 

Endelig skal der indhentes en skriftlig erklæring fra ledelsen omhandlende ansvar, risiko, uvæsent-

ligheden af identificerede fejl mv. vedr. besvigelser. 

 

Ved identificeret fejlinformation skal revisor rapportere denne til ledelsen. Endvidere skal i revisi-

onsprotokollen rapporteres til bestyrelsen, om den ikke korrigerede, uvæsentlige fejlinformation, 

der er identificeret. 

 

Er der identificeret fejlinformation, som følge af besvigelser eller bevis der indikerer besvigelser, 

skal dette tilsvarende rapporteres til den daglige ledelse og evt. bestyrelsen, uanset om det resulterer 

i væsentlig fejlinformation eller ej. Retter mistanken om besvigelser sig mod eventuelt misbrug af 

aktiver vil revisor formodentlig relativt tidligt informere ledelsen om sin mistanke. Retter mistanken 

sig mod den daglige ledelse skal revisor normalt i højere grad selv søge mistanken be- eller afkræf-

tet og derefter informere den øverste ledelse. 

 

Samlet skal revisor således rapportere hurtigst muligt til den daglige ledelse, såfremt der er mistan-

ke eller bevis for besvigelser, med mindre mistanken eller beviset vedrører besvigelser er begået af 

den daglige ledelse, hvilket medfører at revisor bør udvide sine undersøgelser eller revisionshand-

linger. 

 



En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 67 

3.5 Sammenfatning 

Corporate governance eller god selskabs ledelse, er en af de væsentlige problematikker omkring 

tilliden til den finansielle rapportering og den interessekonflikt der kan opstå mellem ledelsen og 

ejerne. I relation til forholdet mellem ledelsen og ejerne er det relevant at inddrage agentteorien. 

 

Agentteorien beskriver forholdet mellem ejeren (principalen), agenten (ledelsen) og revisor. For-

holdet mellem principalen og agenten opstår, når virksomhedens ejer ansætter en ledelse til at fore-

stå den daglige drift. Ejeren har stillet en kapital til rådighed for ledelsen med en forventning om et 

fremtidigt afkast. Både ledelsen og ejeren ønsker at profitmaksimere, med så få omkostninger til 

følge. 

 

Dog er der forskel på hvorledes ejeren og ledelsen ser på risikovillighed. Ledelsen er ofte mere risi-

kovillig end ejerne, da ejerne har ydet kapital til virksomheden og derved ønsker at være sikker på 

sine investeringer. For at undgå interessekonflikter kan ejerne vælge at incitaments aflønne ledel-

sen. 

 

Revisor skal fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant og derved være uafhængig af ledelsen. 

 

COSO-frameworket har siden 1992 været det mest udbredte framework for interne kontroller der 

endnu er udgivet, hvorfor PCAOB anbefaler at virksomheder tager udgangspunkt i denne. 

 

I henhold til COSO-frameworket vil ledelsen, ved at foretage de foreskrevne vurderinger indenfor 

de fem komponenter, have et godt udgangspunkt, for at kunne analysere og effektivisere interne 

kontroller i selskabet. Dette med henblik på at finde eventuelle område, hvor de interne kontroller 

kan effektiviseres. Første komponent er kontrolmiljøet, som er medarbejderens håndgribelige som 

uhåndgribelige opfattelse af de interne kontroller, hvilket er en central del i spørgsmålet om tillid og 

troværdighed. 
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Næste komponent er virksomhedens risikovurdering. Virksomhedens risici skal identificeres – in-

terne som eksterne og derefter analyseres.  Således, at det vil være muligt for virksomheden, at 

handle efter eller på længere sigt implementere og minimere risiciene. 

Herefter kommer komponenten kontrolaktivitet, som er de politikker og procedurer, der er udfærdi-

get af ledelsen og som medvirker ti,l at sikre kontrollen af de identificerede risici. 

 

Information og kommunikation afspejler virksomhedens evne til, at videregive relevant oplysning 

til medarbejderen eller omverdenen. 

 

Sidste komponent er overvågning af kontrolaktiviteterne, som skal medvirke til opretholdelsen af 

fokus på interne kontroller. 

 

I 2004 udarbejdede komiteen bag COSO, en ny rapport COSO ERM efter længere tids fokus på ri-

sikovurdering. I stedet for de 5 traditionelle komponenter havde COSO ERM yderligere 3 kompo-

nenter.  Et nyt tiltag i COSO ERM var, hvilken grad af risiko virksomheden var villig til at tage. 

 

Det er ikke hensigten med COSO ERM, at tage fokus fra COSO-rapporten, men derimod til at sup-

plere, hovedsagligt indenfor risikostyring. Det er målet med COSO ERM, at hjælpe ledelsen i en 

virksomhed til at opnå de opstillede mål, uden at der undervejs opstår uforudsete forhindringer. 

 

Selve revisionsprocessen kan kort sammenfattes med, at forståelsen for virksomheden og dens om-

givelser opnås via handlinger i hht. RS 315. Besvigelsesrisikoen vurderes og fastlægges efter RS 

240. RS 330 indeholder vejledning om revisors reaktioner på identificerede risici, som er vurderet 

væsentligt i hht. væsentlig fejlinformation i regnskabet. RS 500 opstiller vejledende retningslinjer 

for revisionsbevis ved revision af regnskaber (mængden og kvalitet). RS 230 angiver, hvad revisi-

onsdokumentation skal indeholde og hvordan dette skal dokumenteres. Det er dog væsentligt at 

fremhæve, at revisor ved tilrettelæggelsen af revisionen skal være meget fokuseret på den informa-

tionsindsamling og risikovurdering, der er sket ifbm. gennemgangen af RS 240 og RS 315. Den 

samlede viden heraf er et essentielt led i revisors professionelle skepsis samt bedømmelse af virk-

somheden, hvorfor tilrettelæggelsen af revisionen skal fokusere på de mest risikofyldte områder. 
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4 Gennemgang af ”casevirksomheder” 

Nærværende kapitel er et bærende element for besvarelsen af problemfeltet. Det er således centralt 

at kende hændelsesforløbet i de udvalgte ”casevirksomheder”, for at kunne analysere hvorvidt disse 

illustrerer nogle af de teoretiske problemer ved revisionsprocessens basering på intern kontrol. Ne-

denstående gennemgang af hændelsesforløbene relateres således til den gennemgåede teori, lovgiv-

ning og regulering i kapitel 5. Formålet med afsnittet er dermed, at opnå en tilstrækkelig viden om 

hændelserne i de pågældende ”“casevirksomheder””, til at kunne analysere og sammenholde disse 

med den gennemgåede teori, lovgivning, regulering, kritikernes kritikpunkter af revisionsprocessens 

basering på intern kontrol og det udarbejdede interview. Afsnittet giver dermed læseren et kendskab 

til de faktiske begivenheder i de pågældende finansskandaler og vil således være en væsentlig del af 

grundlaget for at kunne relaterer de teoretiske problemstillinger til faktiske begivenheder og eksem-

pler. 

 

”“casevirksomhederne”” gennemgås hver for sig og starter med en historisk gennemgang af de vig-

tigste begivenheder. Herefter gennemgås de centrale punkter i finansskandalerne, for afslutningsvist 

at gennemgå begivenhederne i tidsrummet lige omkring finansskandalerne. Såfremt det er fundet 

relevant er det retslige efterspil og efterrationaliseringen inddraget til sidst i gennemgangen af den 

enkelte case. 
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4.1 New Century Financial 

New Century Financial60 blev grundlagt i 1995 af tre veteraner inden for bankverdenen, Bob Cole, 

Brad Morrice og Ed Gotschall. Hovedkontoret blev placeret i Irvine, Californien og NCF bevillige-

de sit første lån i 1996. NCF ekspanderede ekstremt hurtigt og i 1998 var der 1151 ansatte, 111 kon-

torer, 2 mia. dollars i udlån og en nettofortjeneste på 17,7 mio. USD61. 

 

I kraft af denne vækst modtog NCF Ernst & Youngs titel ”Entrepreneur of the Year Award” for fi-

nansielle tjenesteydelser for Orange Country, Californien i 199862. Af nedenstående fremgår NCF’s 

højdepunkter i årene derefter63: 

 

• 2000 – NCF har en portefølje på 4,2 milliarder USD i udlån. 

 

• 2002 – NCF bliver noteret på Nasdaqs finasielle-100 indeks. 

 

• 2003 – NCF bliver nr. 12 på Fortune Magazine´s liste over ”Fortune´s 100 hurtigst voksende 

virksomheder. 

 

• 2004 – NCF bliver konverteret til et ejendomsinvesteringsselskab og bliver noteret på NYSE. 

 

• 2005 – NCF kommer på tredjepladsen på Wall Street Journal´s liste over de virksomheder der 

skaber bedste resultater, kaldet ”Top Gun”. 

 

• 2006 – NCF er den anden største udbyder i USA af subprime realkredit lån. 

 

 

                                                
60 Efterfølgende benævnt NCF 

61 Kilde: Investopedia, ” The Rise And Demise Of New Century Financial”.  

62 Kilde: Investopedia, ” The Rise And Demise Of New Century Financial”.  

63 Kilde: Investopedia, ” The Rise And Demise Of New Century Financial”.  
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I 2006 udtalte Brad Morrice, NCF’s bestyrelsesformand og direktør, på selskabets hjemmeside: 

 

“We've achieved a lot in our first 10 years, but as I like to say, for New Century the best is yet to 

come!" 64 

 

4.1.1 Hurtigt voksende virksomhed 
NCF var en hurtigt voksende virksomhed indenfor realkreditlån i slutningen af 1990'erne og starten 

af det 21. århundrede. Virksomheden fokuserede på et område inden for realkredit, som gennem 

tiden var blevet overset, nemlig det såkaldte subprime segment: 

 

”Subprime borrowers typically have weakened credit histories that include payment delinquencies, 

and possibly more severe problems such as charge-offs, judgments, and bankruptcies. They may 

also display reduced repayment capacity as measured by credit scores, debt to income ratio, or 

other criteria that may encompass borrowers with incomplete credit histories."65 

 

Virksomheden fokuserede således på gruppen af låntagere, som ofte ikke kunne låne penge igen-

nem de normale finansieringskanaler. 

 

For en bankvirksomhed udvides indtjeningsgrundlaget i takt med, at udlånsmængden øges. Det 

gælder således for bankvirksomheder om, at øge udlånsmængden, for dermed at øge indtjenings-

grundlaget. NCF øgede dog udlånsmængden og dermed indtjeningsgrundlaget på så aggressiv en 

måde, at væksten ikke kun var ekspansiv, men også med meget høj risiko. Mangelfulde procedurer 

for kreditvurderinger af potentielle kunder og klausuler om tilbagekøb i salgskontrakterne med in-

vestorerne, udgjorde en stor del af de voksende risici for NCF, men ledelsen gjorde intet for at eli-

minere disse risici. Virksomhedens ledelse ignorerede således de hurtigt voksende risici i NCF hvil-

ket bl.a. medførte, at NCF var forpligtet til, at tilbagekøbe lån for milliarder af dollars, såfremt lån-

tagerne gik i default inden for en vis periode66. 

                                                
64 Kilde: Investopedia, ” The Rise And Demise Of New Century Financial”.  

65 Finansrådet, Baggrundsnotat om subprime “krisen, Kjær, Poul 

66 Kilde. Cover report Industry Trends, ” New Century Financial: Lessons Learnd”. 
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På trods af at det flere gange blev anbefalet NCF at minimere deres risici, blev disse anbefalinger 

ignoreret og det var således først i andet halvår af 2006, at virksomhedens ledelse ændrede holdning 

og forsøgte at begrænse risiciene. Baggrunden for ledelsens ændrede holdning var ændringerne på 

subprime markedet som følge af de stagnerende huspriser, men på dette tidspunkt havde NCF milli-

arder af USD i tvivlsomme lån. 

 

4.1.2 Fra succes til fiasko 
NCF gik fra at være en lille nystiftet virksomhed i midten af 1990’erne, til at være USA’s næststør-

ste subprime udbyder på 10 år. Virksomhedens kraftige vækst var dog forbundet med store risici og 

NCF overlevede således ikke de ekstreme hændelser, der skete i løbet af 2006/2007. NCF’s ledelse 

havde været så fokuseret på vækst, at de ignorerede de store risici, som virksomheden påtog sig og 

omverdenens forandringer: 

 

• 1. kvartal 2006 – huspriserne stagnerer, men New Century fortsatte med at udbyde lån, uden 

ændringer i forudsætningerne. 

 

• 4. kvartal 2006 – Standarderne som anvendes til at ”creditscore” låntagerne, viser sig at væ-

re ubrugelige. Samtidig falder investorernes lyst til at investere i subprime værdipapirer. 

 

• Februar 2007 – De finansielle kreditorer stopper med at udbyde korttids lån. Det er således 

ikke længere muligt for NCF at skaffe finansiering. Samtidig bliver virksomheden hårdt 

ramt af forpligtelserne, som tilbagekøbs klausulerne medfører. Virksomheden er således 

tvunget til at købe en væsentlig mængde lån, som er gået i default, tilbage fra investorer, 

men kan ikke skaffe nogen finansiering. 

 

• 8 marts 2007 – NCF modtager et ”margin call” fra sine långivere på 150 mio. USD. NCF 

stopper med at acceptere flere låneansøgninger. 
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• 9. marts 2007 – NCF offentliggør, at virksomheden ikke kan opfylde de finansielle mini-

mumskrav og afslører at der er grundlag for en føderal efterforskning. Virksomheden oply-

ser endvidere, at den ikke kan betale sine kreditorer. 

 

• 12 marts 2007 – New York Stock Exchange suspenderer al handel med NCF´s værdipapirer, 

mens det besluttes, om selskabet skal forblive noteret, trods deres likviditets problemer. 

NCF har mistet næsten 90 % af sin værdi siden starten af marts, hvor nyheden om mislig-

holdelse af lånene og problemerne med refinansieringen kom frem. 

 

• 20 marts 2007 – NCF meddeler at virksomheden ikke længere udbyder subprime lån. 

 

• 2 april 2007 – NCF indsender en konkursbegæring. 3.200 ansatte, hvilket svarer til mere end 

halvdelen af de ansatte på daværende tidspunkt, bliver afskediget. 

 

NCF havde tidligere proklameret, at deres låntagere kunne klare en tilbagebetaling på næsten 8,5 

milliarder dollar. Dette havde således vist sig at være meget langt fra sandheden. 

 

Ovenstående illustrerer, at NCF’s långivnings standarder og praksis var utilstrækkelige, hvilket kom 

til udtryk i den kraftige stigning i defaults, da ejendomsmarkedet stagnerede. Samtidig var købs-

kontrakterne for lånene udformet med en tilbagekøbsklausul, således at investorerne kunne tvinge 

NCF til at købe lånet tilbage, såfremt låntageren misligholdte sin forpligtigelse indenfor en vis peri-

ode. Den stigende mængde af defaults var således en væsentlig faktor i NCF’s kollaps, idet selska-

bet ikke havde likviditet nok, til at købe den store mængde af lån, som var gået i default, tilbage. 

 

Virksomhedens forretningsmodel var baseret på at oprette realkreditlån i subprime segmentet, for 

derefter at sælge dem videre til investorer. NCF tjente således penge ved at formidle lånene og ide-

en var, at selskabet ikke selv skulle have en væsentlig del af lånene, men have kapital fri til at opret-

te og sælge nye lån. Modellen fungerede fint i et marked, hvor huspriserne var stigende og andelen 

af defaults var meget lille. Markedet skiftede dog og NCF’s ledelse sørgede på intet tidspunkt for at 

minimere virksomhedens meget store risici. Dette medførte i sidste ende, at selskabet gik konkurs.  
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En konkurs som ledelsen af virksomheden primært var ansvarlige for, da selskabet red på en bølge 

af vækst på realkreditmarkedet uden nogen hensynstagen til forebyggelse af svig og styring af virk-

somhedens risici. Risici som i sidste ende medførte at selskabet gik konkurs. 
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4.2 Parmalat 

I 1961, åbnede Calisto Tanzi, en 22-årig college dropout, et lille pasteuriseringsanlæg i Parma, Itali-

en. Fire årtier senere var virksomheden vokset til et multinationalt selskab i diversificering af mælk, 

mejeri-, drikke, bagværk og andre produktlinjer og blev noteret på Milanos børs i 199067. Af neden-

stående fremgår de vigtigste elementer i Parmalat’s historie68: 

 

• 1961 – Parmalat stiftes 

 

• 1990 – Parmalat noteres på Milanos børs 

 

• 1990 – Parmalat ekspanderer fra 6 til 30 lande 

 

• 1997 – Parmalat begynder at foretage adskillige internationale opkøb, især i den vestlige 

verden, finansieret via de finansielle markeder 

 

• 2001 – Mange af de nye afdelinger er tabsgivende. Selskabet skifter finansieringsform til 

næsten udelukkende at bruge derivater, tilsyneladende for delvist at skjule omfanget af virk-

somhedens tab og gæld 

 

• Februar 2003 Chief Financial Officer, Fausto Tonna, annocerer uventet, at der vil blive ud-

stedt obligationer for € 500 mio. Dette kom som en overraskelse for både markederne og 

den administrerende direktør, Tanzi. Tanzi fyreer Tonna og erstatte ham som CFO med 

Alberto Ferraris 

 

                                                
67 Inside the Parmalat Scandal: What You Need to Know?  Our Paesani, DECEMBER 28, 2003 

68 Inside the Parmalat Scandal: What You Need to Know?  Our Paesani, DECEMBER 28, 2003 
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• December 2003 – Parmalat indgiver konkursbegæring. Sagen viser sig at være den største 

sag nogensinde i Europa om virksomhedsbesvigelser 

 

o Bank of America meddelte, at et dokument, som afspejler næsten € 4 milliard depo-

situm i Parmalats Cayman Islands datterselskab, Bonlat Finansiering Corp, var en 

forfalskning 

 

• I september 2004, administrerende direktør i Parmalat bliver afskediget. 

 

Skandalen også kaldet "Europas Enron," udbrød, da Bank of America meddelte, at et dokument, 

som afspejler næsten € 4 milliard depositum i Parmalats Cayman Islands datterselskab, Bonlat Fi-

nansiering Corp, var en forfalskning. Parmalat indgav herefter i løbet af 6 dage konkursbegæring69 

Siden Parmalat i begyndelsen i 1990’erne indtrådte i de finansielle markeder og udvidede sin tilste-

deværelse fra de oprindelige 6 lande til nu 30 lande, benyttede Parmalat muligheden for at  finansie-

re de store opkøb via optagelse af enorm bankgæld70. 

Parmalat brugte sin virksomhedsstruktur til at skjule sine forpligtelser gennem et netværk af off-

shore-og udenlandske virksomheder71. Problemet var blot, at disse aktiver var opdigtede. Bedrage-

riet var så udbredt, at selskabets overskud, historisk set, næsten udelukkende kan have være opdig-

tet. 

 

                                                
69 The Economist, “Milking lessons: The crisis at Parmalat” 3. januar 2004, side 46 

70 Socialistworld.net, Parmalat scandal throws workers into survival struggle, 6 January 2004 

71 World socialist web site: The Parmalat scandal: Europe’s ten-billion euro black hole, 6 January 2004 
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4.2.1 Revisionens fejltrin 
Parmalat kollapsede i 2003 efter afsløringen af en massiv svindel, hvor selskabet angiveligt havde 

overvurderet værdien af sine aktiver med 16 milliarder dollar. 

 

Rekonstruktioner af selskabets regnskaber, udarbejdet i forbindelse med efterforskningen, viste 

endvidere, at Parmalat siden 1990 akkumuleret havde tabt EUR 1,78 mia. og kun i ét år siden 1990 

havde været rentabelt72. Selskabets offentliggjorte regnskaber viste derimod, at Parmalat var renta-

belt alle år indtil 199073 og ifølge Washington Post uden besvigelser indtil 1990. 

 

Parmalat var et eksempel på talrige former for manipulation, men et særligt forhold var Netting 

set fra finansverdenens synspunkt. Koncernen havde meget stor bruttogæld (større end oplyst), 

men det betød ikke så meget forsikrede ledelsen, når Parmalat tilsvarende havde store finansielle 

aktiver. Netto var gælden altså ikke så stor. I virkeligheden eksisterede aktiverne ikke i særlig 

stort omfang og dermed ramte Brutto-Netto problemet ekstra hårdt. 

