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2 ABSTRACT 

The blockchain technology is one of many emerging technologies that also counts artifi-
cial intelligence, machine learning, robotics and data analytics. These are buzzwords that 
often gets mentioned in media and at conferences, but how will they really affect how things 
are done. With a focus on financial statement audit and business administration this thesis 
sets out to analyse and identify the main effects of an implementation of the blockchain 
technology on the financial statement audit.   

This will be done through analysis of the current auditing and accounting standards, a 
literature review, several interviews as well as an analysis of stakeholders' views on the cur-
rent and futures ISAs.  

  We found that the blockchain technology more is something that you talk about than 
something that is actually truly implemented at its' current state. This is of course due to its' 
relative short life. However we also found that a lot of innovations is currently ongoing aim-
ing to support and create use cases also within the audit and accounting area. Amongst oth-
ers SAP's Cloud Platform Blockchain that aims to integrate various products with blockchain 
capabilities. 

The discussion and innovation in the field of audit and accounting in relation to blockchain 
has also lead to the creation of the term "triple-entry-accounting" where the third entry is 
in the blockchain as opposed to the traditional and well-know "double-entry-accounting".  

We found there is a lot of uncertainty as to how exactly the blockchain technology will be 
implemented in audit and accounting and further to what extent it will be implemented.   

Further, we found that the blockchain technology has the potential to facilitate a higher 
level of standardization and automation of transactions. However, in order to gain the ben-
efit of these positive opportunities of the technologies we have to face some of the weak-
nesses and threats to its adoption. These include that fact that the technology is still very 
premature, it could potentially require changes in auditing standards, together with the 
other mentioned buzzwords it will most likely have change the required skills and compe-
tences of the future auditor. These are just some of the identified challenges to the adoption 
and implementation of the technology. However, the most significant challenge that will 
mostly require and mind shift in the way to do business today but has the potential to bring 
great value in the future is that fact that blockchain requires participants in the network to 
share data in order for the technology to work. Sharing data is key. Yet companies today are 
just learning about the value of their data which lowers the potential of them sharing it freely 
in a blockchain anytime soon.   
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3 INDLEDENDE AFSNIT 

3.1 INDLEDNING 
I de senere årtier har den teknologiske udvikling taget fart som aldrig før. Dette har en 

indvirkning på både mennesker og virksomheder og det samfund, som de tilsammen skaber. 
Udviklingen betyder, at arbejdsgange og -processer bliver forandret. Der er igennem tiden 
flere eksempler på, hvordan teknologi for altid, og med hastige skridt, har ændret hele bran-
cher. I 1913 introducerede Ford masseproduktion af biler ved brug af samlebånd. Samlebånd 
er senere blevet en fast del af produktion, ikke bare af biler, men produktion generelt, og 
har derved ændret den måde, hvorpå varer fremstilles og behovet for produktionsmedar-
bejdere. I starten af 1960’erne blev den første version af e-mailen introduceret. Tidligere 
kunne det tage flere dage at sende relevante information til en modpart, hvor man i dag, 
ved brug af e-mails, kan sende flere hundrede siders informationer på få minutter. I 1996 
blev et, i dag, verdenskendt selskab stiftet, der sidenhen ikke alene har revolutioneret må-
den, hvorpå vi mennesker søger information og opnår ny viden på, men også gjort deres 
produkt til et adjektiv i vores ordbøger. Der er naturligvis tale om Google. Med Google har 
behovet for viden ændret sig. Tidligere var der i højere grad behov for udenadslære, hvor 
der i dag er langt højere behov for at kunne søge relevant information frem hurtigt og tolke 
på denne information. 

Inden for revisionsfaget har teknologien ligeledes haft en betydelig indvirkning. Fra intro-
duktionen af det dobbelt bogholderi i 1458 af økonomen Benedetto Cotrugli, hvor boghol-
deri blev ført i hånden i bøger, til i dag, hvor transaktioner i større eller mindre grad automa-
tisk bliver registeret i ERP-systemer uden manuelt input fra fysiske personer. Teknologiens 
udvikling og indvirkning ses ligeledes i de International Revisions Standarder, hvor der i ISA 
315 er beskrevet, hvordan revisor skal identificere og adressere risikoen for væsentlige fejl 
gennem forståelse af virksomheden og dens miljø, og hvor der i afsnit A95 til A97 er defineret 
risici, der fremkommer som følge af IT.  

Fremtiden byder på lige så revolutionerende teknologiske fremskridt, som vi hidtil har 
været vidne til, og i lighed med tidligere vil dette også have betydning for revisors arbejde. 
Nøgleord i diskussionen om teknologisk udvikling, der inden for en overskuelig fremtid anses 
for at få en indvirkning på revisionsbranchen, inkluderer "digitalisering", "dataficering", "da-
taanalyse", "robotics", "kunstig intelligens (AI)", "machine learning", "big data" og "block-
chain". Størstedelen af disse teknologier er fortsat i de tidlige udviklingsfaser, og på nuvæ-
rende tidspunkt bliver der derfor primært spekuleret i omfanget af disse.  