 

Ikke bogførte forpligtelser kan eksistere og her hviler revisors erklæring i årsregnskabet på en 

forudgående ledelseserklæring, hvori direktionen indestår for, at alle oplysninger er fremlagt 

korrekt. Parmalat-skandalen omfattede næsten alle facetter af regnskabsmanipulation med både 

manglende aktiver, større gæld end angivet og følgelig behov for nedskrivning af goodwill og akti-

ver, idet indtjeningen ikke var så stor som oprindeligt angivet. 

 

Den øverste ledelse for Parmalat fortalte senere anklageren, at Bonlat var skabt til at skjule svigag-

tige finansielle transaktioner74. I retten indrømmede selskabets tidligere finansdirektør, at der var 

foretaget systematiske forfalskninger af regnskaberne. 

Undersøgelser i forbindelse med efterforskningen af Parmalat-sagen har vist, at Parmalats grund-

lægger Calisto Tanzi og hans familie siden 1990 uretsmæssigt havde fjernet EUR 927 mio. fra sel-

skabet75. 

                                                
72 World socialist web site: The Parmalat scandal: Europe’s ten-billion euro black hole, 6 January 2004 

73 Pressley, J. mfl., “Duo Helped Parmalat hide costs”, www.smh.com 

74 Galloni A., mfl., “Auditor raised Parmalat red flag” Wall Street Journal, 29. marts 2004 side A3 

http://www.smh.com
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4.2.2 Hvordan gjorde de det 
Undersøgelserne viste endvidere, at Parmalat med hjælp fra Morgan Stanley benyttede afledte fi-

nansielle instrumenter til udstedelsen af obligationer for EUR 300 mio., som gav investorerne en 

højere forrentning end den Parmalats regnskaber afspejlede76. Endelige viste undersøgelsen også, at 

Parmalat tabte betydelige midler ved handel med afledte finansielle instrumenter og andre spekula-

tive finansielle handler. Tabene blev større og i stedet for at rapportere disse tab blev forskellige ini-

tiativer værk for at skjule disse tab77 - eksempelvis oprettelsen af fiktive bankindeståender. 

Parmalat havde et indviklet net af mere end 200 datterselskaber, mange i offshore skattely som 

Cayman Islands og Antillerne. Parmalat havde, ved hjælp af et regnskabsmæssigt manipulationsspil 

i stil med Enron evnet at skjule passiver og flytte penge rundt mellem disse datterselskaber.  

 

4.2.3 Fra succes til fiasko 
Parmalat havde fra stiftelsen og frem til 1990 opbygget en større international virksomhed, der in-

kluderede en stort anlagt børsnotering i 1990. Regnskaberne udviste stor rentabilitet og stigende 

omsætning og efterspørgsel på det globale marked. 

 

Skandalen indtraf den 19. december 2003, hvor Bank of America erklærede, at Bonlat, et Parmalat 

datterselskab i Cayman Islands, manglede $ 4.9 milliarder i hævdede aktiver (ca. 38% af alle Par-

malats aktiver)78. Kontoudtoget fra banken var blevet forfalsket.  

 

Selskabets revisionsfirma, USA-baserede Grant Thornton stoppede som revisior af Parmalat i 1999, 

men fortsatte som revisor for Bonlat, Cayman Islands datterselskab som manglende $ 4.9 milliarder 

i aktiver.  

                                                                                                                                                            
75 Bloomberg, “Parmalat made a profit only once after listing”, www.businessreport.co.za 

76 Pressley, J. mfl., “Duo Helped Parmalat hide costs”, www.smh.com  

77 The Economist, “Milking lessons: The crisis at Parmalat” 3. januar 2004, side 46 

78 Businessweek How Parmalat Went Sour, JANUARY 12, 2004 

http://www.businessreport.co.za
http://www.smh.com
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Grant Thornton har siden hævdet, at selskabet var blevet vildledt ved revisionen af Bonlat og ikke 

havde nogen rolle i de illegale ting som var foregået, men derimod var et "offer for grov svindel"79. 

 

Som følge af Parmalat blev lederen af den italienske enhed af Grant Thornton afskediget og den an-

svarlige partner blev suspenderet efter der blev udstedt ”warrants” for deres anholdelser. 

 

Virksomhedens grundlægger, Calisto Tanzi, har indrømmet, at han hemmeligt flyttede 625 millio-

ner dollars fra Parmalat til en tabsgivende virksomhed i rejsebranchen ejet af hans familie80.  

 

I 2008 nedsatte den italienske premierminister Silvio Berlusconi således straffen for at angive urig-

tige regnskaber fra en ”Felony” (forbrydelse) til en ”misdemeanor”(lavere grad af forbrydelse)81.  

 

4.2.4 Retsligt efterspil82 
Ligesom i Enron- og WorldCom-sagerne er de involverede revisorer blevet sagsøgt83. I Parmalats 

tilfælde var revisiorerne (Deloitte og Grant Thornton). 

 

I Parmalat sagen var aktiverne overvurderet med 16 milliarder dollars. 

 

Blandt de 11 dømte i forbindelse med skandalen var Calisto Tanzi, Parmalat's grundlægger og ad-

ministrerende direktør, der i december 2008 blev idømt 10 års fængsel for regnskabsmæssigt bedra-

geri. Endvidere blev Fausto Tonna, Chief Financial Officer for Parmalat i perioden optil skandalens 

offentliggørelse, i 2005 idømt 2 ½ års fængsel for dokumentfalsk og for at oprette et spind af off-

shore-selskaber, med det formål at skjule nogle af Parmalats passiver. 

 

                                                
79 Businessweek How Parmalat Went Sour, JANUARY 12, 2004 

80 The Economist, “Milking lessons: The crisis at Parmalat” 3. januar 2004 

81 The independent, Parmalat scandal: web widens with a further seven arrests, Thursday, 1 January 2004 

82 The independent, Parmalat scandal: web widens with a further seven arrests, Thursday, 1 January 2004 

83 Aldred C., “Parmalat seeks damages from auditors” Business Insurance, 2004 nr. 34 side 17. 
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4.2.5 Efterrationalisering84 
Skandalen ramte som et chok Italien og resten af verden og berørte en masse ofre: 

 

• Parmalat's 36.000 medarbejdere i 30 lande mistede deres job 

• Mælkeproducenter over hele kloden blev betalt for leveret mælk ikke betalt 

• 70-90.000 investorer tabte uventet deres investeringer i selskabets aktier og obligationer 

(børsværdien af Parmalat udgjorde ca. € 1,8 mia. inden skandalen indtraf) 

 

Endvidere blev flere store og velrenommerede virksomheder som Grant Thornton, Deloitte & 

Touche, Bank of America og Citicorp ramt af skandalen. 

                                                
84 Socialistworld.net, Parmalat scandal throws workers into survival struggle, 6 January 2004 
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4.3 Healthsouth 

HealthSouth blev grundlagt af Richard M. Scrushy i 1984 (oprindeligt grundlagt som Amcare Inc.). 

Hovedkontoret blev placeret i Little Rock, Arkansas. I 1986 gik HealthSouth Rehabilitation Corpo-

ration på den amerikanske børs NASDAQ Stock Echange85. 

 

I 1990 havde HealthSouth 50 faciliteter rundt om i hele USA og i 1992 rundede virksomheden en 

årlig omsætning på $ 400 mio.. 86 

 

Før finansskandalen indtrådte, blev følgende udsagn proklameret af talsmanden for HealthSouth i 

1999: 

 

"HealthSouth is really a good corporate citizen," Alexander said. "HealthSouth has never been in-

volved in any of the national health-care scandals87. 

 

• 1993 – HealthSouth laver sin første store satsning med opkøbet af 28 hospitaler og 45 rehabilitations 

faciliteter fra National Medical Entreprise for ca. $300 mio. - dette doblede deres årlige omsætning 

til $ 1 milliard 

 

• 1994 – HealthSouth annoncerer at ville købe ReLifte for $180 mio. i aktier 

 

• 1995 – Richard Scrushy annoncerer at der skal bygges et nyt hovedkvarter på US Highway 280 i 

Birmingham på 340.000 m2. Samtidig indtræder HealthSouth i konsultationsbranchen med opkøbet 

af Surgical Health Corporation for $155 mio. En måned senere køber HealthSouth hele Novacare’s 

rehabilitations hospitalvirksomhed for $215 mio 

 

                                                
85 www.healthsouth.com 

86 The Washington Post, Timeline of Accounting Scandal at HealthSouth, September 30, 2004 

87 MONEY & MEDICINE State probes purchase of hospital share; The Providence Journal-Bulletin March 6, 1999 

http://www.healthsouth.com
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• 1996 – HealthSouth udvider forretningen til også at omfatte diagnostik ved opkøbet af Health Ima-

ges Inc. og sin hidtil største investering med købet af Horizon/CMS for $1,8 milliard. HealthSouth 

sælger samtidig aktiver, de ikke behøver for $1,15 billion. 

 

o Scrushy giver angiveligt instruktioner til sine ”senior officers” til at rapportere falsk omsæt-

ning for at møde investorernes forventninger og kontrollere prisen på HealthSouth’s aktier 

 

• 1997 – HealthSouth flytter ind i sit nye hovedkvarter 

 

• 1999 – HealthSouth køber majoriteten af Columbia/HCA (kirurgisk virksomhed) 

 

• 2001 – HealthSouth annoncerer at virksomheden sammen med Oracle Corporation vil bygge verdens 

første digitale hospital 

 

• 2002 – HealthSouth’s økonomiske problemer begynder at komme frem, da Richard Scrushy sælger 

for $75 mio. aktier få dage før HealthSouth annoncerer et stort underskud. ”The U.S. Sceurities and 

Exchange Commission (SEC) annoncerer, at de undersøger Scrushy i forbindelse med salget af akti-

erne. 

 

• 2003 – Chief Financial Officer, William Owens, accepterer at bære en mikrofon i et forsøg fra FBI’s 

side på at få Scrushy til at tale om besvigelser. Forsøget mislykkes og FBI ransager herefter Health-

South’s hovedkvarter. 

 

o Scrushy beskyldes for at have indregnet falsk omsætning i HealthSouths regnskaber for $1,4 

milliard (hvilket svarer til mere end 10 % af virksomhedens aktiver) 

 

• 2005 – Scrushy bliver i sin hjemstat i Alabama frifundet for alle 36 anklager om besvigelser mod 

ham 

 

• 2006 – Scrushy bliver erklæret skyldig i bestikkelse. Han dømmes for, at have arrangeret $500.000 i 

donation mod at få et sæde i ”State Hospital Regulatory Bord” 
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• 2009 (18. juni) – Scrushy bliver fundet skyldig i besvigelser for $2,876 milliarder ved en civil rets-

sag i Birmingham, Alabama. 

4.3.1 Revisions fejltrin 
Et gennemgående spørgsmål for omverden er hvordan skandalen kunne ske - specielt set i lyset af 

de på det tidspunkt relativt nye sager med Enron mv. 

 

The Scrushy scandal does have all the elements of an Enron saga. They include accusations of re-

peated balance-sheet manipulation to inflate the value of company shares held by top executives, 

and alleged stock sales by those same executives ahead of bad news that caused the stock to plum-

met. Profits and hospitals don't mix88 

 

He (Scrushy) also paid for his chain of 1,800 clinics and hospitals in every state, the nation's larg-

est, with loans and investor money secured with what the government says were phony financial 

projections89. 

 

Rapporter fra starten af 1980’erne indikerer at fundamentet for HealthSouth allerede fra begyndel-

sen var baseret på bedragerier90. Bedragerierne medførte dog, at HealthSouth kunne tage kontrol 

over hele reetablerings markedet og det kirugrisk outpatient marked. 

 

Starting in the 1980s, whenever HealthSouth profits fell short of what Wall Street expected, Chair-

man and Chief Executive Officer Richard M. Scrushy would tell accountants to "fix it," according to 

the complaint. HealthSouth talent is said to be in its sleight of hand91 

 

Bedrageriet var baseret på en strategi om, at skabe så stor en omsætning og omsætningsstigning, at 

HealthSouth’s image blev ekstremt stærkt og samtidig fik aktiekurserne til at stige til uhørte højder. 

                                                
88 Toronto Star Apr. 26, 2003 

89 Rocket-like Ascent Tumbles Back With Crushed Investors The Birmingham News April 13, 2003 

90 Kilde: http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/dissent/documents/health/access_healthsouth.html#Accountanc, opdateret 2009 

91 The Baltimore Sun April 13, 2003 

 

http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/dissent/documents/health/access_healthsouth.html#Accountanc
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Denne eksplosive vækst blev så anvendt som sikkerhed for banklån, som gav virksomheden mulig-

hed for at opkøbe alle konkurrenter på markedet - for derigennem at styrke virksomhedens egen ak-

tieværdi. De manglende indgående pengetransaktioner kunne derfor skjules i disse kæmpe opkøbs-

transaktioner, hvilket lykkedes i 15 år. Baggrunden for, at revisionen blev opmærksom på Health-

South’s afvigende adfærd i regnskabspraksis var således Enron og Woldcom skandalerne, og var 

dermed en af de primære årsager til, at bedrageriet blev opdaget. 

 

Det grundlæggende fejltrin fra revisionens side var således, at den ikke opdagede den massive fikti-

ve omsætning som virksomhedens årsrapporter indehold - og dermed, at årsrapportens resultat var 

kunstigt og skabt for at tilfredsstillede investorer, banker og SEC92. Revisionen opdagede ligeledes 

ikke de afledte effekter heraf; både likvider og aktiver i HealthSouth’s årsrapport var væsentligt 

større end de reelle værdier. 

 

4.3.2 Hvordan gjorde de det 
Ifølge en ledende medarbejder (Mr. Owens) - fortalte Scrushy medarbejderne, at de skulle fortsætte 

med bedrageriet, idet han havde planer om at sælge aktier og derfor ville bevare de daværende ak-

tiekurser93. Samtidig prøvede HealthSouth, at reducere nogle af de likvider, som ikke var der, ved at 

foretage alt for store nedskrivninger på de virksomheder, som de overtog. 

 

Beam, an original founder of HealthSouth, served as HealthSouth's chief financial officer from the 

company's creation in 1984 until October 1997. The criminal information alleges that from about 

April 1996 to October 1997, Beam and others, including HealthSouth's chief executive officer at the 

time, devised a scheme to obtain loans and credit from Birmingham-based AmSouth Bank by filing 

false and fraudulent financial information with the bank. 

 

                                                
92 Securities and Exchange Commission (SEC) 

93 HealthSouth Tape Reflects Doubt The Wall Street Journal April 15, 2003 
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The information states that in April 1996, HealthSouth entered into a restated credit agreement 

with a syndicate of 32 lenders from around the world, including AmSouth Bank. The lenders ex-

tended a line of credit totaling $1.25 billion to HealthSouth94 

 

HEALTHSOUTH also announced today that it expected to report a one-time charge, net of tax, of 

approximately $310 million in the fourth quarter of 1998. This charge, most of which will be non-

cash, relates to the value of certain assets obtained through the Company's major acquisitions.95 

 

HealthSouth afgav således falske oplysninger til bankerne, for at skaffe den nødvendige likviditet til 

at dække over selskabets dårlige investeringer og oppustede balance. 

 

4.3.3 Fra succes til fiasko 
Som tidligere nævnt fik HealthSouth hurtigt opbygget et ekstremt stærkt image, der voksede i takt 

med den uhørt kraftige stigning i virksomhedens aktiekurser. Virksomhedens værdi steg således 

ekstremt hurtigt og blev agt til grund for de enorme banklån som HealthSouth optog med sikkerhed 

i HealthSouth’s aktieværdi. 

 

The stock reached what would be its high - almost $31 - in April 1998, and Mr. Scrushy boasted 

that HealthSouth had achieved its 47th consecutive quarter of matching or beating earnings esti-

mates. 

 

But on Sept. 30, 1998, after Mr. Scrushy and other senior executives had sold millions of dollars in 

HealthSouth stock, the company made a startling announcement: it was likely to miss the analysts' 

estimates for 1998 and 1999. The stock lost more than half of its value in less than a month, drop-

ping to $7.69 from $18.38 a few days before the announcement96 

 

                                                
94 FORMER HEALTHSOUTH CHIEF FINANCIAL OFFICER AARON BEAM CHARGED WITH BANK FRAUD US Department of Justice Press Release April 24, 2003 

 

95 HEALTHSOUTH Announces $1 Billion Stock Repurchase Program And One-Time Charge In Fourth Quarter, PR Newswire February 8, 1999 

96 The Associated Press April 4, 2003 
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HealthSouth rapporterede således vækst og fremgang i omsætningen i alle regnskaber indtil 1998, 

men det var først i 2002 efter finansskandalerne i Enron og Worldcom, at der kom fokus på Health-

South. Da Mr. Scrushy udnyttede sin ret til at sælge ud af aktier dagen inden et stort underskud 

skulle annonceres, begyndte facaden at krakelere. 

 

Det viser sig hurtigt herefter, at der er flere ting galt i HealthSouth imperiet. Ledelsen har ikke blot 

ignoreret de store risici, som virksomheden har påtaget sig, men har også skjult store underskud og 

manglende likviditet, genereret fiktiv omsætning mv. Uden mulighed for at finansiere yderligere 

opkøb af konkurrenter opstår der pludselig et kæmpe underskud som følge af tidligere opkøb i 

HealthSouth’s regnskab, som ikke længere kan skjules. Det er dog først da de amerikanske myndig-

heder griber ind, at korthuset kollapser og skandalens omfang bliver belyst. Investorernes manglen-

de afkast og mistillid resulterer i at HealthSouth, der på det tidspunkt var den største ”spiller” på det 

amerikanske marked, bliver reduceret til en konkurstruet koncern. Scrushy bliver i forbindelse med 

myndighedernes indgriben hemmeligt forsøgt aflyttet, dog uden det store held. 

 

Methods included manipulating the "contractual adjustment" or other expense accounts to artifi-

cially inflate revenue on the income statement; and making false and fraudulent entries into ac-

counts on the balance sheet concerning Property, Plant and Equipment (PP&E), cash, inventory 

and intangible asset or goodwill. HealthSouth's accounting personnel designed the fictitious ac-

counting entries to avoid detection97. 

 

Det står hurtigt klart, at der har foregået tydelige besvigelser i HealthSouths regnskaber. Bl.a. ud-

taler en tidligere medarbejder sådan; 

 

Invoices received by the company typically are entered into an advanced software system that con-

ducts a "computer audit." The system also creates reports as it generates checks, said Barbara Pat-

ton, who manages HealthSouth's accounts payable department. 

 

                                                
97 FORMER HEALTHSOUTH CFO MICHAEL MARTIN CHARGED WITH CONSPIRACY TO COMMIT WIRE AND SECURITIES FRAUD US Department of Justice Press 

Release April 8, 2003 
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Patton said participants in the fraud waited until monthly operating reports were completed by the 

computer, which allowed them to sidestep the system's checks and balances. After the reports were 

completed, the participants typed in false information elsewhere in the computer system that was 

later merged into consolidated corporate statements. "It's real easy," said Patton, who designed her 

department's systems of checks and balances but said she was unaware of how the fraud was ac-

complished until she read media accounts98. 

 

Forventligt er der blevet rejst en erstatningssag99 mod Ernst & Young og KPMG som var henholds-

vis revisor og skatterådgiver for HealthSouth. Det endelige omfang af skandalens indvirkning er 

endnu ikke fastlagt, men ligger i omegnen af $ 2,5 milliard i perioden 1996 til 2002. Af de $ 2,5 

milliarder skyldes $ 1,6 milliarder aggressiv controlling altså besvigelser begået bevist af ledelsen 

ved manipulation af regnskabssystemet100 og som kunne være opdaget ved veltilrettelagte interne 

kontroller og forretningsgange. 

 

 

                                                
98 Accountant details simple techniques used in HealthSouth fraud Nando Times (Associated Press) April 22, 2003 

99 critics have questioned why Ernst & Young wasn't able to detect massive fraud that reportedly went on for at least three years and possibly from the time HealthSouth went public in 

1986. Scrushy gets the boot from HealthSouth Modern Healthcare's March 31, 2003 

100 The fraud included $2.5 billion in fraudulent accounting entries from 1996 to 2002, $500 million in incorrect accounting for goodwill and other items involved in acquisitions from 

1994 to 1999, and $800 million to $1.6 billion in "aggressive accounting" from 1992 to March 2003, said Bryan P. Marsal, the company's chief restructuring officer. HealthSouth Audit 

Finds as Much as $4.6 Billion in Fraud The New York Times January 21, 
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5 Analyse 

Nærværende kapitel er det bærende element i forhold til besvarelsen af problemfeltets hovedpro-

blemstilling. Kapitlet tager udgangspunkt i en generel analyse af forventningskløften, dernæst ana-

lyseres finansskandalerne i de udvalgte ”“casevirksomheder”” og sammenholdes med de gennem-

gåede teorier. Efterfølgende diskuteres betydningen af revisionsprocessens basering på intern kon-

trol, herunder diskuteres Michael Power og W. Robert Knechels teorier og der drages paralleller til 

hændelsesforløbet i ”“casevirksomhederne””. Afslutningsvist gennemgås interviewet med Statsau-

toriseret revisor Morten Stockholm og dette reflekteres til resten af analysens resultater. Formålet 

med kapitlet er således, at søge at besvare hvorvidt revisionens basering på intern kontrol har påvir-

ket revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau og om revisionen er i 

overensstemmelse med omverdens forventninger.   

 

5.1 Forventningskløften  

Som det fremgår af gennemgangen af teorien for pricipal-agent-teorien, har ledelsen et incitament 

til at foretage besvigelser, for at forbedre ”sin” markedsværdi udadtil. Samtidig forventer offentlig-

heden, at den lovpligtige revisor skal beskytte aktionærernes, kreditorernes (leverandører, banker og 

kreditinstitutter) og den brede offentligheds interesser, ved at give dem sikkerhed for: 

 

• Regnskabets nøjagtighed 

• Virksomhedens status som going concern/solvens 

• At der ikke er begået bedrageri 

• At virksomheden har overholdt sine retlige forpligtelser 

• At virksomheden har handlet ansvarligt i miljø- og samfundsspørgsmål101 

 

Som defineret i afsnit 2.2 er forventningskløften forskellen på samfundets forventninger til revisors 

arbejde og det som samfundet føler revisor leverer. Forventningskløften opstår på grund af uover-

ensstemmelser mellem det, offentligheden forventer, revisor udfører og det revisor skal udføre for 

at leve op til god tidssvarende skik. Dette medfører, at såfremt forventningerne til revisors arbejde 
                                                
101 Den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar I den Europæiske union,1996  s. 9 
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er urimelige eller uberettigede, vil det undergrave rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

uagtet at revisor leverer en professionel ydelse. Det er derfor vigtigt at revisorerne går i dialog med 

omverdenen og får skabt forståelse for, hvad revisorerklæringen skaber sikkerhed for - og hvad den 

ikke skaber sikkerhed for.  

 

En grundlæggende mangel i samfundets forståelse af revisorens udførelse er, at revisionen skal væ-

re omkostningseffektiv. Dette indebærer, at revisor ikke gennemgår samtlige transaktioner. Når no-

get er gået galt, er det i midlertidig ofte offentlighedens opfattelse, at revisor burde have afsløret et 

forhold, som kan tilskrives, at der revideres ved stikprøver i overensstemmelse med gældende stan-

darder.  

 

5.1.1 Undersøgelse af forventningskløftens tilstedeværelse 
Et eksempel på forventningskløftens eksistens, med fokus på besvigelser, er afdækket i empirisk 

foretaget undersøgelser foretaget af henholdsvis McEnroe og Martens fra 2001 (internationalt) og 

Bent Warming-Rasmussen i 1989 (national)102. Undersøgelsen fra McEnroe og Matens stillede 14 

spørgsmål omhandlede besvigelser til 500 investorer103. Desuden spurgte de hvorvidt revisor kan 

forsyne regnskabet med en ”blank” påtegning, såfremt revisor ikke er overbevist om, at der ikke er 

foregået:  

 

• Ledelsesbesvigelser 

• Medarbejder besvigelser 

• At virksomheden ikke har foretaget ulovlige handlinger104 

 

Hovedparten af de adspurgte investorer svarede, at revisor ikke skulle forsyne regnskabet med en 

”blank” påtegning.  

 

                                                
102 Bent Warming-Rasmussen, Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor. 

103 McEnroe mfl., Auditors and Investors Perceptions of the “Expectation Gap”, 2001. 

104 Sp. 12: ”An auditor should not issue an unqualified opion unless the auditor judges that the financial statement are free of misstatements resulting from management fraud”  

Sp. 13: ”Should an auditor not issue an unqualified opinion unless his or her best judgement is that the financial statement are free of misstatements intended  to hide employee fraud”  

Sp. 14 “An unqualified opinion should not be issued unless the auditor’s best judgement is that the audited firm is not conducting illegal operations”  
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Dette viser tydeligt, at der er et skel i, hvad omverden forventer af revisionen og hvad revisor anser 

for værende god revisionsskik i relation til opdagelse af besvigelser på ledelsesniveau.  

 

En tilsvarende undersøgelse, udelukkende omhandlende besvigelsesspørgsmålet, blev udgivet af 

Butler, Ward og Zimbelman i oktober 2000. Undersøgelsen omfattede 24 investorer, der blev bedt 

om at vurdere 6 forskellige udsagn vedrørende revisors opgaver105. Resultatet blev, at investorerne 

mente, at formålet med revisionen er at sikre, at årsregnskabet er korrekt i alle henseender, at opkla-

re besvigelser fra ansatte, bekræfte virksomhedens levedygtighed, garantere for ledelsens reelle 

hensigter og garantere, at ledelsen ikke begår besvigelser. Undersøgelsen viste således, at investo-

rerne har en forventning om, samt opfattelse af, at revisors blanke påtegning er en garanti for, at der 

ikke er begået besvigelser.  

 

Undersøgelsen understøtter antagelsen om at omverdenen forventer, at revisor opklarer alle besvi-

gelser fra ansatte via sin ”blanke” påtegning og samtidig garanterer, at ledelsen ikke begår besvigel-

ser. Hvilket hænger godt sammen med det i teorien beskrevne skel, som kaldes forventningskløften.  

 

                                                
105 Butler m.fl., The Expectation Gap: Auditors' and Investors' Perceptions of Auditors' Fraud Detection Responsibilities." 2000 
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5.2 Revisors rolle 

Begrebet god revisionsskik dækker over, hvordan en ”bonus pater” revisor ville reagerer i en given 

situation og dækker over mindste kravene, som den enkelte revisor skal leve op til i forbindelse med 

planlægningen og udførelsen af alle opgaver106. Begrebet er ligeledes defineret i LSR § 2, stk. 2, 

men der står alene, at revisor skal udføre sine opgaver i ”… overensstemmelse med god skik” og ik-

ke hvordan god skik skal opfattes, jf. afsnittet 2.2.  

 

Ifølge IFAC er formålet med revisionen, at give revisor mulighed for, at udtale sig om hvorvidt 

regnskaberne i alle væsentlige forhold er udarbejdet i overensstemmelse med en fastsat regnskabs-

ramme107. En definition af den lovpligtige revision skal tage hensyn til brugernes behov og forvent-

ninger, så længe de er rimelige, samt den lovpligtige revisors evne til at opfylde disse behov og for-

ventninger. Behovene og forventningerne kan betragtes som rimelige: 

 

• hvis opgaverne er påbudt ved lov 

• hvis der er klienter, der er villige til at betale for ydelsen (faktisk efterspørgsel) 

• hvis der findes en revisor, der er villig til at yde tjenesteydelsen (til en pris, der står mål med 

kompetencer, opgavens kompleksitet antal timer og risiko)  

 

Nogle af de krav, der stilles til revisor, kan være urimelige, når revisorerne ikke kan forventes at ha-

ve de færdigheder, der kræves for at udføre opgaven.  

 

Urimeligheden i omverdens antagelser bygger grundlæggende på to forkerte antagelser: 

  

• ”det er muligt at udarbejde nøjagtige regnskaber”  

• ”regnskabet er revisors ansvar” 

 

                                                
106 Revisorlovgivningen med kommentarer, kommentar til punkt. 15.  

107 Revisorlovgivningen med kommentarer, kommentar til punkt. 15 
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Hvad angår den første antagelse er det som nævnt i analysen af pricipal-agent-teorien ikke muligt at 

definere et præcist regnskab, da der ikke er én standard, som udtrykker ”nøjagtighed”. De valgmu-

ligheder regnskabsbehandlingen giver er komplekse transaktioner, hvori der nødvendigvis vil ligge 

en usikkerhed i ledelsens beslutninger. Denne kompleksitet afspejles samtidig i EU’s anerkendelse 

af at ingen regnskaber er ”rigtige”, men at det afspejler et ”retvisende billede”.  

 

Den anden forkerte antagelse er, at det er revisor der har ansvaret for at aflægge et regnskab som 

udviser et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling og aktivitet. Det er således ledel-

sen og ikke revisor som aflægger regnskabet og dermed er det også ledelsen, som har ansvaret for 

regnskabet. Revisor skal være uafhængig af og adskilt fra ledelsen og skal således blot udarbejde en 

erklæring med en specifik grad af sikkerhed for, at regnskaberne er udarbejdet i henhold til relevant 

lovgivning og udviser et retvisende billede i forhold til den anvendte begrebsramme.  

 

Hvis revisionen skal øge tilliden til det offentliggjorte regnskab, skal brugerne vide hvilken sikker-

hed revisionspåtegningen giver. Det skal endvidere overvejes, i hvilken grad de eksisterende inter-

nationale revisionsstandarder kan bruges som udgangspunkt for en fælles definition af den lovplig-

tige revision. Der skal dog også tages højde for enhver særegenhed, der adskiller europæisk praksis 

fra international. Revisionsstandarderne ligger i højere grad op til den fornødne fleksibilitet, der stil-

les til revisorerne sådan, at revisorerne let kan tilpasse sig det omskiftelige miljø, de arbejder i.  

 

Det hævdes at kravet om en omkostningseffektiv revision begrænser revisions handlingerne til et 

absolut minimum. Endvidere er det fremført, at dette skulle have medført at revisorerne bruger 

mindre tid på vurdering af effektiviteten af de interne kontrolsystemer - hvilket ellers ville have 

øget sandsynligheden for at bedrageri og andre ulovlige handlinger var blevet opdaget108. Ansvaret 

for opdagelse af besvigelser ligger dog uden for revisionens område og fremgår derfor af revisions-

protokollen, hvor revisor fraskriver sig ansvaret for opdagelse af besvigelser. 

 

                                                
108 Den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar i den europæiske union, Karel Van Hulle, 1996 
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5.3 Opsummering  

Undersøgelser af forventningskløften viser, at omverden opfatter revisors ”blanke” påtegning på et 

regnskab, som værende udtryk for: 

 

• At regnskabet er korrekt i alle henseender 

• At revisor har sikret der ikke er begået besvigelser af medarbejdere eller ledelse 

• At revisor bekræfter virksomhedens levedygtighed 

• At revisor garanterer for ledelsens reelle hensigter 

 

Undersøgelserne af forventningskløften viser således et meget tydeligt skel mellem hvordan omver-

den opfatter revisionspåtegningen og det reelle indhold af revisionen. Omverdens opfattelse af revi-

sionspåtegningen som værende udtryk for en definitiv ”blåstempling” af et regnskab, er meget langt 

fra både det som udtrykkes i selve revisionspåtegningen og den reelle revisionsproces.  

 

Revisors rolle og dermed også ansvar er klart defineret i revisionspåtegningen, hvor det tydeliggø-

res at det er ledelsen der aflægger regnskabet. Endvidere er det ledelsen som godkender årsrappor-

ten og dermed ”dem” som i sidste ende har ansvaret herfor. Forventningskløften er dermed fortsat 

eksisterende og god revisionsskik lever dermed ikke op til omverdens forventninger til betydningen 

af en blank revisionspåtegning.   

  



En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 94 

5.4 New Century Financial 

NCF gik som tidligere nævnt konkurs den 2. april 2007, som følge af at flere og flere låntagere gik 

tidligt i default og NCF var jf. tilbagekøbsklausulerne i deres kontrakter, tvunget til at købe disse 

lån tilbage fra investorerne. Da investorerne samtidig stoppede med at investere i subprime marke-

det, kollapsede NCF da virksomheden dermed ikke kunne skaffe den fornødne finansiering.  

 

Efter NCF var blevet erklæret konkurs, meddelte virksomheden, at årsrapporten for 2006 ikke ville 

blive offentliggjort til tiden. Kort efter trådte KPMG tilbage som revisore for selskabet, hvorfor re-

visionen af årsrapporten for 2006 aldrig blev fuldført af KPMG109. Da den endelige årsrapport blev 

offentliggjort, afslørede den mindst syv kritiske punkter ved den regnskabspraksis, som selskabet 

tidligere havde anvendt, herunder ved offentliggørelsen af kvartalsrapporterne for 2006. To af de 

væsentligste fejl var begået i forbindelse med skønnene af hensættelsen til tab på tilbagekøb af lån, 

som var solgt til investorer, men som var gået i default. Virksomheden formodede således kun, at 

den ville modtage ansøgninger om at købe lån tilbage, som var solgt inden for de sidste tre måne-

der, selvom den reelt modtog ansøgninger om tilbagekøb af lån som var solgt op til et år tidligere. 

Dernæst havde selskabet ikke formået at få etableret en velfungerende og fornuftig meto-

de/procedure til at beregne hensættelsens størrelse110. 

 

I kvartalsrapporten for tredje kvartal 2006, havde virksomheden således kun hensat 13,9 mio. USD 

til tilbagekøb af lån fra investorer, men selskabet havde på dette tidspunkt allerede modtaget an-

modninger om tilbagekøb af 400 mio. USD. Hensættelsen udgjorde dermed kun 3,5% af summen af 

de anmodningerne, som virksomheden allerede havde modtaget på dette tidspunkt. Kvartalsrappor-

ten var review’et men ikke revideret af KPMG. Årsrapporten for 2005 var derimod revideret af 

KPMG, som i forbindelse med revisionen heraf havde modtaget information om, at der var modta-

get ansøgninger om tilbagekøb af lån for i alt 188 mio. USD. Den samlede resultateffekt af disse 

ansøgninger blev dog vurderet, som værende uvæsentlig af KPMG, hvorfor de ikke blev omtalt i 

revisionspåtegningen111. Der blev således rapporteret en stigning i indtjeningen per aktie på 8% for 

                                                
109 New York Times, A lender failed. Did its auditor?, 13. april 2008 

110 New York Times, A lender failed. Did its auditor?, 13. april 2008 

111 New York Times, A lender failed. Did its auditor?, 13. april 2008 
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slutningen af 2005 og begyndelsen af 2006, men det reelle tal var en nedgang i indtjeningen per ak-

tie på mindst 40%112. Disse fejl medførte, at ledelsen reelt modtog bonusser, som var to til fire gan-

ge større end forventet113.   

 

5.4.1 Principal-Agent forhold 
Ovenstående er udtryk for den interessekonflikt mellem ejerne og ledelsen, som agent- principal 

teorien beskriver. Først og fremmest var rapporteringen fra ledelsen fejlbehæftet, hvilket som nævnt 

medførte at ledelsen fik udbetalt større bonusser end berettiget. Bonusserne har dermed været et 

kraftigt incitament for ledelsen, til at fokusere kraftigt på, at virksomheden skulle opnå en høj 

vækst.  

 

Ledelsens fokus på vækst medførte, at låneafdelingen fik en meget stor fleksibilitet, så det var mu-

ligt at opnå ledelsens mål. Afdelingen store succes gjorde den meget magtfuld og indflydelsesrig i 

organisationen, hvilket bl.a. medførte at de fornødne foranstaltninger ikke blev foretaget da advar-

selslamperne begyndte ”at blinke” vedrørende kvaliteten af lånene.  

 

Bestyrelsen ville gerne have ændret de metoder, hvorpå kreditvurderinger blev foretaget. I de fleste 

tilfælde blev låntageren vurderet på, hvor stort et lån der kunne blive solgt frem for, om der var en 

reel chance for, at låntagerne kunne betale sine forpligtelser tilbage. Yderligere var det også til-

tænkt, at der skulle kigges på medarbejdernes incitament til at lave lånene, hvorfor medarbejderne 

skulle belønnes efter låntagerens kvalitet og ikke lånet størrelse. Bestyrelsen fik dog aldrig imple-

menteret disse ændringer, men ønsket fra bestyrelsen illustrerer forskellen i ejernes (aktionærer-

nes/bestyrelsens) interesser og ledelsens; Ledelsen var udelukkende fokuseret på at opnå en kraftig 

vækst med deraf følgende kraftige bonusser, på trods af den meget høje risiko. Bestyrelsen ønskede 

at begrænse virksomhedens risiko og at øge incitamentet for medarbejderne til at væksten skete på 

baggrund af låneporteføljer med en lavere risiko.   

  

                                                
112 Kilde: Bloomberg, New Century Bankruptcy Examiner Says KPMG Aided Fraud, 26. marts 2009  

113 Kilde: Bloomberg, New Century Bankruptcy Examiner Says KPMG Aided Fraud, 26. marts 2009  
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5.4.2 COSO ERM forhold 
Ledelsens fokus på vækst og negligering af virksomhedens risiko kom ligeledes til udtryk ved hånd-

teringen af COSO ERM (supplementet fra 2004, udarbejdet til den oprindelige COSO rapport)  Til-

taget vedrørte, som tidligere nævnt, retningslinjer for forståelse og håndtering af virksomhedens ri-

sikostyring, herunder at ledelsen bør udarbejde retningslinier og politikker til at styre og overvåge 

virksomhedens risici. På trods af at NCF agerede på realkreditmarkedet og dermed var meget føl-

somme over for ændringer i markedet og konjunkturerne, samt at NCF’s revisionsudvalg havde 

identificeret ERM som værende et problem i virksomheden, så blev disse tiltag ikke prioriteret af 

ledelsen. Revisionsudvalget kontaktede en ekstern rådgiver, som udarbejde en ny strategi for NCF, 

der formindskede risikoen på følgende af virksomhedens essentielle områder:  

 

• Likviditet 

• Strategisk planlægning 

• Beslutningsprocesser 

• Kapitalforvaltning 

• Den daglige drift 

• Anvendt regnskabspraksis  

  

På trods af at ledelsen fik fremlagt ovenstående og dermed blev gjort klar over, at der var væsentli-

ge mangler inden for virksomhedens risikovurdering, valgte de at ignorere materialet fra konsulen-

ten. Dette medførte at virksomheden ikke opfangede og reagerede på faresignalerne fra ejendoms-

markedet og det finansielle marked i tide.  

 

5.4.3 God revisionsskik 
Det kan diskuteres om KPMG burde have bemærket ovenstående forhold i revisionspåtegningen. 

Ifølge Michael J. Missal, udpeget af den amerikanske ret til at granske NCF og hændelserne op til 

konkursen, kan kreditorerne i boet efter NCF sagsøge KPMG for skødesløshed, men han fandt ikke 

at KPMG havde gjort noget bevidst forkert og bemærker ligeledes, at en sag mod KPMG for skø-

desløshed kan blive meget svært at vinde114. At konkursboet efter NCF har valgt at sagsøge 

                                                
114 New York Times, A lender failed. Did its auditor?, 13. april 2008 
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KPMG115 illustrerer omverdens tvivl og uforståenhed over for, hvordan KPMG kunne forsyne 

NCF’s årsrapporter (til og med 2005) og kvartalsrapporter med ”blanke” påtegninger uden at være 

erstatningsansvarlige. Dette forhold illustrerer forventningskløften, omtalt i afsnit X, mellem om-

verdens opfattelse af revisionen og den reelle betydning af revisionen.    