Spekulationerne herom er omfattende og inkluderer blandt andet revisors kompetencer, 
revisors fremtidige opgave samt om lovgivningen overhovedet er gearet til den teknologiske 
udvikling. Som følge af denne diskussion undersøger flere aktører indvirkningen, mulighe-
derne og udfordringerne. Aktørerne omfatter såvel Big4-firmaerne som lovgivende in-
stanser, der indbefatter International Auditing and Assurance Standard Board (ISSAB), the 
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American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) og the Public Company Account-
ing Oversight Board (PCAOB).   

I 2017 har Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) og AICPA udgivet 
en publikation med titlen “Blockchain Technology and Its Potential Impact on the Audit and 
Assurance Profession”, hvor de diskuterer nogen af de muligheder og udfordringer, som 
blockchain-teknologien formodentligt medfører.  

Ligeledes er der udgivet diverse artikler i forskellige tidsskrifter der netop undersøger 
blockchains potentielle indvirkning på regnskab og revision herunder økonomistyring. Bl.a. 
har visse af disse artikler til formål at designe fremtidens ERP system der bygger på block-
chain kaldet "triple-entry-accounting".  

Præmissen for nærværende afhandling er, at undersøge mulighederne og truslerne ved 
blockchain-teknologien i en revisions- og regnskabsmæssig forstand. Ud over analyse af 
ovennævnte publikationer og artikler gøres dette bl.a. ved analyse af relevante revisions- og 
regnskabsstandarder. Desuden ved afholdelse af interviews med repræsentanter for de in-
teressentgrupper der er vurderet væsentlige for besvarelse af problemformuleringen. Dette 
inkluderer interview af repræsentanter fra revisionsbranchen, dansk industri samt ERP-soft-
ware udbydere. 

Som en del af afhandlingen vil resultaterne af analysen blive konkretiseret i et praktisk 
eksempel på en modelvirksomhed. Her opstilles to revisionsstrategier; en der henvender sig 
til en virksomhed før implementering af blockchain-teknologien i deres regnskabssystem; og 
en anden der tager højde for implementeringen af blockchain-teknologien i sammen virk-
somhed.  
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3.2 PROBLEMSTILLING 
Revisor er underlagt en række krav både nationalt og international. Med udgangspunkt i 

de internationale revisionsstandarder (ISA'erne) stilles der en række krav til revisor, herun-
der bl.a. til revisors indledende risikovurdering, vurdering af revisors kompetencer, hvordan 
revisor vil adressere de identificerede risici samt afrapportering af revisionen. 

Denne afhandling vil undersøge, hvordan blockchain-teknologien vil få indvirkning på re-
vision i fremtiden. Undersøgelsen vil finde sted på baggrund af de nuværende muligheder 
inden for blockchain-teknologien samt den nuværende lovgivning med udgangspunkt i 
ISA’erne. 

På baggrund af undersøgelserne vil afhandlingen søge at konkludere på de muligheder og 
udfordringer, som blockchain-teknologien fører med sig for revisor i fremtiden.   

 

3.3 PROBLEMFORMULERING  
På baggrund af ovenstående udarbejdede problemstilling er afhandlingens formål at be-

svare følgende problemformulering: 

Hvilken indvirkning får implementeringen af blockchain-teknologien på fremtidens  
revision?  

Med implementering af blockchain-teknologien forstås, at den væsentligste andel af en 
virksomheds transaktioner er genreret og valideret i et blockchain-netværk. 

Med fremtidens revision forstås, hvordan den fremtidige planlægning og udførelse af en 
revision foretages, inden for de rammer og den lovgivning der eksisterer på tidspunktet for 
udarbejdelsen af denne afhandling. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.4.1. 

Til brug for besvarelse af ovenstående problemformulering er nedenstående  
undersøgelsesspørgsmål defineret: 

3.3.1 HVAD ER BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN OG HVILKE TEKNOLOGISKE MULIGHEDER INDEHOLDER 
DEN? 

Indledningsvist for at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt at rede-
gøre for, hvad blockchain-teknologien er, og hvilke teknologiske muligheder den indeholder. 
Dette bliver besvaret i afsnit 6. 

3.3.2 HVORDAN HAR BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN UDVIKLET SIG IGENNEM TIDEN? 
Formålet med dette undersøgelsesspørgsmål er at redegøre for, hvorfor det er relevant 

at forholde sig til blockchain-teknologien og dens potentielle indvirkning på revisionsbran-
chen. Dette bliver besvaret i afsnit 6. 
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3.3.3 HVILKEN INDVIRKNING HAR BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN PÅ DE INTERNATIONALE REVISIONS-
STANDARDER? 