 

5.4.4 Forventningskløften 
På trods af at rettens undersøgelse konkluderer, at der kun er grundlag for, at anklage KPMG for 

skødesløshed og at det endda er tvivlsomt om man kan vinde en sag herom, er der anlagt sag mod 

KPMG. Set i lyset af teorien om forventningskløften og omverdens opfattelse af revisionspåtegnin-

gen, som værende udtryk for, at årsrapporten er ”rigtig”, må sagsanlægget mod KPMG betragtes 

som værende et logisk udfald af konkursen. Sagen illustrerer dog det grundlæggende problem ved 

en revision baseret på intern kontrol. KPMG har formentlig opfyldt kravene i revisionsstandarderne, 

om end der kan rejses tvivl om, hvorvidt de har opfyldt god revisionsskik på baggrund af rettens 

undersøgelse. Revisionen må således overordnet formodes, at være udført efter gældende regulering 

og dermed baseret på virksomhedens interne kontrol. Men virksomhedens interne kontrol har været 

tilrettelagt på en bestemt måde, fordi virksomhedens ledelse udelukkende har været baseret på 

vækst og deraf i høj grad har ignoreret de risici, som virksomheden påtog sig. Revisionen må på 

baggrund heraf formodes at have konkluderet, at virksomhedens interne kontroller var velfungeren-

de og dermed kunne anvendes som basis for revisionen af virksomhedens årsrapport (såfremt dette 

ikke var tilfældet, havde NCF ikke overholdt SEC Final Rule 2003 og dette skulle have været be-

mærket i revisionspåtegningen). Men revisionen forholder sig aldrig til virkomhedens ledelses risi-

kovillighed og hvilke incitamenter som driver ledelsen og omverdenen opfatter revisionens ”blan-

ke” påtegning som om, at regnskabet dermed er rigtigt.  

 

Sagen om NCF illustrerer dermed ikke kun agent- principal teorien og forventningskløften, men 

giver endvidere ligeledes anledning til at stille spørgsmålstegn ved, hvad værdi revisionen af NCF 

udgjorde for regnskabsbruger. 

                                                
115 The Wall Street Journal, Real Estate, KPMG is sued over New Century, 2. april 2009 
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5.5 Parmalat  

Som tidligere nævnt meddelte det globale mejeriselskab Parmalat den 19. december 2003, at datter-

selskabet Bonlats betydelige likvide bankindeståender på EUR 4 mia. ikke var til stede. Sagen om 

Parmalat vedrørte afsløringen af en massiv svindel, hvor selskabet angiveligt havde overdrevet sine 

aktiver med 16 milliarder USD. Datterselskabet Bonlat var registeret på Cayman Islands og blev 

revideret af en lokal afdeling af Grant Thornton.  

Regnskabsmanipulationen blev indrømmet af Parmalats ledelse, da Bank of America i New York 

meddelte, at bankens logo var blevet misbrugt på et forfalsket kontoudtog, der viste den pågældende 

konto hos Bonlat. Parmalat indgav herefter i løbet af 6 dage konkursbegæring116.  

Den øverste ledelse for Parmalat fortalte senere anklageren, at Bonlat var skabt til at skjule svigag-

tige finansielle transaktioner.117 I retten indrømmede selskabets tidligere finansdirektør, at der var 

foretaget systematiske forfalskninger af regnskaberne og at dette havde stået på i flere år.  

Undersøgelser i forbindelse med efterforskningen af Parmalat sagen har vist, at Parmalats grund-

lægger Calisto Tanzi og hans familie siden 1990 uretsmæssigt havde fjernet EUR 927 mio. fra sel-

skabet118.  

Undersøgelserne viste endvidere, at Parmalat med hjælp fra Morgan Stanley benyttede afledte fi-

nansielle instrumenter til udstedelsen af obligationer for EUR 300 mio., som gav investorerne en 

højere forrentning end den Parmalats regnskaber afspejlede119. Undersøgelsen viste endvidere, at 

Parmalat tabte betydelige midler ved handel med afledte finansielle instrumenter samt andre speku-

lative finansielle handler. Tabene blev større og i stedet for at rapportere disse tab blev forskellige 

initiativer igangsat for at skjule disse tab120 - eksempelvis oprettelsen af fiktive bankindeståender. 

                                                
116 The Economist, “Milking lessons: The crisis at Parmalat” 3. januar 2004, side 46 

117 Galloni A., mfl., “Auditor raised Parmalat red flag” Wall Street Journal, 29. marts 2004 side A3 

118 Bloomberg, “Parmalat made a profit only once after listing”, www.businessreport.co.za 

119 Pressley, J. mfl., “Duo Helped Parmalat hide costs”, www.smh.com  

120 The Economist, “Milking lessons: The crisis at Parmalat” 3. januar 2004, side 46 

http://www.businessreport.co.za
http://www.smh.com
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Rekonstruktioner af selskabets regnskaber udarbejdet i forbindelse med efterforskningen viste, at 

Parmalat siden 1990 akkumuleret havde tabt EUR 1,78 mia. og kun i ét år siden 1990 havde været 

rentabelt. Selskabets offentliggjorte regnskaber viste derimod, at Parmalat var rentabelt alle år før 

1990121.  

De involverede revisorer (Deloitte og Grant Thornton) blevet sagsøgt122. 

De væsentligste forhold i Parmalat skandalen var:  

 

• Optagelse af store gældsforpligtelser  

o Benyttede afledte finansielle instrumenter til at skjule selskabets gæld  

 

• Virksomheden havde væsentlige forpligtelser som ikke var bogført 

  

• I virksomhedens årsrapport var der indregnet aktiver som ikke eksisterede, herunder fiktive 

bankkonti 

 

• Virksomhedens goodwill var overvurderet og der var således behov for væsentlige ned-

skrivninger af goodwill 

 

• Virksomheden havde oprette et kompliceret netværk af datterselskaber, herunder selskabet 

Bonlat på Cayman Islands, som udelukkende var skabt til at skjule passiver og repræsentere 

falske værdier 

 

• Grundlæggeren og hans familie havde uretsmæssigt trukket 927 mio. EUR ud af selskabet 

siden 1990 

 

                                                
121 Pressley, J. mfl., “Duo Helped Parmalat hide costs”, www.smh.com 

122 Aldred C., “Parmalat seeks damages from auditors” Business Insurance, 2004 nr. 34 side 17. 

http://www.smh.com
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5.5.1 Regnskabsmanipulation 
Parmalats ledelse havde bevidst oprettet fiktive aktiver samt bankkonti, hvor bankforbindelsernes 

logoer var blevet misbrugt til at øge værdien af selskabet. Først og fremmest var rapporteringen fra 

ledelsen dermed fejlbehæftet, hvilket som nævnt medførte, at ledelsen og hovedaktionæren fik ud-

betalt større udbytter og opnåede en højere aktieværdi end berettiget. Merværdien har dermed været 

et kraftigt incitament for ledelsen, til at fokusere på, at virksomheden skulle opnå en høj vækst. 

Skandalen omhandlede således primært den regnskabsmanipulation, som selskabets ledelse havde 

udført.  

 

Motivet bag regnskabsmanipulation er ofte ledelsens direkte personlige vinding. Nogle af de mest 

dramatiske virksomhedskollapser og de største besvigelsessager i de seneste år har været karakteri-

seret ved, at regnskabsmanipulation er brugt til at skjule omfattende svig og tyveri i virksomheden. 

Parmalat er et godt eksempel her på.  

 

5.5.2 Principal-Agent forhold 
I analysen af pricipal-agent-teorien fremgår det, at agenten har incitamenter til at foretage besvigel-

ser. I Parmalat skal det nævnes, at hovedaktionæren fortsat var en del af den daglige ledelse. Agent- 

principal teorien er dog fortsat relevant, idet investorerne her kan betragtes, som værende alle de 

andre ejere i selskabet. Gennemgås besvigelsestrekanten på Parmalat, ses det tydeligt at agenten 

(ledelsen) har incitament til at begå besvigelser for egen vindings skyld og til at skjule store tab i 

andre dele af koncernen. Agenten har, som en del af ledelsen endvidere mulighed for at omgå even-

tuelle kontroller, der måtte være opstillet. Slutteligt må retfærdiggørelse ligeledes være til stede, 

formentlig ved at det var nødvendigt at foretage store besvigelser for at opretholde de store afkast til 

investorerne. Alle tre dele af besvigelsestrekanten var dermed opfyldt i Parmalat.  

 

Diskussionen ligger derfor i, hvorvidt revisor her har varetaget principalens eller omverdens inte-

resser. Da oplysninger vedr. selve revisionen, herunder arbejdspapirer, ikke har været offentligt til-

gængelige, har det ikke været muligt at se, hvorvidt revisionen har været udført på betryggende vis 

og i overensstemmelse med god revisionsskik.  
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Ledelsens skøn af flere af de svært målbare poster har, siden 1990 efterfølgende vist sig at være 

meget optimistiske. Det retvisende billede af disse poster i virksomhedens årsrapporter må derfor 

betragtes som værende tvivlsomt, posterne vedr. ikke-eksisterende aktiver, Goodwill og omsætning 

mf.  

 

Grundlæggerens fokus må således have været på, at maksimere sin nytteværdi, ved at øge markeds-

værdien af virksomheden. Værdiforøgelsen var dog baseret på dokumentfalskneri og aktiver som 

ikke eksisterede og derved i hht. Princiapl- Agent teorien fokuseret på egen nytteværdi.  

 

5.5.3 God revisionsskik 
Grandt Thornton er på nuværende tidspunkt ikke blevet idømt nogen straf i forbindelse med revisi-

onen af Parmalat123, men deres rolle i forbindelse med at holde forholdende omkring besvigelserne i 

Parmalat skjult efterforskes stadig. Bl.a. har United States Court udtalt således124  

 

Grant Thornton’s participation began early on. It was one of the creators of 

Bonlat and its predecessors, and audited Parmalat’s consolidated financial statements until 1999 

and, thereafter, the financial statements of Bonlat, Epicurum and other conduits of the fraud. 

Deloitte then stepped in to join Grant Thornton in Parmalat’s illicit venture. 

 

To say that Deloitte and Grant Thornton failed to follow generally accepted 

accounting or auditing principles in their auditing work is a massive understatement. Indeed, 

Chiaruttini concluded that had Deloitte or Grant Thornton followed such principles, or at least 

had they even remotely followed the minimum requirements of due diligence to which they were 

bound, they would have been in a position to flag both the anomalies and structural weaknesses 

within Parmalat and the Parmalat Group. 

 

Dette mere end indikerer, at GT og Deloitte har været mere vidende om skandalens omfang, end de 

vil stå ved i pressen. Hvorvidt den gode revisionsskik er blevet overholdtm er i dette tilfælde mere 

uvist. Dog må det siges, at GT stadig offentligt har meddelt, at de har udført, hvad de skulle i for-
                                                
123 Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case, ECGI Working Paper Series in Law, 2005 

124 United States Distrect Court – Southern district of New York, side 28, 2005 
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bindelse med revisionen af Parmalat, hvilket betyder at revisionsstandarderne er overholdt mv. 

Hvorvidt dette forhold er korrekt vil amerikansk ret tage stilling til.  

 

5.5.4 Forventningskløften 
Gennemgangen af sagen har givet det indtryk, at Grant Thornton/Deloitte umiddelbart har konstate-

ret en mulig svaghed i de interne kontroller, men alligevel blot har valgt at tilsidesætte disse og ac-

ceptere forholdet uden yderligere bemærkninger, da der ikke fremgår noget af revisionspåtegnin-

gerne.  

 

Revisor burde have kendskab til ledelsens mulighed for at tilsidesætte de interne kontroller og på 

baggrund heraf kunne reagere herpå. Det er dog stadig ledelsens ansvar, at etablere de fornødne for-

retningsgange og interne kontroller. Incitamentet til at begå besvigelser opstår som følge af hændel-

ser i bedragerens liv, som motiverer til at begå besvigelser. Muligheden for at begå besvigelser af-

hænger af virksomhedens interne kontroller og svagheder heri, som gør det muligt at begå besvigel-

ser.  

 

Revisor (Deloitte overtog revisionen fra Grant Thornton) havde i sagen udarbejdet en revisionsplan, 

som havde været tilstrækkelig mht. den overordnede revision.125. GT hævder selv, at være offer og 

ikke vidste noget om besvigelserne. Dog er de 2 tidligere revisorer blevet arresteret i forbindelse 

med opklaringen af sagens omfang.  

 

Teorien omkring forventningskløften og omverdenens opfattelse af revisionspåtegningen lægger op 

til en diskussion omkring påtegninger, hvor der efterfølgende har været konstateret besvigelser på 

ledelsesniveau. Det er helt klart, at omverdenen har stolet på at revisors påtegning har været korrekt 

og investorerne i Parmalat har også træffet deres valg på baggrund heraf.  

 

Så længe der ikke er afsagt endelig dom over hverken GT eller Deloitte, er det vanskeligt at kom-

mentere på spørgsmålet omkring revisionens uafhængighed, samt hvorvidt revisionen faktisk vil 

                                                
125 Article: Parmalat Scandal Embroils Big Accounting Firm with Chicago Roots. Chicago Tribune (Chicago, IL) December 30, 2003 
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fortsætte med at tilbagevise påstandene omkring, at de skulle have vist noget. Afhandlingens fokus 

ligger i, at analysere forventningskløftens forholdet ud fra de oplysninger, der er tilgængelige op til 

afleveringsdatoen. Ét står dog klart og det er, forholdet omkring revisionens påtegning og omverde-

nens forventninger til indholdet heraf. Såfremt revisionen ikke direkte har været i et, form for af-

hængighedsforhold til Parmalat og har overholdt de væsentligste interne metodikker revisionshuse-

ne har udstukket, er revisions besvigelsesårene udført som uafhængig revisor og påtegningningerne 

afspejler, hvad en uafhængig revisors konklusioner om regnskaberne. Hvilket i tilbageklogskabens 

klare lys ikke har været tilstrækkeligt og ikke har afspejlet virkeligheden i Parmalat. 

 

Teorierne om revisors rolle fortæller, at samfundet forventer, at revisor afslører besvigelser. Samti-

dig siger David Flints teori, at revision er et socialt fænomen, der eksisterer på grund af et behov for 

pålidelig information. Revisor må derfor enten levere dette eller ophøre med at eksistere som pro-

fession, hvilket Parmalat er et godt eksempel på.  

 

Revisor må på sigt derfor nødvendigvis opfylde samfundets forventninger og søge at eliminere for-

ventningskløften og få skabt en måde hvorpå besvigelser enten bliver opdaget i tide eller endnu me-

re klart bliver kommunikeret ud til samfundet. Dette kunne f.eks. have været gjort i påtegningerne i 

Parmalat. Der kan argumenteres for, at forventningskløften i virkeligheden primært ligger i første 

del af Brenda Porters model og således er en forståelseskløft. Parmalat viste tydeligt, at samfundet 

havde forventninger om, at revisor forhindrer sådanne besvigelser.  

I den udstrækning forventningerne til revisor er rimelige og overkommelige, må det væsentligste i 

relation til opfyldelse af samfundets krav således være, hvordan revisor på bedst mulig måde tilpas-

ser sig, hvilket dog på intet tidspunkt må indebære et afhængighedsforhold, som det muligvis er til-

fældet i Parmalat.  

 

 

 



En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 104 

5.6 HealthSouth 

Som tidligere nævnt omhandlede HealthSouth skandalen besvigelser for USD 2,8 milliard i det 

amerikanske hospitalsvæsen. Virksomhedens hovedaktionær var fortsat den oprindelige stifter, som 

indgik i den daglige drift af virksomheden.  

 

De væsentligste forhold i sagen fremgår af nedenstående:  

 

• Bedrageriet var baseret på en strategi om at generere en meget høj omsætning og vækst, for 

derigennem at opnå en høj aktiekurs (og dermed værdi af virksomheden) 

  

• Virksomhedens ledelse lagde denne eksplosive ekspansion til sikkerhed for banklån. Bank-

lånene blev optaget for at finansiere virksomhedens opkøb af konkurrenterne på markedet, 

for derigennem at styrke virksomhedens egen aktieværdi 

  

• De manglende indgående pengestrømme blev skjult i de store opkøbstransaktioner som ned-

skrivninger på de nyopkøbte enheder og skandalen blev først opdaget, da HealthSouth ikke 

længere kunne foretage de store opkøbstransaktioner  

 

• Selskabets ledelse udøvede således regnskabsmanipulation og værdien af både de materielle 

anlægsaktiver og likviderne i HealthSouths årsrapporter var således væsentligt større end de 

faktiske værdier 

 

 

Det grundlæggende fejltrin fra revisionens side var således, at den ikke opdagede den massive fikti-

ve omsætning126 som virksomhedens årsrapporter indeholdte - og dermed at årsrapportens resultat 

var kunstigt og skabt for at tilfredsstillede investorer, banker og SEC127 

 

                                                
126 "The actions of both of these defendants helped conceal the scheme to fraudulently inflate earnings from the investing public, the auditors and government regulators."   

2 at HealthSouth to plead guilty : Latest plea deals in fraud case show inquiry widening Press Release WWW.USDOJ.GOV JULY 31, 2003 

127 Securities and Exchange Commission (SEC) 

http://www.USDOJ.GOV
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Ledelsen har ikke blot ignoreret de store risici som virksomheden har påtaget sig, men har også 

skjult store underskud og manglende likviditet, genereret fiktiv omsætning128 mv. 

 

The fraud included $2.5 billion in fraudulent accounting entries from 1996 to 2002, $500 million in 

incorrect accounting for goodwill and other items involved in acquisitions from 1994 to 1999, and 

$800 million to $1.6 billion in "aggressive accounting" from 1992 to March 2003, said Bryan P. 

Marsal, the company's chief restructuring officer129. 
 

På trods af, at ledelsen bevidst har forsøgt at besvige og samtidig skjule sine bedrageriske tendenser 

overfor revisionen. Forsøger HealthSouth at overbevise omverdenen, at det er EY skyld og at de 

burde have opdaget det. 

 

Nevertheless, the magnitude of the HealthSouth fraud is such that Ernst & Young, the now fired 

auditors, should have been able to pick something up over the years130. 

 

Samtidig med at HealthSouth prøver at skylde skylden videre til revisor har den tidligere ledende 

medarbejder Weston Smith indrømmet at have givet fejlagtige oplysninger til revisionen.  

 

Former Chief Financial Officer Weston Smith admitted in court that HealthSouth was given false 

documents and that in order to give the auditors less time for scrutiny the conspirators would push 

deadlines as tight as possible and dump a lot of information on E&Y at the last minute131. 

 

Besvigelserne skal samtidig ses i lyset af at flere af de ledende medarbejdere blev bonusaflønnet. 

Dette stiller flere interessante spørgsmål som afhandlingen vil forsøge at besvarer nedenfor.  

 

                                                
128 "Today's charges show this fraud was not isolated in the accounting department of HealthSouth Corporation. This is not a mere 'accounting fraud,' but rather a business scheme to 

fraudulently boost HealthSouth's reported earnings," stated U.S. Attorney Alice Martin. "The actions of both of these defendants helped conceal the scheme to fraudulently inflate 

earnings from the investing public, the auditors and government regulators."   

2 at HealthSouth to plead guilty : Latest plea deals in fraud case show inquiry widening Press Release WWW.USDOJ.GOV JULY 31, 2003 

129 HealthSouth Audit Finds as Much as $4.6 Billion in Fraud The New York Times January 21, 2004 

130 Heading South: The Burglar of Birmingham Jenks Healthcare Business Report April 2003' 

131 HealthSouth Corp. countersues E&Y, accuses Scrushy Reuters Apr 5, 2005 

 

http://www.USDOJ.GOV
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HealthSouth constituted a classically compelling situation that called for an extended rigorous au-

dit of reported income for several reasons that are enumerated in the Codification of Statements on 

Auditing Standards of the American Institute of Certified Public Accountants. The following reason 

stands out in the case of HealthSouth: - - - - the risk of fraud perpetrated by management increases 

if its compensation is greatly affected by reported income. - - - CEO Richard M. Scrushy received in 

2001 a bonus of at least $6.5 million132 

 

5.6.1 Regnskabsmanipulation 
I denne sag var der tale om hovedsagligt regnskabsmanipulation foretaget af ledelsen i virksomhe-

den. Idet fiktiv omsætning var en af hoved ingredienserne i den omspændende skandale. Også her 

ligger de interne kontroller, eller mangel på samme, grund for at besvigelserne har fundet sted. Først 

og fremmest den fejlbehæftede rapportering fra ledelsen, som medførte uberettigede aktiekursstig-

ninger, der tilfaldt investorerne og konkrete udbetalinger til de ledende medarbejdere, der var bo-

nusaflønnet.  