Revision udføres i henhold til de internationale revisionsstandarder, hvorfor det er rele-
vant for besvarelsen af afhandlingens problemformulering at analysere, hvorledes block-
chain-teknologien har indvirkning på de Internationale Revisions Standarder. Dette bliver 
besvaret i afsnit 7. 

3.3.4 HVILKEN INDVIRKNING HAR BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN PÅ DE INTERNATIONALE REGN-
SKABSSTANDARDER? 

Ligeledes for at besvare afhandlingens problemformulering er det nødvendigt at analy-
sere, hvilken indvirkning blockchain-teknologien har i forhold til de internationale regnskabs-
standarder. Dette bliver besvaret i afsnit 8. 

3.3.5 HVORDAN SER REVISIONSBRANCHENS INTERESSENTER PÅ BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN? 
Revisionsbranchen er i høj grad påvirket af dens interessenter, hvorfor det må vurderes 

nødvendigt at analysere, hvordan disse ser på mulighederne og udfordringerne ved block-
chain-teknologien. Interessenter kan i denne afhandling operationaliseres til revisorer, virk-
somhedernes interesseorganisation samt udbydere af ERP-systemer. Dette bliver besvaret i 
afsnit 9 og 10. 

3.3.6 HVORDAN VIL BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN BLIVE INTEGRERET I VIRKSOMHEDERNES ERP-SY-
STEM? 

I forlængelse af det ovenstående undersøgelsesspørgsmål omkring interessenter vurde-
res det relevant for afhandlingens problemformulering at undersøge, hvordan blockchain-
teknologien bliver integreret i virksomhedernes ERP-systemer. Virksomheder kan her ope-
rationaliseres som virksomheder, der er underlagt revision. Dette bliver besvaret i afsnit 9 
og 11. 

3.3.7 HVORDAN PÅVIRKES REVISIONSSTRATEGIEN SOM FØLGE AF IMPLEMENTERINGEN AF BLOCK-
CHAIN-TEKNOLOGIEN? 

Ovenstående undersøgelsesspørgsmål har til formål at analysere og vurdere, hvordan re-
vision i praksis vil blive påvirket som følge af blockchain-teknologiens muligheder. Ændringer 
til revisionsstrategien må vurderes at have gennemgribende effekt i forhold til, hvordan 
branchen som helhed påvirkes af blockchain-teknologien. Revisionsstrategien operationali-
seres her som de handlinger, revisor foretager i forbindelse med planlægning og udførelse 
af en revision af en virksomheds årsregnskab. Dette bliver besvaret i afsnit 11. 

3.3.8 HVILKE STYRKER, SVAGHEDER, TRUSLER OG MULIGHEDER INDEHOLDER BLOCKCHAIN-TEK-
NOLOGIEN I FORHOLD TIL DET FINANSIELLE RENGSKAB? 

Dette undersøgelsesspørgsmål refererer til en overordnet vurdering af blockchain-tekno-
logien og dennes indvirkning på revisionsbranchen i forhold til dens styrker, svagheder, trus-
ler og muligheder. Dette bliver besvaret i afsnit 12. 
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3.3.9 HVILKE KRITISKE SUCCESFAKTORER ER DER FOR BRUG AF BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN? 
Kritiske succesfaktorer kan her operationaliseres til elementer, der skal være til stede i 

branchen og hos dens kunder, for at det er muligt at benytte blockchain-teknologien. Dette 
undersøgelsesspørgsmål ønsker ligeledes at konkludere på blockchain-teknologien i henhold 
til dennes indvirkning på revisionsbranchen. Dette bliver besvaret i afsnit 12. 

 

3.4 AFGRÆNSNING 
3.4.1 INDHOLDSMÆSSIG AFGRÆNSNING   

I indledningen er der nævnt flere former for digitale udviklingsemner, som er oppe i tiden. 
Denne afhandling vil alene omhandle blockchain-teknologien. Robotics og kunstig intelligens 
vil kort blive berørt i afhandlingen, men der vil ikke blive foretaget særskilte analyser og vur-
deringer heraf.   

Endvidere vil afhandlingen afgrænses til at omfatte blockchain-teknologiens indvirkning 
på revisionsbranchen og hertil tilknyttede interessenter. Virksomhedernes økonomistyring 
vil inkluderes i analyserne, men kun i det omfang, det er relevant for at analysere og vurdere 
på revisors handlinger og processer i fremtiden.   

3.4.2 TIDSMÆSSIG AFGRÆNSNING  
Afhandlingen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i den viden og lovgivning, der eksi-

sterer på tidspunktet for udarbejdelsen af afhandlingen. Der vil derfor kun foretages analy-
ser af kendte blockchain-teknologier og ikke potentielle tænkelige fremtidige teknolo-
gier, som blockchain kan understøtte.  

Endvidere vil der ligeledes alene tages udgangspunkt i den nuværende lovgivning i analy-
ser heraf.   

3.4.3 LOVMÆSSIG AFGRÆNSNING  
Afhandlingen vil blive udarbejdet på baggrund af de International Revisions Standarder 

(ISA) og International Regnskabsstandarder (IAS og IFRS), hvor relevant. Afhandlingen vil 
derved ikke inkludere PCAOB, nationale tillægsregler eller standarder.   

3.4.4 ØVRIGE AFGRÆNSNINGER  
Der afgrænses endvidere fra besvigelser i afhandlingen. Det kan forventes, at blockchain-

teknologien i nogen omfang vil have indvirkning på risikoen for besvigelser i revisionen, 
dette afgrænses der dog fra i afhandlingen og der inkluderes ikke besvigelser i afhandlingens 
analyser herunder f.eks. besvigelser i forbindelse med tilstedeværelsen af varer på varelager 
som følge af svind.   

ITGC vil kort blive inkluderet i afhandlingen men der afgrænses for en dybdegående ana-
lyse af blockchain-teknologiens indvirkning på revisors reaktion og handlinger rettet mod 
ITGC.  
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Der vil i afhandlingen inkluderes nogle elementer fra blockchain-teknologien i henhold 
til cyber security men der afgrænses fra en dybdegående analyse og vurdering heraf. 

Ligeledes vil der i afhandlingen inkluderes enkelte henvisninger og drøftelser af energi-
forbruget som følge af blockchain-teknologien, men der afgrænses fra en dybdegående ana-
lyse og vurdering heraf.  

 

3.5 STRUKTUR 
Afhandlingens struktur er illustreret nedenfor: 

  
Abstract 

Indledende afsnit (afsnit 1-3) 

Metode (afsnit 4) 

Analyse og vurdering 
 

Hvad er blockchain-teknologien og hvilke teknologiske muligheder indeholder den?  (afsnit 6) 

Hvordan har blockchain-teknologien udviklet sig igennem tiden? (afsnit 6) 

Hvilken indvirkning har blockchain-teknologien på de internationale revisions standarder? (afsnit 7) 

Hvilken indvirkning har blockchain-teknologien på de internationale regnskabs standarder? (afsnit 8) 

Hvordan ser revisionsbranchens interessenter på blockchain-teknologien? (afsnit 9 og 10) 

Hvordan vil blockchain-teknologien blive integreret i virksomhedernes ERP-system? (afsnit 9 og 11) 

Hvordan påvirkes revisionsstrategien som følge af implementeringen af blockchain-teknologien? (afsnit 11) 

Hvilke styrker, svagheder, trusler og muligheder indeholder blockchain-teknologien i forhold til det finansielle rengskab? 
(afsnit 12) 

Hvilke kritiske succesfaktorer er der for brug af blockchain-teknologien? (afsnit 12) 

 

 

Konklusion (afsnit 13) 

Perspektivering (afsnit 13) 
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4 METODE 

I dette afsnit er der redegjort for overvejelserne omkring metodevalg i forbindelse med 
udarbejdelsen af denne afhandling. Overvejelserne omkring metodevalg for denne afhand-
linger omfatter videnskabsfilosofi i afsnit 4.1, undersøgelsesforløb i afsnit 4.2, undersøgel-
sesdesign i afsnit 4.3 og undersøgelseskvalitet i afsnit 4.4.  

Disse overvejelser giver samlet den videnskabsmetode, der er anvendt til udarbejdelsen 
af denne afhandling.  

 

4.1 VIDENSKABSFILOSOFI  
Videnskabsfilosofi er et sæt af grundantagelser, som er karakteristisk for et fagområde. 

Disse omhandler måden, viden indhentes og produceres på. Anerkendte videnskabsmetoder 
er i litteraturen kaldt paradigmer (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). 

Denne afhandlinger er baseret på det kritiske realismeparadigme, hvilket betyder, at vir-
keligheden og opfattelsen heraf ikke er mulig, direkte at observere. Det er derfor nødvendigt 
at forholde sig kritisk over for de forhold, som undersøges. I det kritiske realismeparadigme 
er sandheden ikke direkte mulig at observere, da undersøgelsen ikke er værdineutral. 

Paradigmer i videnskabsfilosofien kan forklares ved deres ontologi, epistemologi og me-
todologi. Disse er gennemgået nedenfor i henhold til denne afhandling. 