 

5.6.2 Principal-Agent forhold 
Ovenstående viser en tydelig interessekonflikt mellem ledelsen og investorerne (ejerne). Men først 

og fremmest må det præciseres, at Scrushy var, en af de væsentligste faktorer til, at det kunne gå så 

galt, som det gjorde. Ifølge flere anonyme kilder, er hans meget overbevisende og charmerende per-

son, der på en viljestærk måde kan fremlægge sine synspunkter på en troværdig måde. Så på trods 

af, at flere af ledelsens udmeldinger har været direkte forkerte og alt for optimistiske, kunne han 

stadig lede virksomheden, som han ville, da overtalelsesevnen var helt i top. For at vende tilbage til 

Principal-Agent teorien, kan det tydeligt ses at Scrushy og formentligt flere andre ledende medar-

bejdere i kraft af bonusudbetalingerne kan have været et kraftigt incitament for ledelsen til at fort-

sætte med foretage besvigelser. Nytteværdien er her tydelig.  

 

                                                
132 Letters to the Editor: An Accounting The Wall Street Journal April 25, 2003 
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5.6.3 God revisionsskik 
En konsekvens af besvigelserne var også at værdien af virksomheden steg ved at store ikke eksiste-

rende aktiver i form af goodwill, samt andre godt skjulte aktiver. På baggrund heraf, blev der aflagt 

regnskab efter gældende regler. Ernst & Young har som revisor i mange år, været med til at imple-

mentering af interne kontroller allerede fra da COSO rapporten udkom, eller ville EY ikke kunne 

aflægge et regnskab uden antydningen af mangler i revisionspåtegningen.  

 

Flere af ledende medarbejdere der var en del af udøvelsen af besvigelserne var tidligere ansatte hos 

revisor Ernst & Young.  

 

A number of HealthSouth staff, including the most recent CFO, William Owens were past employ-

ees of Ernst and Young. They would have known Ernst and Young's practices well and probably 

retained many friends there. They were well placed to design and implement a fraud that would not 

too obviously trigger the auditor's alarm bells.  Three of those admitting their guilt came to Health-

South after working for Ernst & Young, which the company has fired133. 

 

HealthSouth rekrutterede altså medarbejdere hos revisionsteamet. Revisionen som havde et stort 

kendskab til ”virksomheden og dens omgivelser” samt dets regnskabspraksis. Disse medarbejdere 

kunne indgående alle de interne kontroller og kunne hjælpe HealthSouth, hvordan de skulle omgås 

for at revisionen ikke fik øje på besvigelserne. Det nærer forhold mellem revisor og HealthSouth 

har uden tvivl gjort revisionen vanskelig, da det var tidligere kollegaere på sagen som skulle revide-

res. Det er flere gange været spekuleret i, hvorvidt Ernst & Young viste at der foregik134 besvigel-

ser, da de flere gange af uafhængige parter (1991 Andersen lavede en rapport, der mere end antyde-

de at der var noget galt) er blevet gjort opmærksom på den overnormale pengetilstrømning135.  

 

                                                
133 Ernst & Young executive testifies about HealthSouth fraud The Associated Press April 23, 2003 

134 Congressional investigators yesterday released copies of an unsigned memorandum, apparently faxed to HealthSouth's auditor, Ernst & Young, outlining concerns about fraud as 

early as November 1998 at the company, based in Birmingham, Ala. 

"How can the company carry tens of millions of dollars in accounts receivable that are well over 360 days?" the memorandum, which was turned over to the staff of the House Energy 

and Commerce Committee on Friday, asks. "How can some hospitals have NO bad debt reserves? How did the E & Y auditors in Alabama miss this stuff?" Scrushy Chided Staff About 

Profits, Tape Reveals The New York Times May 22, 2003 

135 Mr Lamphrom said an employee of HealthSouth had written to the E&Y audit team (in June 2002) suggesting that in three specific areas of the accounts there could be problem. 

E&Y had checked out the allegations, Mr Lamphrom said, and determined that there had been no wrongdoing. 

Auditor had early warning on HealthSouth. Financial Times April 24, 2003 
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Litigation by and Against Former Independent Auditors 

On March 18, 2005, Ernst & Young LLP filed a lawsuit captioned Ernst & Young LLP v. Health-

South Corp., CV-05-1618, in the Circuit Court of Jefferson County, Alabama. The complaint as-

serts that the filing of the claims against us was for the purpose of suspending any statute of limita-

tions applicable to those claims. The complaint alleges that we provided Ernst & Young LLP with 

fraudulent management representation letters, financial statements, invoices, bank reconciliations, 

and journal entries in an effort to conceal accounting fraud. Ernst & Young LLP claims that as a 

result of our actions, Ernst & Young LLP's reputation has been injured and it has and will incur 

damages, expense, and legal fees. Ernst & Young LLP seeks recoupment and setoff of any recovery 

against Ernst & Young LLP in the Tucker case, as well as litigation fees and expenses, damages for 

loss of business and injury to reputation, and such other relief to which it may be entitled. On April 

1, 2005, we answered Ernst & Young LLP's claims and asserted counterclaims alleging, among 

other things, that from 1996 through 2002, when Ernst & Young LLP served as our independent 

auditors, Ernst & Young LLP acted recklessly and with gross negligence in performing its duties, 

and specifically that Ernst & Young LLP failed to perform reviews and audits of our financial 

statements with due professional care as required by law and by its contractual agreements with us. 

Our counterclaims further allege that Ernst & Young LLP either knew of or, in the exercise of due 

care, should have discovered and investigated the fraudulent and improper accounting practices 

being directed by Richard M. Scrushy and certain other officers and employees, and should have 

reported them to our board of directors and the Audit Committee. The counterclaims seek compen-

satory and punitive damages, disgorgement of fees received from us by Ernst & Young LLP, and 

attorneys' fees and costs.136 

 

Dette viser igen at Ernst & Young i flere år burde have været opmærksomme på virksomheden eks-

pansive vækst og ikke undervurderet virksomhedens samlede risiko.  

 

                                                
136 HealthSouth form 10-K filing with the SEC June 27, 2005 
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5.6.4 Forventningskløften 
Det har ikke været muligt, at få adgang til arbejdspapirer fra revisionen, men ud fra ovenstående, er 

det alligevel svært at forestille sig et verdensomspændende revisionsvirksomhed som Ernst & 

Young, der allerede dengang have et globalt anvendt revisionsværktøj skulle kunne opdage besvi-

gelser på dette niveau, da revisionen grundlæggende, påbyder ihht. ”opbygningen af revisionen på 

baggrund af interne kontroller og test heraf”. Ledelsen har bevidst forsøgt at skjule alle besvigel-

seslignende transaktioner og har gjort det med en sådan nøjagtighed at revisionen ikke så meget 

som har antydet at der skulle være noget galt i deres revisionspåtegninger. Samfundet forvirring 

omkring, hvordan revisionen kunne give de ”blanke” påtegninger. Dette forhold illustrerer den for-

ventningskløft, der foreligger mellem omverdens forventninger til revisionspåtegninger og den fak-

tiske udførte revision.  

 

Ved gennemgangen af hele sagen er det noteret at Ernst & Young samt KPMG bliver sagsøgt for at 

have ”vidst noget” skulle have nedtonet antydningerne af forekomsten af besvigelser. Det fremgår 

ingen steder at revisionen ikke har gjort, hvad de skulle i forhold til gældende lov og retssagen er da 

heller ikke afsluttet ved afhandlingens afleveringsdato. Denne sag illustrerer ligeledes at der er en 

forventningskløft mellem hvad revisionen og slutbruger forventer af revisionens indhold.  
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5.7 Revisionsstandarderne – en diskussion af kvaliteten  

Ifølge Michael Power er revisionen først og fremmest udviklet som et håndværk og ikke en egentlig 

videnskab137.  Konceptet for Powers tese er, at revisionen ikke har en klar teori - da revisionsprofes-

sionen hele tiden reformulere sig selv og ændrer indholdet afhængig af efterspørgselen fra samfun-

det. Ligeledes ligger Power vægt på argumentationen om, at revisionsydelserne derigennem er ble-

vet et vigtigt instrument for, at imødegå samfundets stigende efterspørgsel for ansvarlig kontrol. 

Ideen er, at omverdenen køber revisionsydelserne med en forestilling om at revisionen skaber tillid. 

Power ligger grund for sine argumenter gennem opstillede forudsætningen om, at revisionen bygger 

på interne kontroller og substansrevision sammenholdt med BRA. Ifølge Power er ideen, formålet 

og konceptet med revisionen meget vagt formuleret, hvorfor det er muligt at tilpasse konceptet for 

revisionen til de omgivelser, som revisor tilbyder sine ydelser i. Problemet er, ifølge Power, at det 

tekniske indhold af revisionen, som f.eks. omfattende revision af interne kontroller, detaljerede tests 

af posteringer mv. ikke kan leve op til, at revisionen sælges på en overordnet ide om, at skabe tillid 

og troværdighed. Power mener ikke, at der er sammenhæng mellem de overordnede teoretiske for-

mål med revisionen og med den ydelse, der faktisk udføres ved den operationelle revision.  

 

Baggrunden for Powers kritiske indgangsvinkel tager udgangspunkt i det store antal af erhvervs-

skandaler, hvor der på baggrund af at forventningerne til revisionen er højere end det der faktisk 

leveres, gang på gang skabes en mistillid til revisor fra omverdenen.  

 

Hændelsesforløbet i alle tre “casevirksomheder” tyder også på, at det er meget svært for revisor at 

afsløre besvigelser begået af ledelsen i virksomhederne og understøtter dermed Powers synspunkt. I 

alle tre ”casevirksomheder” opdagede revisor ikke de pågældende besvigelser før meget sent i for-

løbet, eller slet ikke og omfanget af dem var da så store, at virksomhederne ikke overlevede. Det 

tyder dermed på, at revisionsprocessens nuværende struktur og tilrettelæggelse bevirker, at revisio-

nen ikke opdager besvigelser begået på ledelsesniveau.    

 

                                                
137 Power, “the audit explosion, 1994 og “the audit Society”, 1997 



En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol -  

i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau 

Jacob Brinch og Kasper K. Kjørnæs - Kandidatafhandling 2009 

 

 

 111 

Af artiklen “Business Risk Auditing – Debating the history of its present”138, fremgår det, at ”… as 

organizations grew, auditors realized that they could rely on internal control processes, perform 

compliance tests and rationally reduce the work on transactions” og “this gave way in turn to risk-

based auditing” 139.  

 

Power argumenterer for, at problemet ligger i at revisionsstandarderne er bygget op om ideen om 

”høje risiko områder” og om at få tillid til materialet ved reduktion af risikoen ved tests af interne 

kontroller og forståelse af virksomheden og dens omgivelser (RS 315) 140.  

 

Robert Knechel har analyseret BRA og kalder det en ”invard revolution in the auditing field”, hvor 

COSO frameworket bliver beskyldt for at være ”extreme auditing formalism” 141.  Der argumenteres 

for, at BRA bygger på ”operational risk in the audit process” og henviser til systemtankegangen, 

hvor den transaktionsbaserede revisionskultur kulminerer i ”recursive process of evidence-driven 

belief-based risk assessment” 142.  

 

En interessant pointe, som artiklen fremsætter, er at ”BRA means that auditors must become more 

like financial analysts in their approach but with the advantage of more inside data” 143. Ifølge dette 

udsagn er revisors opgave dermed blevet mere i retning af finansiel analytikeres, hvilket understøt-

ter Powers udsagn om, at revisionsprocessens tilrettelæggelse ikke er i overensstemmelse med det 

teoretiske formål.  

 

                                                
138 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 

139 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 

140 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 

141 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 

142 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 

143 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 
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Power konstaterer endvidere, at der er en svaghed i den måde, som BRA er opbygget på: 

 

Den manglende klarhed om formål og indhold af revisionen er medvirkende til at der er forskellige i 

forventninger til outputtet af revisionen. Denne forskel i forventningerne til outputtet (betydningen) 

af revisionen behæfter revisors ”høje grad af sikkerhed” med utroværdighed og er dermed en klar 

svaghed ved denne måde at revidere på144.  

 

Den manglende definition og indhold af revisionen er dermed en svaghed ved revisionen. Men sam-

tidig udgør, den ifølge Power, ligeledes en styrke for revisionsprofessionen, idet revisionserhvervet 

dermed selv løbende kan regulere og justere indholdet af revisionen, for at imødegå omverdenens 

behov. Endvidere er en af de store fordele og argumenter for BRA tilgangen, at revisionsprocessen 

er omkostningseffektiv, hvilket er et grundlæggende krav til revisionsbranchen - samt at der kan 

bruges uendelige ressourcer på at opnå fuldstændig sikkerhed for, at den reviderede årsrapport ikke 

indeholder uopdagede besvigelser.  

 

Som et produkt af denne løbende tilpasning af revisionsprocessen, blev RS 240 introduceret som et 

forsøg fra revisionserhvervet på at imødegå omverdens forventninger til, at besvigelser opdages ved 

revisionen. Standarden fastlægger som tidligere gennemgået, at revisor skal vurdere virksomhedens 

overvågning (controlling) af de interne processer og kontroller, som er etableret for at identificere 

risikoen for besvigelser og de af ledelsen iværksatte kontroller til forebyggelse eller identifikation af 

besvigelser145. I overensstemmelse med god revisionsskik, er dette således en integreret del af revi-

sionsprocessen. RS 240 er designet på baggrund af interne kontroller som en integreret del af virk-

somheden og revisionsprocessen - det som Power definerer som BRA og som han beskriver som 

vagt og udefinerbart.  

 

Revisionsprocessen, herunder RS 240, bygger således på BRA tankegangen og COSO og COSO 

ERM frameworkene og indgår dermed som en integreret del af revisionen. Problemet ved den an-

vendte revisionsproces er dog, at den umiddelbart ikke ”fanger” besvigelser begået af ledelsen. I 

”casevirksomheder”ne er besvigelserne således blevet udført i flere år, men på trods af det store om-

                                                
144 M. Power - Business Risk Auditing – Debating the history of its present, 2007 

145 Revision & Regnskab nr. 7- 2004).  
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fang af besvigelserne, opdagede revisorerne dem ikke. Revisorerne skal således følge RS 240 i revi-

sionsprocessen, men RS 240 tager udgangspunkt i den interne kontrol og et grundlæggende problem 

er, at det ikke defineres klart, hvordan besvigelser på ledelsesniveau skal afdækkes.  

 

RS 240 tager dog udgangspunkt i besvigelser som helhed og introducerer besvigelsestrekanten i re-

visionsprocessen. Besvigelser forudsætter dermed, at der er en mulighed og et incitament hertil, 

men den egentlige besvigelsestrekant i RS 240 opstår først når gerningspersonen kan retfærdiggøre 

sin handling. Herved kommer trekanten til at bestå af incitament, mulighed og retfærdiggørelse.  

 

Revisionsrisikomodellen, der anvendes i forbindelse med den teoretiske analyse, består af revisions-

risikoen, defineret som ”risikoen for, at afgive en blank påtegning på et regnskab, som indeholder væ-

sentlig fejlinformation”. Revisionsrisikoen består som tidligere nævnt af iboende risiko, kontrolrisi-

ko og opdagelsesrisiko146. 

 

Flere af de store revisionshuse har i dag indarbejdet besvigelsestrekanten i deres metodikker. Revi-

sionsrisikomodellen bliver stadig anvendt i forbindelse med planlægningen af revisionen, hvor den 

primært anvendes i vurderingsfasen, hvorfor der arbejdes med begrebet ROSM147. ROSM er en 

kombination af den iboende risiko og kontrol risiko. Den beregnede ROSM (væsentlighed) har be-

tydning for, hvordan den øvrige revision skal forløbe og er således styrende for bl.a. stikprøvestør-

relser mv.. 

 

Modellen er dog meget teoretisk og svært at operationalisere i praksis, da det er meget kompliceret 

at indarbejde ROSM i arbejdsprocesserne uden at arbejdsmængden i planlægningsfasen bliver ufor-

holdsmæssig stor. Revisionsrisikomodellen er væsentligt lettere, at integrere i revisionsprocessen i 

praksis, men opfattes ofte som et forståelsesværktøj, som ofte anvendes til at give nystartede reviso-

rer et forenklet billede af, hvordan revisionen opbygges og målrettes på risikofyldte områder, så 

overrevision undgås148. 

 

                                                
146 RR = IR x KR x OR 

147 Hvad betyder ROSM 

148 Egne erfaringer fra flere af de større revisionshuse 
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Overordnet har besvigelsestrekanten og til dels revisionsrisikomodellen dermed en begrænset effekt 

på revisionen i praksis.  

 

Analysen af forventningskløften har dog vist, at omverdenen forventer, at revisionen opdager hvis 

ledelsen begår besvigelser. Det er således en klar forventning fra omverdenen at NCF’s ledelses 

ekstreme risikovillighed, fejlskøn, manglende procedurer og tilsidesættelse af interne kontroller, 

Parmalats falsk indregnede aktiver og skjulte gæld, samt HealthSouths fiktive omsætning etc. alle 

var blevet opdaget af de pågældende revisorer. Dette skete dog ikke, hvilket giver anledning til at 

stille spørgsmålstegn ved den måde, som revisionen er tilrettelagt på - og den samlede værdi af re-

visionen.  

  

I et forsøg fra branchens side på, at mindske denne forventningskløft, er der i de seneste år jævnligt 

udgivet nye standarder for revisionserklæringernes udformning, som alle forsøger at beskrive mere 

udførligt, hvad revisors opgave og ansvar er i forbindelse med revisionen. Omverdenens forvent-

ning er dog, som analysen har vist, fortsat at revisionen opdager besvigelser på ledelsesniveau.  

 

Er ovenstående en rimelig forventning fra omverden til revisionen? Det oprindelige formål med re-

visionen  var at det ikke skulle være tal-revisorer, men en gruppe som med rette kunne forholde sig 

kritisk til virksomhedernes regnskaber. Det understreger at baggrunden for revisionserhvervets ek-

sistens var et behov for en gruppe som kunne forholde sig kritisk til regnskaberne som helhed og 

ikke ”bare” tal delen. Revisorerne skulle således ikke blot forholde sig til tallene, med virksomhe-

dens rapportering som helhed, hvilket illustrerer, at baggrunden for revisionserhvervets tilblivelse 

faktisk var et behov fra omverden om en gruppe som forholdte sig kritisk til den samlede informati-

on rapporteret af virksomhedens ledelse. På baggrund af foranstående kan omverdens forventninger 

om at revisionen opdager besvigelser på ledelsesniveau kun betragtes som værende rimelige - det 

oprindelige formål og eksistensberettigelsen var jo netop, at revisorerne ikke bare skulle være tal 

revisorer. Dermed har omverdens forventninger til revisionen formentlig ikke flyttet sig væsentligt 

siden revisionserhvervets tilblivelse, hvorfor det enten må være revisionen som har ændret sig, eller 

som aldrig har levet op til formålet og forventningerne fra omverden.  
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Revisionsprocessen var, som tidligere gennemgået, oprindeligt baseret på substanshandlinger. Revi-

sor opnåede således sin begrundede overbevisning om, at det af ledelsen rapporterede regnskab gav 

et retvisende billede, på baggrund af en gennemgang af det underliggende bilagsmateriale. I takt 

med at virksomhederne voksede, blev denne tilgangsvinkel dog uforholdsmæssigt tidskrævende og 

revisionen begyndte derfor at blive mere og mere teoretisk orienteret. Samtidig opstod der dog også 

et behov fra ledelsen for dels at kunne styre og kontrollere den nye store virksomhedstype, men li-

geledes for at kunne sikre den mod besvigelser.  