4.1.1 ONTOLOGI 
Ontologi refererer til de forudsætninger, der er gjort omkring opfattelsen af virkeligheden 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Det er vigtigt at forstå disse forudsætninger, før under-
søgelsesdesignet kan fastsættes. Ontologien i kritisk realisme kan opdeles i 3 niveauer (ibid.): 

 Det empiriske – begivenheder, der observeres eller erfares  
 Det faktiske – begivenheder, der både kan observeres og ikke kan observeres, som er 
aktiveret af en mekanisme  
 Det virkelige – mekanismer, der kan skabe eller igangsætte begivenheder, disse kan 
ikke observeres  
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De ovenstående 3 niveauer kan for denne afhandling illustreres således: 
                      

                      

                      

      Debat omkring opdatering af ISA'er og re-
visionsværktøjer 

      

            

                      

      Det empiriske       

    
Revisors og dennes interessenters øgede fokus på digitalise-

ring og blockchain-teknologien 

    

        

        

      Det faktiske       

  Løbende ændringer i forventninger til brug af digitalisering og blockchain hos 
kunder og myndigheder 

  

    

                      

  Det virkelige   

Figur: 4.1  
Kilde: Egen illustration 

Ontologien er derved en opfatteles af flere virkeligheder, da der må lægges subjektive 
vurderinger ind over forventningerne til fremtiden og omfanget af blockchain-teknologien. 

4.1.2 EPISTEMOLOGI 
Epistemologi er erkendelseslære, altså læren om vores videns grundlag (Andersen, 2014). 

Derved er det ligeledes forudsætningen for, hvad der konceptuelt er accepteret viden 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016).  

Epistemologien i det kritiske realismeparadigme er modificeret objektiv, og derved er un-
dersøgelsens ideal en objektiv vurdering. Dog kan dette kun tilnærmes ved at lægge vægt på 
eksterne forhold, som løbende ændrer sig. Dette betyder ligeledes, at konklusionen vil være 
tidsspecifik for afhandlingens udarbejdelse, men må forventes over tid at blive et historisk 
billede af virkeligheden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). 

 

4.2 UNDERSØGELSESFORLØB 
Undersøgelsesforløbet skal følge videnskabsfilosofien og er reflekteret på måden, præ-

misser og konklusioner drages i afhandlingen (Thuren, 2016). Præmisser og konklusioner 
bruges som en slutning på undersøgelser. Slutninger kan være induktive, deduktive eller ab-
duktive. Denne afhandling vurderes at benytte et abduktivt forløb. 

I det abduktive undersøgelsesforløb opstilles der en hypotese af undersøgeren, som ef-
terfølgende efterprøves eller vurderes løbende (Peirce, 1992). Herved benyttes både dele af 
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det induktive og deduktive undersøgelsesforløb. Der anvendes både logik og empiri ved at 
drage en general konklusion, hvis præmissen opfyldes, samt denne vurderes som værende 
logisk (Thuren, 2016). Denne afhandling vil indeholde en indledende analyse med mulighe-
der og udfordringer i blockchain-teknologien, og på baggrund heraf vil der blive opsat hypo-
teser, som efterfølgende testes ved at drage generelle konklusioner baseret på primær em-
piri, der testes mod hypoteserne.  

 

4.3 UNDERSØGELSESDESIGN  
Undersøgelsesdesignet er måden, hvorpå denne afhandling undersøger problemstillin-

gen, herunder hvordan data, dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetode bestemmes. 
Undersøgelsesdesignet er sammenhængen mellem videnskabsfilosofien og undersøgelses-
forløbet, således der kan drages en konklusion for problemstillingen.  

Ved bestemmelsen af undersøgelsesdesignet er det relevant at overveje formålet med 
denne afhandling. Denne afhandlinger er baseret på observationer omkring øget dialog om 
blockchain-teknologien og dennes indvirkning på revisionsbranchen. Formålet med afhand-
lingen er at vurdere konsekvenserne for fremtidens revision som følge af blockchain-tekno-
logiens muligheder. Derved er denne afhandling undersøgende.  

Baseret på ovenstående gennemgang af videnskabsfilosofien, hvor det er redegjort, at 
virkeligheden ikke er værdineutral, og at objektivitet er et ideal, vurderes det derfor, at kva-
litative data er de mest relevante at anvende.  

4.3.1 INTERVIEWUNDERSØGELSE  
Til brug for besvarelsen af problemformuleringen indsamles der primære kvalitative data 

gennem interviews. Denne empiri benyttes til at drage en konklusion om blockchain-tekno-
logiens indvirkning på revisionsbranchen.  

Respondenterne er udvalgt af forfatterne til denne afhandling ud fra en vurdering af deres 
relevante viden om afhandlingsemnet. Respondenternes baggrund og viden er gennemgået 
i afsnit 10.1. 