 

COSO-frameworket blev udviklet som en måde hvorpå ledelsen netop kunne få opfyldt ovenståen-

de behov og blev en del af god selskabsledelse. Revisionserhvervets reaktion herpå, var introdukti-

onen af ”procesrevision” i 1992, hvor fokus var på virksomhedens procesrisici149.   

 

Det teoretiske problem ved revisionsprocessens basering på intern kontrol, er at der kan sættes 

spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed, fordi processen er påvirket af egeninteresser og sam-

menblander rådgivning og revisionsydelser. Argumentet er at revisionsprocessens implementering 

af COSO begrebsrammen og dens systematik og efterfølgende rapportering til ledelsen om udform-

ning, implementering og effektivitet af virksomhedens interne kontroller, herunder kontroller på 

ledelsesniveau, reelt er rådgivning, selvom revisionsprocessen formelt afgrænser sig til de dele af 

begrebsrammen, som vedrører ”pålidelig regnskabsrapportering”150.  

 

Kritikken tager udgangspunkt i Powers opfattelse af uafhængighedsbegrebet, som bl.a. består af det 

som han kalder ”epistemisk uafhængighed”. Pointen heri er, at revisionsprocessen skal kunne stå 

alene og ikke må være påvirket af egeninteresser. Det hævdes således at anvendelsen af COSO fra-

meworket i revisionsprocessen medfører at revisor bliver en strategisk samarbejdspartner på marke-

det for selvregulering, samt at revisors tilskyndelse til at indføre en formaliseret tilgang til intern 

kontrol som COSO frameworket, bevirker at revisor er et instrument for virksomheder med interes-

ser på dette marked151.  

 
                                                
149 Jeppesen, Kim Klarskov: ”Procesrevision - en udfordring for de mindre revisionsfirmaer?”, Revisorbladet nr. 8, s. 21-24, 1999 

150 Davidsen, Maria, Intern Kontrol i Revisionsprocessen, Forlaget Thomson 2008, side 230 

151 Davidsen, Maria, Intern Kontrol i Revisionsprocessen, Forlaget Thomson 2008, side 230 
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Kritikken af revisors uafhængighed (eller manglen på samme) er et centralt element for revisions-

branchen som helhed. Uafhængigheden er essentiel for hele tankegangen med revision og en kritik 

af at branchen ikke længere er uafhængig af klienterne pga. den måde som revisionen er tilrettelagt 

på, må betragtes som værende ekstremt vigtig for branchen at få afklaret, så omverdens billede af 

uafhængighed opretholdes. Argumenterne om revisors manglende uafhængighed, kan dog reflekte-

res til finansskandalen for Parmalat. Både Deloitte og Grant Thonton (revisorer for Parmalat) er så-

ledes blevet anklaget for at have været klar over visse af elementerne i bedrageriet og den ansvarli-

ge partner fra Grant Thonton i Italien for revisionen af Parmalat er blevet anholdt i forbindelse her-

med.  

 

Samtidig kan det hævdes, at revisionsprocessens fokus på interne kontroller og inddragelse af indi-

rekte revisionsbevis baseret på revision af interne kontroller, gør at genstandsfeltet for revisionen er 

blevet virksomhedens interne kontroller og forretningsgange, i stedet for årsrapporten og de øko-

nomiske realiteter der er forbundet hermed152. Revisionsprocessen er dog fortsat tilrettelagt sådan, 

at revisor fortsat skal udfører visse substanshandlinger på de enkelte regnskabsposter og revi-

sionsmål, samt opnå et indgående kendskab til den enkelte virksomheds forhold. Christina Maria 

Davidsen kommer således også frem til at ovenstående kritik ikke kan tilsluttes fuldt ud153.  

                                                
152 Davidsen, Maria, Intern Kontrol i Revisionsprocessen, Forlaget Thomson 2008, side 230 

153 Davidsen, Maria, Intern Kontrol i Revisionsprocessen, Forlaget Thomson 2008, side 230 
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5.8 Diskussion af BRA, COSO og god revisionsskik  

I de foregående afsnit illustreres det, at regnskabsmanipulation stadig forekommer i en vis udstræk-

ning.  

 

På baggrund af gennemgangen af “casevirksomhederne” kan det konstateres, at den udførte regn-

skabsmanipulation har været meget forskellig i de tre virksomheder, men fælles for dem alle er, at 

det er blevet holdt skjult for omverden i meget lang tid, på trods af det meget store omfang. I NCF 

var hensættelserne til tilbagekøb af lån i default således alt for lave, i Parmalat var indregnet bank-

konti og andre aktiver som ikke eksisterede og HealthSouth var omsætningen over en lang årrække 

blevet ”pustet op” med ikke eksisterende transaktioner.  

 

“casevirksomhederne” giver dermed anledning til at stille spørgsmålstegn ved hvorvidt revisor har 

udført revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik154. 

 

Ernst & Young (revisorer for HealthSouth) er således blevet sagsøgt i forbindelse med sagen. Sag-

søger må dermed mene, at E&Y ikke har opfyldt sine forpligtelser som revisor. I relation til teorien 

betyder det, at ét eller flere af nedenstående kriterier anses som ej opfyldt; 

 

- Ikke identificeret risici 

- Manglende reaktion på identificerede risici 

- Stillingstagen til revisionsbevis (været kritiske over for revisionsbeviserne) 

 

I besvigelsessagerne vil der ofte være en diskussion om, hvorvidt revisor har udført sit arbejde til-

strækkeligt. Det viser sig dog gentagende gange, at det er svært at vurdere hvornår revisor har ud-

ført tilstrækkelige handlinger til at opfylde god revisionsskik. Generelt kan det hævdes at den bedste 

måde til afdækning af besvigelser er ved, at ledelsen og revisor forholder sig til den konkrete situa-

tion samt vurderer, hvilke forretningsgange og interne kontroller der skal opstilles for at undgå at 

ledende medarbejdere har mulighed for at omgås disse. Dette kræver selvfølgelig at ledelsen selv 

                                                
154 Nevertheless, the magnitude of the HealthSouth fraud is such that Ernst & Young, the now fired auditors, should have been able to pick something up over the years 
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opfylder sine egne pligter og ikke prøver, eller har muligheden for at omgå kontrollerne. Besvigel-

ser som følge af bevidst misinformation og vildledning kan være meget svære at opdage, da det ofte 

er personer med dybdegående kendskab til virksomheden, dens organisation og dens kontrolsyste-

mer, der begår disse besvigelser. Det kan dermed nærmest være umuligt for revisor at opdage disse 

besvigelser, jo mindre der udføres en fuldstændig substansrevision. HealthSouth er et godt eksem-

pel herpå;  

 

En ledende medarbejder afgav således bevist forkerte oplysninger og falske dokumenter. Samtidig 

brugte han de normalt meget ”stramme” deadlines til at ventede til sidste øjeblik med at afgive en 

masse informationer. Grundet ”stramme” deadlines og mange informationer er revisors kritiske for-

holdelse til oplysningerne formentlig var mindre end normalt pga. det pågældende tidspres.  

 

Parmalat illustrerer endvidere ligeledes problematikken med forkerte oplysninger, som er afgivet 

bevidst, idet virksomheden havde forfalsket et bankkontoudtog for at komme til at fremstå mere 

likvid.   

 

Med hensyn til om revisor i ovenstående tilfælde har overholdt god revisionsskik omkring opdagel-

se af besvigelser på ledelsesniveau, er svaret ikke enstydigt. Fx i NCF, hvor KPMG formentlig har 

udført alt, hvad god skik indebærer – men stadig har de ikke fundet besvigelsen i tide. Dette er et 

kæmpe problem for KPMG og deres troværdighed over for omverdenen. 

 

Hvis der i stedet for ses på Principal-Agent forholdet, ses det, at den moralske konflikt mellem pro-

fit maksimering for egen vindingsskyld og investortilfredshed. Kan det ses i alle tre “casevirksom-

heder”, at ledelsens overbevisende positive udmeldinger er et meget centralt punkt ved regnskabs-

manipulation. Det er da også de udmeldinger, som omverdenen reagerer på og forholder sig til. I 

alle tre har ledelsen fået store bonusser, der på den ene eller andet måde var afhængig af resultatet, 

omsætning eller andre variabler. Paramenterne i Principal-Agent teorien omkring nyttemaximering 

giver samlet en god forståelse af hvilke forhold, store internationale koncerner stadig den dag i dag 

ligger inde med, såfremt øverste ledelse på en eller andet måde er incitamentsaflønnet og de har 

mulighed for at omgås de interne kontroller, foreligger muligheden for at lave regnskabsmanipula-

tion.   
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Et ofte stillet spørgsmål er ”hvordan kan det så være at revisionen ikke allerede væsentligt tidligere 

har kunne afdække disse bedrageriske forhold”. Som skrevet står, har implementeringen af COSO, 

COSO ERM og dermed også revisionsstandarderne stor skyld i dette. Fokus og dermed revisionens 

arbejdsindsats skal altid fokuseres mod risiko og væsentlighed. Implementeringen af forretnings-

gange og interne kontroller har givet ledelsen i virksomhederne et styringsværktøj til at få et vel-

fungerende kontrolmiløj, men problemet opstår i både NCF, Parmalat og HealthSouth, da ledelsen 

vælger at tilsidesætte disse kontroller og derved ”snyder” revisor, banken m.fl.. Banken som i alle 

tre tilfælde har givet store udlån, på baggrund af aflagte regnskaber – der så senere viser sig at være 

forkerte grundet regnskabsmanipulation. Det er vurderet som et stort problem, at der ikke ligger no-

gen klare retningslinjer for, hvordan besvigelser på ledelsesniveau kan optrævles.  

 

Alle de udvalgte “casevirksomheder” har nogle af de største revisionsvirksomheder i verden, som 

deres revisor og/eller rådgiver. På det tidspunkt, hvor skandalerne indtræffer, har revisionsvirksom-

hederne indarbejdet daværende gældende revisionsstandarder i deres metodikker. Hvilket betyder at 

revisionsvirksomhederne har en indarbejdet virksomhedskultur, hvor testbaserede revisionsværktø-

jer er en integreret del af revisionsprocessen ”testbaserede risikorevision udviklede fokus på risiko-

områder og revisionsrisiko som produkt af iboende og kontrol risiko” som det fremgår af ovenstå-

ende teoretiske afsnit 2.1.1. Altså fokus på risiko, væsentlighed og risiko områder, samt afdækning 

heraf ved test af kontroller.  

 

Så på trods af, at det er de største revisionsvirksomheder, der er revisor i de skandaleramte “case-

virksomheder” og som har integreret revisionsværktøjer i deres respektive metodikker samt revisi-

onsplanlægningen udarbejdes i overensstemmelse med god revisionsskik, kan der altså stadig opstå 

store internationale besvigelsessager jf. de tre “casevirksomheder”. I NCF, menes det at de har op-

fyldt kravet om god revisions skik, som det f.eks., hvor KPMG kun anklages for skødesløshed og at 

det endda er tvivlsomt om man kan vinde en sag herom, er der anlagt sag mod KPMG, som det 

fremgår af ovenstående afsnit. Dette lever bestemt ikke op til omverdens forventninger omkring 

formålet med revisors arbejde omkring opdagelse af besvigelser på ledelsesniveau, men er i over-

ensstemmelse med det i RS 240 skrevne, at revisor ikke kan holdes til ansvar for opdagelsen af be-
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svigelser og at det er den daglige ledelses ansvar. Dette konflikter med omverdens opfattelse af god 

revisionsskik. 

 

Det er fint nok at revisor såfremt, der under revisionen, identificeres forhold, der kunne indikere 

besvigelser, dokumentere disse forhold, samt de revisionshandlinger revisor har anset som værende 

hensigtsmæssig imødekommelse heraf, problemet er blot at dette kun rammer internt i virksomhe-

derne og besvigelser foretaget på medarbejderniveau og ikke rammer de tilfælde hvor at det er le-

delsen selv udøver besvigelser. For havde der i disse tilfældene fra “casevirksomhederne” været 

overbevisning om indikationer på besvigelserne, ville revisionshandlingerne formentligt også havet 

udmyntet sig i mere substansrevision -og derved måske kunne have opdaget de manglende omsæt-

ningsbilag som tilfældes var i HealthSouth. En fuldstændig substansrevision måske bedre have løst 

op for besvigelserne, dog konflikter dette med omkostningseffektivt. 

 

Corporate governance eller god selskabs ledelse, er en af de væsentlige problematikker omkring 

tilliden til den finansielle rapportering og den interessekonflikt, der kan opstå mellem ledelsen og 

ejerne kan ende ud i at ledelsen ser sig nødsaget til at foretage besvigelser - for at indfri ejernes for-

ventninger til regnskabet - og derved også tilsidesætter alle interne kontroller. Spørgsmålet er så 

hvad er validiteten af en risikobaseret revision, hvis risikoen i virksomheden bliver bedømt ud fra 

interne kontroller og kontrolmiljø internt i virksomhederne, hvor ledelsen alligevel kan tilsidesættes 

de opstillede kontroller? Som det i øvrigt ses af alle tre ovennævnte cases. Omvendt kunne besvi-

gelsen muligvis have været opdaget, hvis der var benyttet uendelige ressourcer på at opnå en fuld-

stændig sikkerhed for at årsrapporterne, ikke indeholdt uopdagede besvigelser. Dertil må svaret væ-

re ja – dette konflikter dog igen stærkt med de opsatte lovkrav om detaljeorienteret og omkost-

ningseffektiv revision og ville i case-tilfælde uden besvigelser blive betragtet som en unødig og 

administrativbyrde.   

 

Såfremt revisors rolle, jf. omverdens forventninger, er at revisor skal opdage besvigelser, kan revi-

sionen ikke samtidig være både detaljeorienteret og omkostningseffektiv. Såvel M. Power og R. W 

Knechel har også været omkring denne problemstilling. Til at understøtte dette er der i revision og 

regnskab fundet følgende beskrivelse på hvad en besvigelse; 
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Incitamentet til at begå besvigelser opstår som følge af hændelses i bedragerens liv, som motiverer 

til at begå besvigelser. Muligheden for at begå besvigelser afhænger af virksomhedens interne kon-

troller og svagheder heri, som gør det muligt at begå besvigelser155.  

 

Når der så som nu ligges fokus på, at der i krisetider vil være et endnu større incitament til at begå 

besvigelser - idet bankerne stiller større krav til virksomhedens indtjening og sikkerhedsstillelser. 

Burde det så ikke resultere i mere substansrevision? – og dermed tilsidesætte revision af interne 

kontroller og fokuserer på substanshandlinger?- Dette er gode pointer, som understreger afhandlin-

gen problemfelt – for hvordan kan revisor også i krise tider, ligge sin revision fast på baggrund af 

vurdering af interne kontrolmiljøer? – alle er jo interesseret i at tjene penge specielt i krise tider.  

 

Mulighederne for omgåelse af det egentlige problem, omkring besvigelser begået af ledelsen. Bl.a. 

er besvigelsestrekanten igen blevet et omdiskuteret emne i revisionsdebatten, at hvis bare mulighed 

– incitament – retfærdiggørelse/pres eller bare nogen af disse faktorer er opfyldt, bør revisor være 

mere opmærksom i sin revision. Men bør besvigelsestrekantens faktorer så udføres på alle ledende 

medarbejdere i alle virksomhederne? - der er en artikel i revision og regnskab, hvor der er givet et 

eksempel på udformningen af en sådan undersøgelse, men dette ændre stadig ikke på at revisionen 

skal bygges op på baggrund af detaljeorienteret og omkostningseffektiv med fokus på revision af 

interne kontroller som revisionsstandarderne foreskriver det.  

 

Besvigelsestrekanten er ikke noget nyt fænomen og har allerede eksisteret i alle de udvalgte cases 

tidsperiode. Det er selvfølgelig altid nemt at se tilbage og være bagklog, men idet besvigelsestre-

kanten har eksisteret og er blevet implementeret i RS 240 – burde den så ikke have været lavet på 

alle “casevirksomheder”s ledende medarbejdere? – problemet her er dog, at det ikke nødvendigvis 

vil give et brugbart billede af virkeligheden. Da, ligesom så meget andet, der ligger et professionelt 

skønt bag en subjektiv vurdering.  

 

For at vende tilbage til diskussionen omhandlende BRA og interne kontroller spørger Knechel Er 

BRA bedre måde at afdække risiko på ved at fokusere på testning eller simpelthen en måde at lave 

mersalg på. Da skandalerne indtraf kom spørgsmålet op, er det effektivt nok. Derefter kom en større 
                                                
155 Revisors afdækning af besvigelser – set i et nyt lys (artikel) 
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regulering, hvor der blev fokuseret på ledelsesmæssige rapporterings muligheder for besvigelser og 

en dybdegående analyse af de interne kontroller. Reduktionen af revisionsregningerne og den heraf 

følgende effektivisering har været en stor fordel for revisorerhvervets måde at tænke BRA og test 

på. Da dette er en måde at effektivisere og reducere revisionsomkostningerne og stikprøverne og 

COSO blev født. 

 

Er BRA en bedre måde at revidere på? 

Resulterer det i færre fejl?  

Eller har det være en måde for de store skandaler at kunne undgå at blive opdaget på? 

Jf. det oprindelige formål er BRA ikke en bedre måde at reviderer på, alle fejl bliver tydeligvis ikke 

opdaget, heller ikke nogen af de væsentlige jf. de tre udvalgte cases. Så ja, udformningen af revision 

efter BRA har været en måde, hvorpå flere store koncerner har kunne undgå at komme i revisors 

søgelys og dermed kunne begå besvigelser. Strukturen i COSO / COSO ERM er et ledelsesmæssigt 

styringsværktøj hvor struktur og kvalitet udelukkende er til brug internt i virksomhederne, men ikke 

et revisionsværktøj, der kan benyttes til afdækning af besvigelser fortaget af ledelsen. 

 

Såfremt revisor benytter sig af disse interne kontroller til at fastligge en revision efter, bliver ind-

gangsvinklen hurtigt omkostningseffektivitet og en noget mekanisk indgangsvinkel i form at sub-

jekt vurderede tests. Dette udelukkende for at imødegå lovkravet om omkostningseffektivitet, hvor-

for der bliver fokuseret mere på en testbaseret revision og dermed en nedgang af substansrevisio-

nen. For at gøre revisionen mere værd skal denne altså have en merværdi for virksomhederne.  

 

Hvad var værdien af revisionerne i de tre ovenstående case-tilfælde? – ville besvigelserne have væ-

ret opdaget hurtigere såfremt revisionspåtegningerne havde udvist en større grad af usikkerhed om-

kring de forskellige indregningsmetoder, ville bankerne i givet fald have reageret anderledes og 

derved ikke givet de kæmpe store udlån, som det var tilfældet i både NCF, Parmalat og Health-

South? – værdien af revisionen har i bagklogskabens klare lys, vist sig at være relativt begrænset. 

Revisionen har ikke fundet besvigelserne de store besvigelsessager, revisionen har ikke givet om-

verdenen den værdi, omkring den reelle situation i alle 3 cases… men revisionen har i bl.a. NCF 

umiddelbart overholdt kravene til god revisionsskik. Dette skaber en forventningskløft og ikke bare 

en forståelseskløft som tidligere anført. Der vil selvfølgelig altid være forskellige opfattelser af, 
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hvad forventningerne til revisor er og der eksisterer naturligvis en forståelseskløft, hvor regnskabs-

brugerne ikke har den indsigt i regnskabsaflæggelse og revisors arbejde. Revisor skal forstå at 

kommunikerer bedre ud til omverdenen, men forventningskløften vil fortsat opstå i de situationer, 

hvor revisor reviderer i henhold til gældende lovgivning og standarder, men hvor regnskabsbruger-

ne har forventninger om, at der udføres en mere omfattende revision end det faktiske udfald af revi-

sionen.  