Interviewene er bygget semi-struktureret op, således at de følger et naturligt spor i for-
hold til afhandlingens opbygning; men samtidig har respondenterne mulighed for at præge 
interviewet og uddybe, hvor det eventuelt anses nødvendigt. Interviewene er foretaget ved 
personligt fremmøde og er optaget til en digital lydfil, med accept fra respondenten. 

Interviewguiden er opbygget på baggrund af problemformulering og undersøgelses-
spørgsmålene og er oplistet nedenfor: 

 Introduktion af respondenten 
 Præsentation af afhandlingen og formålet  
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 Respondentens forventninger til revisors planlægning og risikovurdering ved brug af 
blockchain-teknologien  
 Respondentens forventninger til revisors udførelse ved brug af blockchain-teknologien  
 Respondentens forventning til behovet for revisorer ved blockchain-teknologiens im-
plementering. 

4.3.2 LITTERATURANALYSE  
Afhandlingen benytter ligeledes sekundære kvalitative data i form af litteraturanalyser. 

Den litteratur, der er analyseret til brug for afhandlingen, omfatter artikler og publikationer 
om blockchain-teknologien og dennes indvirkning på fremtidens revision. Artikler og publi-
kationer er udvalgt på baggrund af deres relevans inden for afhandlingsemnet. Benyttede 
kilder er gennemgået i afsnit 7 og 9. 

 

4.4 UNDERSØGELSESKVALITET  
I dette afsnit vil kvaliteten af undersøgelserne blive overvejet. Indledningsvist må det be-

mærkes, at det kritiske realismeparadigme indeholder begrænsninger i vores forståelse, 
hvorfor det kan være svært at vurdere den reelle kvalitet af undersøgelsen, da vi ikke kender 
alle forhold, der kan være relevante for en fuldstændig undersøgelse. Dette betyder ligele-
des, at der vil være ikke observerbare relevante makanismer, der vil påvirke indsamlingen af 
empiri.  

Kvaliteten af undersøgelsen kan vurderes ved brug af nedenstående kriterier (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2016): 

4.4.1 PÅLIDELIGHED (DEPENDABILITY) 
Pålideligheden refererer til dokumentationen af, hvordan empiri er indhentet og analyse-

ret for at sikre forståeligheden for brugen af denne afhandling (Saunders, Lewis, & Thornhill, 
2016). Gennem denne afhandling forsøges det på bedst mulig måde at dokumentere lø-
bende, hvordan empiri indsamles og analyseres. Endvidere forsøges det redegjort på bedst 
muligt måde, i hvilken kontekst empiri indsamles for at sikre en forståelighed af, hvordan 
kontekst mellem empiri og konklusion drages.  

Teknologiens modenhed taget i betragtning vil analyserne og de opnåede konklusioner 
være præget af usikkerhed, fordi der på tidspunktet for udarbejdelsen af afhandlingen ikke 
forefindes konkrete eksempler på brugen af blockchain-teknologien, i revisions øjemed. 
Dette medfører, at afhandlingens empiri er i nogen er påvirket af subjektive holdninger og 
forestillinger om fremtiden.  
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4.4.2 TROVÆRDIGHED (CREDIBILITY) 
Troværdighed referer til, hvordan det sikres, at sociale konstruktioner bliver reflekteret 

efter intentionen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Troværdigheden ved litteraturanalyse 
sikres ved at analysere flere publikationer for at sikre, at flere aspekter inkluderes i den kon-
klusion, der drages på baggrund af publikationer.  

4.4.3 OMSÆTTELIGHED (TRANSFERABILITY) 
Omsættelighed refererer til, hvorvidt afhandlingens konklusion kan omsættes til andre 

lignende emner (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Denne afhandling adresserer direkte 
blockchain-teknologien og kan være uegnet til andre lignede emner. Derudover må det for-
ventes, at konklusionen er tidsbegrænset, da udviklingen i teknologien vil kunne betyde væ-
sentlige ændringer i forudsætningerne for denne undersøgelse. 

4.4.4 AUTENTICITET (AUTHENTICITY) 
Autenticitet refererer til at sikre, at alle aspekter og holdninger er repræsenteret uden 

partiskhed (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Forfatterne til denne afhandling har hen-
holdsvis fem og seks års erfaring inden for revision, hvorfor det må erkendes, at afhandlingen 
kan indeholde dele, påvirket af partiskhed. Dette forsøges minimeret ved at inkludere flere 
forskellige respondenter og publikationer, som spiller forskellige roller i forhold til block-
chain-teknologien i revision.  

Overordnet vurderes det, at undersøgelseskvaliteten af denne afhandling er på et accep-
tabelt niveau.   
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5 INTRODUKTION TIL ISA’ERNE, ISQC OG IFRS 

I dette afsnit vil der blive redegjort for de internationale revisionsstandarder og de inter-
nationale finansielle rapporteringsstandarder. Afsnittet vil indeholde en generel redegørelse 
af ovennævnte. I afhandlingens afsnit 6 analyseres der i forhold til standardernes samspil 
med blockchain-teknologien. 