 

Forventningskløften retter sig især mod revisors påtegning, herunder graden af sikkerhed i påteg-

ningen og revisors afdækning af besvigelser. En anden årsag til forventningskløften er en påtaget 

uvidenhed omkring revisors arbejde fra ejernes side, idet omkostningerne til revisionen ville være 

betydeligt højere, såfremt denne skulle leve op til forventningerne om, at skulle opdage besvigelser 

af enhver karakter. Det kan være en vanskelig situation for revisor, da der på den ene side skal udfø-

res en revision af tilstrækkelig kvalitet og på den anden side være omkostningseffektiv og detalje 

orienteret.   
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5.9 Interview med Statsautoriseret revisor Morten Stockholm Christensen, 

medlem af Ernst & Youngs kvalitetsudvalg 

Morten Stockholm Christensen er Statsautoriseret revisor, ansat som Director hos Ernst & Young 

og samtidig en del af Ernst & Youngs kvalitetskontrol. I kraft af hans position som kvalitetskontrol-

lant og hans mangeårige erfaring på dette område, anses han holdninger som tungtvejende syns-

punkter i nuværende og fremtidig revisionsmetodikker i Ernst & Young. På baggrund af dette, anses 

hans udtalelser for værende af en væsentlig kvalitet og samtidig et generelt udtryk af praksis – som 

han i kraft af sin stilling er med til at påvirke. 

 

Opfatter du det, at revisionen er baseret på intern kontrol, som værende et problem i relation til 

revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau?  

 

Om det er et problem, som jeg ser det er en udfordring at interne kontroller eller overordnede kon-

troller er, men vigtigere hvornår er de egentligt effektive – hvilke muligheder er der i topledelsen 

for at kunne lave management overwrite. Hvor og hvornår man kan overrule de normale kontrolmil-

jø og har man reelt en beslutningsmagt, der gør at kontrollerne ikke er effektive. Det er så revisors 

opgave at fastlægge en revisionsstrategi, der fastslår hvor det (besvigelser) evt. kan ske og vurdere 

om ledelsen er enerådig og derved opstår muligheder for at dette kan opstå.  

 

Jeg ved ikke om jeg vil sige at det er problem, for der er de 2 elementer i det. Hvor manipulation 

med regnskabet typisk er det, der sker på topniveau - og typisk også her det regnskabsmæssige skøn 

kan være vanskeligt at vurderer – men det er også typisk her vi har vores fokus som revisorer (på 

regnskabsmæssig skøn). Det andet element er misbrug af aktiver – her er interne kontroller absolut 

centrale dvs. funktionsadskillelse og sikkerhed for, at man ikke har muligheden for det (foretage 

besvigelser). Incitamentet og viljen kan sagtens være der i øjeblikket. Men derved sikre at mulighe-

den ikke opstår, at sikre det interne kontrolmiljø er der. Så nej, jeg ser det ikke som et problem, men 

som revisor skal man selvfølgelig vurdere om de interne kontroller er effektive og her kan der være 

nogle issues i forhold til kontroller der er ledelsesmæssige kontroller fordi man måske ikke har den-

ne funktionsadskillelse.  
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Kan vi så overhoved bruge interne kontroller i revisionsprocessen? 

 

Det afhænger meget af virksomhedens størrelse – der kan være forskellige led, der kan have interes-

se i at manipulerer. Fx hvis en virksomhed har en regnskabschef, økonomidirektør, direktør og be-

styrelse kan man godt ligge nogle lag ind, hvor der er nogle typer af efterposteringer, der skal god-

kendes – så man kan godt lave nogle former for kontroller, som sikre i et eller andet omfang, at de 

her områder med usikkerheder og skøn ikke kan ske. Fx kunne man ligge nogle politikker ind fx 

hvor en revisionskomite eller revisionsudvalg skal ind og sige god for væsentlige regnskabsmæssige 

skøn og poster. Det kunne være et element i interne kontroller, hvor man ligesom sikre, at der er 

flere inde omkring og vurderer og det ikke er én person – for det er jo der, hvor risikoen rigtig er der 

– hvis det er en person, der har interesse i at manipulerer, som gør det. Så jeg syntes ikke ubetinget 

man kan sige at det konflikter med vores strategi (Ernst & Young), man har jo også i andre revisi-

onsstandarder som 545 omkring regnskabsmæssige skøn, muligheder for at verificerer balancepo-

ster. Jeg tror at ledelsen typisk manipulerer der, hvor de selv har mulighed for fuldt overblik og ind-

flydelse på tallene og det vil jo være de her skønsposter - og der vil man jo kunne reviderer uden for 

kontrolmiljøet, hvis det ikke fungerer. Og det kan godt være i nogle situationer man ikke gør det, 

det er jeg enig i.  

 

Mener du at det, at revisionen er baseret på BRA påvirker revisors mulighed for at opdage besvi-

gelser begået på ledelsesniveau positivt eller negativt?  

 

Jeg mener helt generelt, at når man foretager en revision er det vigtigt at forstå forretningen. Fordi 

det, der har indflydelse på regnskabsposter og måske også volaiteten i nogle af disse regnskabspo-

ster, kan være omkring selskabets forretning. Fx hvis en virksomhed anvender finansielle instru-

menter som jo af natur er komplekse, det gør jo så at der er færre der kan forstå dem og måske også 

større mulighed i at foretage spekulation, hvis det er det man er ude i. Det kan man så måske revide-

re sig ud af man også manipulerer med sådanne ting og hvis man så ikke har forstået, hvad virk-

somheden render rundt og laver så kan man have svært ved at ligge en revisionsstrategi som afspej-

ler den risiko, der reelt er i virksomheden. Og der er BRA ret central. Et andet eksempel jeg så kan 

komme med er, at jeg har en virksomhed med et datterselskab i Litauen og Letland og der har du 

altså behov for at kende det lokale miljø, for at kunne vurderer risikoen for besvigelser og det er 
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helt klart, at der nok er en højere risiko for besvigelser når vi befinder os i det økonomiske miljø 

man arbejder i. Derfor mener jeg ikke, at det er en ulempe, men derimod en fordel – det er centralt i 

den indledende fase i revisionen at man formår at opnå det rette kendskab til virksomheden – eller 

ender du med at ramme galt med revisionsstrategien.  

 

Mener du at revisionens basering på intern kontrol og BRA har resulteret i færre tilfælde af væsent-

lig fejlinformation i årsrapporterne? 

 

Det er vanskeligt at sige for man kan sige, at i øjeblikket kan man måske godt pege på en del års-

rapporter, hvor der er sket fejl eller efterfølgende er sket udvikling, der har været helt anderledes 

end, hvad man forventede. Men det er måske også i øjeblikket et økonomisk miljø vi arbejder i, 

hvor der er en højere risiko end der var for bare 5 år siden og Business Risk ændre sig utroligt hur-

tigt i øjeblikket. Der er ikke nogen tvivl om, at nå vi i øjeblikket taler regnskabsmanipulation er der 

en enorm risiko fordi alle virksomheder er presset og derfor kan der ske såvel tilsigtede som utilsig-

tede fejl eller en drejning af skøn som ledelsen gerne vil have. Det er en svær vurdering, hvornår 

noget er manipulation og hvornår noget er en tro på fremtiden, som virkelig er underbygget af le-

delsens bedste skøn fx noget omkring værdiansættelse. Men min vurdering er helt klart at vi som 

revisorer; jo bedre vi forstår forretningen, jo bedre fundament har vi at minimere risikoen for væ-

sentlige fejl. Om det så lige er sket i øjeblikket, har jeg ikke nogen empiriske analyser af, men risi-

koen for fejl er der jo – det er der ikke nogen tvivl om. Og dermed også efter min opfattelse større 

risiko for besvigelser i øjeblikket på regnskabsmanipulationsområdet i øjeblikket.  

 

Mener at nogle af de nyere finansskandaler kunne have været opdaget, såfremt revisionsprocessen 

var tilrettelagt anderledes?  

 

Det er et vanskeligt spørgsmål, hvis man nu ser største og måske mest kendte sag i øjeblikket (IT 

Factory). Så er det nok sådan at udviklingen i det selskab næsten var for godt til at være sandt, det 

er jo nemt nok at sige bagefter, når man sidder udefra. Det andet jeg også hæfter mig ved i den 

sammenhæng, hvorfor var de fleste kunderne udenlandske, som heller ikke var kendte og gør måske 

så, at man skal være lidt mere alert (opmærksom). Men det er svært at sige noget på vejende af an-

dre revisorer, om de ikke har vurderet forretningen tilstrækkeligt – det syntes jeg er vanskeligt. Men 
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der er ikke nogen tvivl om at kritisk sans og skepsis det tror jeg er centralt – og specielt hvis man 

ikke helt kan gennemskue udviklingen i forhold til man havde forventet - og hvis man ikke helt har 

forstået hvad forretningen baseres på – er det også risikabelt – fx sådan noget som leasing, så skal 

man også være ekstra opmærksom, men dermed ikke sagt at dem som har siddet på sagen ikke også 

har været det, kan jeg ikke udtale mig om. Bare at det er vigtigt. Andre skandalesager, jeg kender 

dem ikke i detaljer med Shell, hvor de har store oliereserver – har jeg svært ved at tro, at de ikke har 

vurderet området centralt både for revisionen og for virksomheden, hvordan det så kunne ske – det 

er så noget andet.  

 

Kunne man have tilrettelagt det på en anden måde?    

 

Jeg har ikke detaljeret kendskab til sagerne og hvad man evt. kunne have gjort anderledes, men det 

der så er væsentligt er, at man så lærer at sine fejl og det der så kommer frem i pressen. Jeg tror og-

så at sagen om Roskilde bank – det var så ikke besvigelser– men den udvikling som finanskrisen 

medførte på fald i ejendomsværdier og de risici der var, tror jeg ikke der var nogen der kunne have 

forudset, så havde ledelsen også reageret anderledes og vi som revisorer på en eller anden måde hel-

ler ikke havde set et så væsentligt værdifald komme og det tror jeg ikke man kunne have gjort an-

derledes, man kan jo som revisor altid rapporterer om alt fx koncentrationsrisici i en bank eller an-

det og så sørge for, at i rapporteringen, at der så er noget man så syntes er uhensigtsmæssigt, at man 

så rapporterer om det. Men sådan en Business Risk det er jo så som jeg ser det, ledelsens vurderin-

ger om man skal have 50 % af sine udlån i ejendomsbranchen, men hvis vi ser det skal vi selvfølge-

lig rapporterer om det.  

 

Mener du der er en stor forskel på hvad omverden opfatter betydningen af revisionen som og de 

handlinger som revisor reelt udfører? 

 

Ja!!! Det (forventningskløften) er der nok stadigvæk og med de seneste skandaler kan det jo være 

omverdenen har en fornemmelse af, at vi ikke rigtig laver noget. Hvorimod ”verdenen” forholder 

sig anderledes Og i den sammenhæng når vi taler BRA kontra vores metodikker - jamen så er det 

klart at jo mere struktur, jo mere metode jo flere checklister, der kommer ind - jamen jo mere har 

det indflydelse på at risikoen flyttes væk fra de centrale ting i revisionen. Tilbage til omverdenen, 
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jeg tror ikke der er mange der har en fornemmelse af, hvad revisionen laver. Desværre. Det skaber 

jo gab, det kan være at der er nogen der forventer, at vi vender hvert et bilag, det kan også være at 

der som sagt er nogen, der tror at vi ikke laver noget medhensyn til alle de skandaler – hvordan kan 

det overhoved ske og jeg tror at pressen i den sammenhæng har en gevaldig magt, for hvis man ikke 

har været i revisionsbranchen eller været i en økonomiafdeling eller tilsvarende som har været udsat 

for revision, så tror jeg ikke man har en ide om, hvad noget der egentligt er så komplekst som en 

revision. Med revisionsstrategi, teststrategier, statusrevision ect. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så 

jeg tror der er en forventningskløft. Nu har vi jo igennem nogle omgange udvidet revisionspåteg-

ningen, den er jo blevet ændret et par gange inden for de senere år. Men jeg tror egentlig ikke de 

ændre på særlig meget fordi jeg er nok ked af at sige det, men de fleste af dem som sidder og læse-

ren avisen de har nok aldrig læst en revisionspåtegning igennem og sådan rent faktisk forholdt sig 

til den omkring, hvem der har ansvar for hvad og dermed hvordan vores revision er bygget op.  

 

Ja, men gab’et opstår jo som følge af uvidenhed, det er der ingen tvivl om, jeg vil sige at selvfølge-

lig vurderer vi Business Risk og baseres os i væsentligt omfang på kontroller, men vi laver jo også 

substanshandlinger, der gerne skulle sikre forståelsen og sikre, at man også får set på noget ved sta-

tusrevisionen men der er nok ingen tvivl om at der i mange sammenhænge, der er der er gab og jeg 

tvivler på at man helt kan få løst op for det. Jeg tror at dem med interesse for økonomi, der kan man 

sagtens få kommunikeret ud, hvad vi gør og hvad vi ikke gør, men dem som sidder og læseren avi-

sen og en skandale er hen over skærmen kan ikke forholde sig helt til hvad der egentligt er sket, der 

har jo været en revisor der. De kan ikke forstå det. Og det tror jeg aldrig man kan komme i en situa-

tion, hvor vi kan forklarer præcist nok, så det tror jeg ikke.  

 

Mener du, at god revisionsskik lever op til det teoretiske formål med revisionen? 

 

Jeg mener jo at vi gør mere end blot det, det er jo en del af vores metodik også at lave en analytisk 

revision i forbindelse med årsregnskabsrevisionen og sikre den indre sammenhæng i et regnskab er 

rimelig fornuftig. Jeg mener nu også, at det vi gør giver overblik over væsentlige risici i en virk-

somhed. Så jeg syntes vi gør mere end, hvad det teoretiske formål siger. Så jeg syntes det lever me-

get godt op til det, men der er flere ting i det og min oplevelse er nok – at de krav der bliver stillet 

bliver større og større men det følger måske bare af, at verden er mere og mere kompleks og de 
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virksomheder vi reviderer, bliver mere og mere komplekse i størrelse, struktur, omgang, produkter 

ect. Masserer af muligheder for at virksomhederne bliver komplekse og dermed også som regn-

skabsstandarder udvikler sig. Fortolkninger af regnskabsstandarder. Så jeg tror egentlig at man med 

rette kan sige, at den påtegning, der er i øjeblikket den vil jeg ikke turde skrive på med blot at gen-

nemgå analytiske handlinger og kun overordnet forholde sig til de forretningsmæssige risici, fordi 

det kræver nogen gange noget substansrevision for helt at forstå virksomhedens liv, risici, kontroller 

der er og den resterende risiko der er, så jeg mener egentlig at det teoretiske formål der er ikke hæn-

ger 100 % sammen med den påtegning der er i øjeblikket. Vi laver lidt mere end hvad det definerer.  

 

Det er åbenlyst at mange af de besvigelser der er sket, alle de berømte. Har været præget af en cor-

porate governance, hvor en har haft magten uanset om man har både, bestyrelse, direktion så er der 

en der har bestemt og som har overrulet alle andre og da vil jeg sige at når man som revisor går ind 

og ser på de ting, hvad er det for en bestyrelse man har. På større virksomheder, hvad er det for en 

corporate governance, hvor stærk er den bestyrelse der er, er der en revisionskomite, er der nogle 

uafhængige medlemmer som vil være i stand til at stå i mod et pres, det er i hvert fald meget meget 

væsentligt i hht. at vurdere risikoen for besvigelser på ledelsesniveau kan opstå. Så det er punkt nr. 

1 i hht. besvigelser på ledelsesniveau, hvordan tester man så det, vil du spørge – og i princippet kan 

man ikke teste, men overvåge og se i den situation, hvor virksomheden er i presset situation, hvor-

dan vil de så reagere de enkelte medlemmer i bestyrelsen og så kan man i øvrigt i sin protokol, som 

vi også gør, i løbende møder med revisionskomite og bestyrelser at få alle de væsentlige skøn, der 

er der er hele bestyrelsen inde over og træffe beslutninger om hvor niveauet for væsentligheden for 

enkelte poster i regnskabet skal være. Det tror jeg er meget centralt.   
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5.10 Opsamling 

Nærværende afsnit søger at besvare afhandlingens problemfelt ved at sammenholde analysens re-

sultater og det afholdte interview.   

 

De i kursivt inddragede afsnit i nedenstående er citater fra interviewet med Statsautoriseret revisor 

Morten Stockholm Christensen.   

 

På baggrund af analysen af NCF, Parmalat og HealthSouth samt undersøgelserne foretaget af But-

ler, Ward og Zimbelman i oktober 2000, McEnroe og Martens fra 2001 og Warming-Rasmussen fra 

1989 må det konstateres, at forventningskløften i høj grad stadig findes den dag i dag. Interviewet 

med SR Morten Stockholm Christensen underbygger ligeledes dette:   

 

”Ja!!! Det (forventningskløften) er der nok stadigvæk og med de seneste skandaler kan det jo være 

omverdenen har en fornemmelse af at vi ikke rigtig laver noget. Hvorimod verden forholder sig an-

derledes. og… jeg tror ikke der er mange der har en fornemmelse af, hvad revisionen laver. Des-

værre. Det skaber jo gab, det kan være at der er nogen der forventer at vi vender hvert et bilag. 

  

Samfundet forventer, at revisor afslører besvigelser. Dette strider mod indholdet af revisionsstan-

darderne og god revisionsskik. Samtidig siger David Flints teori, at revision er et socialt fænomen, 

der eksisterer på grund af et behov for pålidelig information. Revisor må derfor enten levere dette 

eller ophøre med at eksistere som profession. Revisor må på sigt derfor nødvendigvis opfylde sam-

fundets forventninger og søge at eliminere forventningskløften og få skabt en måde hvorpå besvi-

gelser enten bliver opdaget i tide eller kommunikeres klarere ud til omverden.  

 

Forventningskløften ligger derfor primært i første del af Brenda Porters model og er således en for-

ståelseskløft der bliver tydeligere når der opstår store finansskandaler. Morten Stockholm Christen-

sen udtaler således om revisionspåtegningerne (måden at kommunikerer til samfundet): 

 

Nu har vi jo igennem nogle omgange udvidet revisionspåtegningen, den er jo blevet ændret et par 

gange inden for de senere år. Men jeg tror egentlig ikke de ændre på særlig meget fordi jeg er nok 
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ked af at sige det, men de fleste af dem som sidder og læseren avisen de har nok aldrig læst en revi-

sionspåtegning igennem og sådan rent faktisk forholdt sig til den omkring, hvem der har ansvar for 

hvad og dermed hvordan vores revision er bygget op.  

 

Ovenstående illustrerer et væsentligt problem for revisionserhvervet - branchen formår ikke at 

kommunikerer til omverden, hvad betydningen og værdien af revisionen egentligt er. Mortens ud-

sagn, bevidner derfor om, at revisor heller ikke inden for den nærmeste fremtid skal forvente at for-

ventningskløften bliver mindre. Samtidig er formodningen om at revisionsbranchens eller praksis 

om man vil, stor fortaler for både anvendelsen af kontrol af interne kontroller i revisionsprocessen 

og anvendelsen af BRA: 

 

Fx har en virksomhed med et datterselskab i Litauen og Letland og der har du altså behov for at 

kende det lokale miljø for at kunne vurderer risikoen for besvigelser og det er helt klart at der nok 

er en højere risiko for besvigelser når vi befinder os i det økonomiske miljø man arbejder i. derfor 

mener jeg ikke det er en ulempe men derimod en fordel (at anvende intern kontrol i revisionsproces-

sen) – det er centralt i den indledende fase i revisionen at man formår at opnå det rette kendskab til 

virksomheden – ellers ender du med at ramme galt med revisionsstrategien.  

Til BRA er tankegangen fra praksis: 

 

Der er ikke nogen tvivl om, at nå vi i øjeblikket taler regnskabsmanipulation er der en enorm risiko 

fordi alle virksomheder er presset og derfor kan der ske såvel tilsigtede som utilsigtede fejl eller en 

drejning af skøn som ledelsen gerne vil have. Det er en svær vurdering, hvornår noget er manipula-

tion og hvornår noget er en tro på fremtiden som virkelig er underbygget af ledelsens bedste skøn fx 

noget omkring værdiansættelsen. Men min vurdering er helt klart at vi som revisorer, jo bedre vi 

forstår forretningen, jo bedre fundament har vi at minimere risikoen for væsentlige fejl. 

 

Ifølge Power er revisionen først og fremmest udviklet som et håndværk og ikke en egentlig viden-

skab156.  Derudover mener han, at ideen, formålet og konceptet med revisionen er meget vagt for-

muleret, hvorfor det er muligt at tilpasse konceptet for revisionen til de omgivelser, som revisor til-

byder sine ydelser i. Konceptet for Powers teorier er dermed, at revisionen ikke har en klar teori - da 
                                                
156 Power, “the audit explosion, 1994 og “the audit Society”, 1997 
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revisionsprofessionen hele tiden reformulere sig selv og ændrer indholdet afhængigt af efterspørg-

selen fra samfundet. Han mener således ikke, at indholdet af revisionen lever op til, at revisionen 

sælges på en overordnet ide om, at skabe tillid og troværdighed.  

 

Revisionsprocessen, herunder RS 240, bygger dog på BRA tankegangen og dermed COSO / COSO 

ERM frameworkene, som indgår som en integreret del af revisionen. Hertil giver Morten følgende 

bemærkninger; 

 

hvis man ikke har været i revisionsbranchen eller været i en økonomiafdeling eller tilsvarende som 

har været udsat for revision, så tror jeg ikke man har en ide om, noget der egentligt er så komplekst 

som en revision. 

 

Citatet illustrerer essensen af det som Power indikerer; samfundet er ikke vidende om, hvad revisor 

reelt laver og har ansvaret for og dette skaber mistillid og utroværdighed, når der opstår store fi-

nansskandaler.  

 

Agent- principal teorien er inddraget i analysen af alle “casevirksomhederne”, hvilket har vist at 

ønsket om profit maksimering for egen vindings skyld typisk er en stor del af hvorfor besvigelserne 

opstår.  

 

Til spørgsmålet om skandalerne kunne have været opdaget, er praksis formodede generelle syns-

punkter; 

 

det syntes jeg er vanskeligt (at svare på). Men der er ikke nogen tvivl om at kritisk sans og skepsis 

det tror jeg er centralt – og specielt hvis man ikke helt kan gennemskue udviklingen i forhold til 

hvad man havde forventet.  

 

Ovenstående giver dog ikke noget endegyldigt svar på, hvorvidt man på anden måde kunne afdæk-

ke området, besvigelser på ledelsesniveau.   
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Overordnet set opfattes revisionens basering på intern kontrol ikke som et problem, men alligevel 

antydes det, at der kan være tiltag der er mere effektive;  

 

Det er så revisors opgave at fastlægge en revisionsstrategi, der fastslår hvor det (besvigelser) evt. 

kan ske og vurdere om ledelsen er enerådig og derved opstår muligheder for at dette kan opstå.  

Incitamentet og viljen kan sagtens være der i øjeblikket. Men derved sikre at muligheden ikke op-

står, at sikre det interne kontrolmiljø er der. Så nej, jeg ser det ikke som et problem, men som revi-

sor skal man selvfølgelig vurdere om de interne kontroller er effektive og her kan der være nogle 

issues i forhold til kontroller der er ledelsesmæssige kontroller fordi man måske ikke har denne 

funktionsadskillelse.  

 

Ovenstående giver et godt indblik i hvilke problemstillinger branchen står overfor. På den ene side 

skal revisionen være effektiv og skabe en værdi og på den anden side vurdere og sikre at mulighe-

den ikke kan opstå:  

 

klart at jo mere struktur, jo mere metode jo flere checklister, der kommer ind - jamen jo mere har 

det indflydelse på at risikoen flyttes væk fra de centrale ting i revisionen. 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt god revisionsskik lever op til formålet med revisionen er det klare 

svar:  

Jeg mener jo at vi gør mere end blot det, det er jo en del af vores metodik.  

 

Udsagnet ligger op til diskussionen som både Power, Knechel og andre teoretiske kritikere har kriti-

seret praksis for, nemlig den at revisionsbranchens måde at baserer revisionen på baggrund af kon-

trol af interne kontroller ikke kan fange besvigelser begået på ledelsesniveau samt at revisionsbran-

chen ved at fastholde denne indgangsvinkel til revisionen, fraskriver sig det ansvar omverdenen 

mener revisor bør påtage sig. 

 

Ved gennemgangen af New Century Financial, Parmalat og HealthSouth kan det konstateres at ikke 

kun agent- principal teorien, men også god revisionsskik giver anledning til at stille spørgsmålstegn 

ved hvad værdi revisionen i sin nuværende form udgjorde for regnskabsbruger. Det må ligeledes 
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konstateres at forventningskløften stadig i væsentlig udstrækning er til stede og fortsat udgør et pro-

blem.  
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6 Konklusion 

Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvordan revisionsprocessens basering på intern 

kontrol har påvirket revisors mulighed for, at opdage besvigelser på ledelsesniveau og om revisi-

onsprocessen er i overensstemmelse med, hvad omverdenen forventer.  

 

Analysen har vist, at flere internationale teoretikere forholder sig meget kritisk til revisionsproces-

sens inddragelse af intern kontrol i revisionsprocessen. Michael Power og W. Robert Knechel for-

holder sig således begge kritisk til den måde, som revisionsprocessen er tilrettelagt på. Der argu-

menteres for, at revisionsprocessens basering på intern kontrol er i konflikt med revisors uafhæn-

gighed og at indholdet af revisionen ikke lever op til ideen og konceptet for revision, samt at det 

nye kontrol-lag mellem de økonomiske oplysninger og revisor reelt har flyttet revisionens fokus 

væk fra de økonomiske oplysninger. Analyserne af henholdsvis HealthSouth, New Century Finan-

sials (NCF) og Parmalat har alle vist, at de indeholdte elementer af besvigelser og regnskabsmani-

pulation, som revisionen, enten ikke opdagede eller efterfølgende er blevet anklaget for at være vi-

dende om, ikke blev rapporteret til omverdenen. Analysen af “casevirksomhederne” understøtter 

flere af kritikpunkterne ved revisionsprocessens inddragelse og basering på intern kontrol.  

 

Interviewet af Statsautoriseret revisor Morten Stokholm Christiansen viste, at branchen opfatter re-

visionsprocessens basering på intern kontrol, som en væsentlig del af revisors samlede opnåelse af 

forståelse af virksomheden. Der henvises til, at det jf. RS240 ikke er formålet med revisionen at op-

dage besvigelser. Revisionsbranchen udelukker dermed det, at opdage besvigelser som værende re-

visors ansvar.  

 

Analysen har dog vist, at omverden opfatter revisors ”blanke” påtegning som udtryk for at regnska-

bet er:  

 

• At regnskabet er korrekt i alle henseender 

• At revisor har sikret, der ikke er begået besvigelser af medarbejdere eller ledelse 

• At revisor bekræfter virksomhedens levedygtighed 

• At revisor garanterer for ledelsens reelle hensigter 
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Der eksisterer dermed en forventningskløft mellem revisionsprocessens egentlige indhold og om-

verdenens opfattelse af betydningen af revisionen. Analysen af ”casevirksomhederne” illustrerer 

denne forventningskløft, ved at alle tre finansskandaler har medført en retssag mod revisor. Specielt 

NCF illustrerer forventningskløften, idet rettens undersøgelser konkluderer, at KPMG (revisor for 

NCF) kun kan anklages for skødesløshed og at det er tvivlsomt, om en sag herom kan vindes. På 

trods heraf er retssagen anlagt, hvilket illustrerer omverdenens klare forventning om, at revisor kan 

stilles til ansvar for den manglende rapportering af besvigelserne. Omverdenens opfattelse af revisi-

onspåtegningen som værende udtryk for en definitiv ”blåstempling” af et regnskab, er dermed me-

get langt fra både det, som selve revisionspåtegningen udtrykker og den reelle revisionsproces. 

 

Kritikkerne af revisionsprocessens basering på intern kontrol understøttes af flere af hændelserne i 

de udvalgte ”casevirksomheder”. Endvidere har analysen og de inddragede undersøgelser fastlagt, 

at der eksisterer en klar forventningskløft mellem omverdenens forventninger og indholdet af revi-

sionsprocessen - en forventningskløft som revisionserhvervet endda erkender eksisterer. Der er 

dermed ikke overensstemmelse mellem omverdenens forventninger og revisionsprocessens indhold.  

 

Betydningen af revisionsprocessens basering på intern kontrol, i relation til revisors mulighed for at 

opdage besvigelser begået på ledelsesniveau, er meget forskellig hos revisionsbranchen og hos kri-

tikkerne af inddragelsen af intern kontrol i revisionsprocessen. Michael Power stiller således direkte 

spørgsmålstegn ved værdien af revisionen, hvorimod det udarbejde interview viste, at i hvert fald 

dele af branchen opfatter det som havende en positiv effekt, for revisors mulighed for at opdage be-

svigelser. Set i lyset af, resultaterne i analysen af “casevirksomhederne”, illustrationen af flere af 

kritikpunkterne ved revisionsprocessens basering på intern kontrol, samt branchens manglende er-

kendelse/fokus på, at basering af revisionen på et ledelsesværktøj kan udgøre et problem, må det 

samlet konkluderes, at revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau, ved en 

revision baseret på intern kontrol, er væsentligt ringere end ved en fuldstændig substansrevision.    

 

Revisionen opstod i Danmark som selvstændigt erhverv i starten af 1900-tallet og blev skabt på 

baggrund af et ønske om en uafhængig faggruppe, som velbegrundet kunne forholde sig kritisk til 
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virksomhedernes regnskaber som helhed. Revisionsprocessen var oprindeligt en praktisk disciplin 

baseret på erfaring. I begyndelsen af 1960’erne skete der en ændring i revisionen og revisionspro-

cessen blev gradvist mere og mere teoretisk, i takt med virksomhedernes stigende internationalise-

ring og deraf stigende kompleksitet. Internationaliseringen betød, at mange af de personer, der be-

sad de faglige kvalifikationer, til at lede de nye innovative virksomheder, ikke var i besiddelse af 

tilstrækkelige finansielle ressourcer, til også at drive virksomhederne. Dette medførte i stigende 

grad, at ledelsen og ejerne af virksomhederne ikke længere var den samme, med stigende krav til 

pålideligheden af den finansielle rapportering til ejerne til følge. I midten af 1980’erne blev væsent-

ligheds og risikobegreberne introduceret i revisionsprocessen og med introduktionen af COSO-

frameworket i 1992 blev revisionsprocessen procesorienteret.   

 

COSO-frameworket har siden da været det mest udbredte framework omhandlende intern kontrol, 

hvorfor PCAOB anbefaler, at virksomheder tager udgangspunkt heri, ved opbyggelsen af den inter-

ne kontrol. COSO-frameworket er kendetegnet ved følgende fem komponenter:  

 

• Første komponent er kontrolmiljø, som er medarbejderens håndgribelige såvel som uhånd-

gribelige opfattelse af de interne kontroller. 

 

• Anden komponent er virksomhedens risikovurdering. Virksomhedens interne og eksterne ri-

sici skal identificeres og analyseres.  

 

• Tredje komponent er kontrolaktivitet, som består af de politikker og procedurer, der er ud-

færdiget af ledelsen og som medvirker til, at sikre kontrollen af de identificerede risici. 

 

• Fjerde komponent er information og kommunikation og afspejler virksomhedens evne til at 

videregive relevant information til medarbejderen eller omverdenen. 

 

• Femte komponent er overvågning af kontrolaktiviteterne, som således skal medvirke til op-

retholdelsen af fokus på interne kontroller. 
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I 2004 udarbejdede komiteen bag COSO-frameworket en ny rapport benævnt COSO ERM. Rappor-

ten var en konsekvens af længere tids fokus på risikovurdering. I stedet for de 5 traditionelle kom-

ponenter, havde COSO ERM yderligere 3 komponenter.  Et nyt tiltag i COSO ERM var, hvilken 

grad af risiko virksomheden er villige til at tage. 

 

Det er ikke hensigten med COSO ERM, at tage fokus fra COSO-frameworket, men derimod at sup-

plere rapporten hovedsagligt inden for risikostyring. Det er målet med COSO ERM, at hjælpe ledel-

sen i en virksomhed, til at opnå de opstillede mål, uden at der undervejs opstår uforudsete forhin-

dringer. 

 

Revisionsprocessen tager udgangspunkt i en samlet forståelse af virksomheden og dens omgivelser 

jf. RS 315. Besvigelsesrisikoen vurderes og fastlægges efter RS 240. RS 330 indeholder en vejled-

ning om revisors reaktioner på identificerede væsentlige risici. RS 500 opstiller vejledende retnings-

linjer for mængden og kvaliteten af revisionsbevis ved revision. Det er væsentligt at fremhæve, at 

revisor ved tilrettelæggelsen af revisionen skal have fokus på informationsindsamlingen og risiko-

vurderingen jf. RS 240 og RS 315. Den samlede viden heraf er et essentielt led i revisors professio-

nelle skepsis samt bedømmelse af virksomheden, hvorfor tilrettelæggelsen af revisionen fokuserer 

på de mest risikofyldte områder.  

 

Revisionen fokuserer overordnet på, at opnå en forståelse af virksomheden, herunder af dens interne 

kontrol. Når denne forståelse er opnået, inddrages de identificerede interne kontroller i revisions-

planlægningen med udgangspunkt i de enkelte poster i regnskabets iboende risiko og kontrol risiko. 

Såfremt det vurderes, at virksomheden har etableret kontroller, som kan danne grundlag for revisors 

afdækning af revisionsrisikoen på det enkelte område, testes denne kontrol stikprøvevist, for at opnå 

en begrundet overbevisning om dens effektivitet. Såfremt kontrollen vurderes at være effektiv ud-

gør den en del af revisionsbeviset for det pågældende område. Den interne kontrol indgår dermed 

som en væsentlig del af revisionsprocessen.  

 

Som tidligere nævnt udgør de teoretiske problemer, ved revisionsprocessens basering på intern kon-

trol, ifølge Power, at revisor ikke længere er uafhængig og at revisionsprocessen ikke lever op til 
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ideen og konceptet for revision. Analysen af ”casevirksomhederne” illustrerer flere af de teoretiske 

problemer ved revisionsprocessens basering på intern kontrol.  

 

New Century Financials (NCF) illustrerer problemer i relation til ideen og konceptet med revision. 

De ekstremt store risici, som ledelsen pådrog virksomheden for egen vindings skyld, samt ledelsens 

omgåelse af interne kontroller resulterede således i, at ledelsens rapporteringer indeholdt væsentlig 

fejlinformation, men blev forsynet med ”blanke” påtegninger. På trods af dette vurderer rettens eg-

ne undersøgelser, at revisor kun kan anklages for skødesløshed. Revisor må dermed overordnet ha-

ve opfyldt god revisionsskik ved revisionen af NCF, men da regnskaberne indeholdt væsentlig fejl-

information, lever revisionsprocessen ikke op til konceptet og ideen med revision. Finansskandalen 

for NCF illustrerer således, at en revisionsproces baseret på intern kontrol ikke lever op til koncep-

tet og ideen med revision.  

 

HealthSouth illustrerer ligeledes, at revisionsprocessen baseret på intern kontrol ikke lever op til 

konceptet og ideen med revision. Ledelsen i HealthSouth omgik således virksomhedens interne 

kontroller, hvilket medførte at de økonomiske rapporteringer indeholdt væsentlige fejl, herunder en 

”oppustet” omsætning og aktivmasse. HealthSouth udgør dog ikke entydigt et lige så klart eksempel 

på dette teoretiske problem ved revisionsprocessens basering på intern kontrol, som NCF, idet der 

ikke foreligger nogen udtalelser fra eksterne review’ere af revisionen og dermed af om revisor har 

overholdt god revisionsskik. Ledelsens omgåelse af den interne kontrol illustrerer dog problemstil-

lingen ved en revision, som er baseret på et ledelsesværktøj.  

 

Parmalats revisorer er blevet anklaget for, at have haft kendskab til de omfattende besvigelser og 

den regnskabsmanipulation, som foregik i virksomheden. Selskabets italienske revisor er i forbin-

delse hermed blevet anholdt og anklaget. Parmalat illustrerer det teoretiske problem med revisors 

uafhængighed ved revisionsprocessens basering på intern kontrol.  

 

Powers kritik, af revisionsprocessens basering på intern kontrol og de teoretiske problemer hermed, 

illustreres således i de tre udvalgte “casevirksomheder”.   
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Revisionsprocessens basering på intern kontrol er dermed et væsentligt element i den forventnings-

kløft, som eksisterer mellem omverdenen og revisor:  

 

Citat, Statsautoriseret revisor Morten Stokholm Christiansen, director, Ernst & Young, om forvent-

ningskløften. 

”Ja!!! Det (forventningskløften) er der nok stadigvæk og med de seneste skandaler kan det jo være 

omverdenen har en fornemmelse af, at vi ikke rigtig laver noget. Hvorimod ”verdenen” forholder 

sig anderledes.......... jeg tror ikke, der er mange, der har en fornemmelse af, hvad revisionen laver. 

Desværre. Det skaber jo ”gab”, det kan være, at der er nogen, der forventer at vi vender hvert et 

bilag.”  
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7 Perspektivering 

Afhandlingens problemfelt er ikke alene interessant, men dækker over et felt med mange forskellige 

indgangsvinkler og muligheder. Revisionsprocessen er ikke et statisk begreb, men en et begreb som 

løbende udvikler og flytter sig og deraf har mange forskellige indgangsvinkler og aspekter af en 

specifik problemstilling.  

 

Afhandlingens afgrænsning har medført at problemstillinger som revisionsbranchens kommunikati-

on af revisionens betydning kun berøres perifert ved nærværende afhandlings generelle undersøgel-

se af forventningskløften og dens tilstedeværelse. Andre områder som kunne være interessante at 

behandle i relation til den overordnede problemstilling er;   

 

 

• Revisionskomiteernes betydning og effekt for områdets problemfelt 

 

• Regulering af ledelsens pligter og ansvar – ”god skik” – effekt og konsekvens for problem-

stillingen 

 

• Revisionsstandardernes påvirkning af revisors ansvar – RS40 præciser ansvaret hos ledelsen 

– ej revisors juridiske ansvar 

 

Ovenstående er alle områder som ville være interessante at belyse i relation til afhandlingens pro-

blemstilling. Der er dog specielt et område som vi finder interessant i forhold til afhandlingens pro-

blemområde:  

 

Konklusionerne i nærværende afhandling giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved hvad vær-

dien af revisionen har været i de analyserede finansskandaler. Denne problemstilling kunne udvides 

til at omhandle hvilken værdi en revision baseret på intern kontrol reelt udgør for regnskabsbruger.  

 

Set i lyset af den senere tids finansielle skandaler og den nuværende forventningskløft må denne 

problemstilling betragtes som værende yders interessant.  
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8 Executieve summery 

This thesis focuses on the audit process based on internal control, specially in relation to the impact 

on the auditor's ability to detect fraud perpetrated by management. The dissertation examines the 

audit process historical development and the term “generally accepted auditing practices” are bro-

ken down by a review of auditing standards RS 300, 315, 330, 500 and 240. The COSO-framework 

is examined to obtain an understanding of what characterizes internal control.  

 

Michael Power's theories on audit and internal controls are studied and the events of the finance 

scandals for three selected case companies are related to the reviewed theory. This is the base for an 

interesting and detailed analysis, focusing on Michael Power's criticism of the audit process involv-

ing internal control as being in contravention of an overarching theoretical purpose and concept of 

the audit. This develops critical but practice-oriented reflections relative to the current focus on in-

ternal control and fraud committed by management. This part represents the first of the thesis two 

focus points.  

 

The thesis second focus point seeks to examine whether the audit process is consistent with the sur-

roundings expectations to the audit. The base is the principal agent theory, the theory of the expec-

tation gap, research undertaken respectively by McEnroe and Martens, 2001 (international) and 

Bent Warming-Rasmussen in 1989 (national) and the sequence of events in the selected case com-

panies.  

 

The thesis also involves an interview with State Authorised Public Accountant Morten Stokholm 

Christiansen, director at Ernst & Young Copenhagen and member of Ernst & Young's quality con-

trol. The interview is compared with results of the analysis.  

 

The thesis concludes that the expectation gap between the audit process and the surroundings ex-

pectations to the audit. Moreover, it concludes that the auditor’s ability to detect fraud perpetrated 

by management, are significantly worse when the audit process is based on internal controls than 

when it is based on substantive audit procedures.  
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