 

5.1 DE INTERNATIONALE REVISIONSSTANDARDER (INTERNATIONAL STANDARDS ON AU-
DITING) 

De internationale revisionsstandarder (ISA) benyttes af alle EU's medlemslande. Det blev 
i 2006 et krav, at alle medlemslande i EU reviderer efter ISA'erne, og at nationale regler kun 
må komme i tillæg til disse. Nationale regler må derfor ikke lempe reglerne efter ISA. Dette 
blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets di-
rektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF.  

ISA’erne er udarbejdet af IAASB (The International Auditing and Assurance Standards 
Board), som er et uafhængigt organ, der udarbejder revisionsstandarder (IAASB, 2018).  
IAASB er støttet af IFAC (International Federation of Accountants), som har over 175 med-
lemmer i mere end 130 lande, blandt andet FSR – danske revisorer i Danmark, Association 
of Chartered Certified Accountants (ACCA) i England, Institut der Wirtschaftsprüfer i Tysk-
land og American Institute of Certified Public Accountants i USA (IFAC, 2018). 

Med ISA’erne har revisorerne en fælles begrebsramme til at udføre revision på baggrund 
af en risiko-baseret revisionsmodel. Standarderne er udarbejdet således, at revisorerne ud-
fører ensartede risiko-baserede handlinger for opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 
Endvidere indeholder standarderne mål, definitioner, krav, vejledninger og andet forkla-
rende materiale, der kan være relevant for at assistere revisor i at opnå det overordnede mål 
jf. ISA 200, nr. 11 a.: 

”at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl…” 

5.1.1 DEN RISIKO-BASEREDE REVISIONSMODEL 
ISA’erne, som benyttes i dag, blev oprindeligt udarbejdet i samarbejde mellem IFAC og 

CPA Canada og indeholder princippet omkring risiko-baseret revision (IFAC, 2018). Standar-
derne er løbende blevet opdateret, senest i 2012, men bygger fortsat på den risiko-baserede 
revisionsmodel.  

Indbygget i den risiko-baserede revisionsmodel er begrebet væsentlighed. Begrebet væ-
sentlighed anvendes både ved planlægning og gennemførelsen af revisionen samt ved vur-
deringen af indvirkningen af konstaterede fejlinformationer på revisionen samt eventuelle 
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ikke-korrigerede fejlinformationer. Vurderingen af væsentlighed foretages i lyset af omgi-
vende omstændigheder og påvirkes af revisors opfattelse af regnskabsbrugerens behov for 
finansielle oplysninger og af størrelsen og arten af en fejlinformation eller en kombination 
heraf (ISA 200, nr. 6). 

Endvidere indeholder ISA’erne begrebet fejlinformation. Fejlinformation er defineret som 
”en forskel mellem beløbet for, klassificeringen eller præsentationen af eller oplysninger om 
en rapporteret regnskabspost og det beløb, den klassificering, den præsentation eller de op-
lysninger, der kræves, for at posten er i overensstemmelse med den relevante regnskabs-
mæssige begrebsramme. Fejlinformation kan skyldes fejl eller besvigelser. ” (ISA 200, nr. 13 
(i)) 

Hvis revisor afgiver en konklusion med høj grad af sikkerhed, for eksempel en revisions-
erklæring efter ISA 700, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at redu-
cerer revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau og dermed gøre det muligt at drage en 
rimelig konklusion. (ISA 200, nr. 17). Derved afgiver revisor ikke en konklusion omhandlende 
regnskabet i sin helhed, men konkluderer derimod, at regnskabet i al væsentlighed ikke in-
deholder fejlinformation. Revisor er derfor ikke ansvarlig for at opdage fejlinformationer, der 
ikke er væsentlige for regnskabet som helhed (ISA 200, nr. 6). 

Revisionsrisikoen refererer til risikoen for, at revisor afgiver en upassende revisionskon-
klusion, når regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation (ISA 200, nr. 13 (c)). Revisions-
risikoen er funktionen af risici for væsentlig fejlinformation og opdagelsesrisikoen (ibid.). Ri-
sikoen for væsentlig fejlinformation (Risk of Material Misstatement (RoMM)) er risikoen for, 
at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation før revisionen og består af to komponen-
ter (ISA 200, nr. 13 (n)): 

 ”Den iboende risiko – den eksponering, som et revisionsmål vedrørende en gruppe af 
transaktioner, en balancepost eller en oplysning har for fejlinformation, der enten enkeltvis 
eller sammenlagt med anden fejlinformation kan være væsentlig, inden eventuelle kontroller 
overvejes” (ISA 200, nr. 13 (n (i))). 
 ”Kontrolrisiko – risikoen for, at mulig fejlinformation, som enten enkeltvis eller sammen 
med anden fejlinformation kan være væsentlig for et revisionsmål vedrørende en gruppe af 
transaktioner, en balancepost eller en oplysning, ikke forebygges eller opdages og rettes i 
tide af virksomhedens interne kontrol” (ISA 200, nr. 13 (n (ii))). 

Opdagelsesrisikoen refererer til "[…] risikoen for, at de handlinger, som revisor har udført for 
at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejl-
information, der enten alene eller sammenlagt med andre fejlinformationer kan være væ-
sentlige” (ISA 200, nr. 13 (e)). 
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5.1.2 REVISIONSPROCESSEN  
For at kunne analysere og vurdere på ISA’ernes indvirkning på mulighederne i blockchain 

er det relevant at forstå, hvordan ISA’erne påvirker revisionsprocessen. ISA’erne indeholder 
forskellige enkeltstående standarder og dikterer derved ikke direkte revisionsprocessen. 
Overordnet kan revisionsprocessen dog opdeles således efter ISA’erne: 

Revisionsprocessen kan opdeles i fem niveauer (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 
2012): 

 Handlinger inden opstart af revisionen, herunder kundeaccept og opgaveaccept 
 Udførelse af risikovurderingshandlinger 
 Udførelse af planlagte revisionshandlinger  
 Afsluttende handlinger og konklusioner 
 Påtegning og konklusion 

Handlinger inden opstart af revisionen omfatter kundeaccept og opgaveaccept og er ikke 
direkte dækket af ISA’erne, da ISA’erne omhandler standarderne for selve revisionshandlin-
gerne efter kunde- og opgaveaccepten.  

Revisionsprocessen kan illustreres således med henvisning til ISA’erne: 

 

 

 

Figur: 5.1 
Kilde: Egen illustration 

Figuren ovenfor illustrerer samspillet mellem ISA’erne og revisionsprocessen fra punkt 2 
til 4 i førnævnte processer. Figuren indeholder alene de ISA’er, der direkte adresserer revisi-
onsprocessen og indeholder derved ikke ISA’er, der adresserer specifikke områder, der ikke 
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kan knyttes direkte til en revisionsproces. Foruden ovenstående proces vurderes følgende 
uddybende generelle principper som kritiske for forståelse for revision: 

 REVISIONSBEVIS 

”Informationer, som revisor anvender for at nå til de konklusioner, som revisors konklusion 
er baseret på. Revisionsbevis omfatter både informationer, der er indeholdt i bogføringen, 
og andre informationer […]” (ISA 200, nr. 13 (b)). 

 REVISIONSDOKUMENTATION 

”Dokumentation for udførte revisionshandlinger, relevant opnået revisionsbevis og kon-
klusioner, som revisor er nået frem til […]” (ISA 230, nr. 6 (a)). 

 PROFESSIONEL DØMMEKRAFT ELLER FAGLIG VURDERING 

”Anvendelse af relevant oplæring, viden og erfaring, der er opnået inden for området for 
revisions- og regnskabsstandarder samt etiske standarder, i forhold til at træffe beslutninger 
på et kvalificeret grundlag om de handlinger, der er passende efter revisionsopgavens om-
stændigheder.” (ISA 200, nr. 13 (k)). 

 

5.2 ISQC (INTERNATIONAL STANDARDS ON QUALITY CONTROL) 
ISQC er ligeledes udstedt af IAASB og bruges derved i samme omfang. ISQC er opbygget 

på samme måde som ISA’erne, men hvor ISA’erne er bygget op omkring udførelsen af revi-
sionen og processerne i den forbindelse, er ISQC standarder for, hvordan der foretages kva-
litetskontrol og -sikring i forbindelse med udførelsen af revision og review efter ISA’erne 
(ISQC, nr. 1). 

Jævnfør ISQC nr. 16 skal et revisionsfirma etablere og vedligeholde et system for kvali-
tetskontrol, der indeholder politikker og procedures i henhold til hvert af nedenstående ele-
menter: 

 Firmaets ledelses ansvar i henhold til kvalitetssikring internt 
 Relevante etiske krav 
 Kunde- og opgaveaccept  
 Ansatte 
 Opgaveudførelse 
 Overvågning 

 

5.3 IFRS OG IAS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS OG INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS) 

IFRS og IAS, herefter IFRS, er betegnelsen for de internationale finansielle rapporterings-
standarder. IFRS er udarbejdet således, at regnskaber er sammenlignelige på tværs af lande-
grænser. IFRS benyttes i en lang række lande, hvor standarderne bruges i deres fulde stand 
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eller i modificeret stand. I Europa benyttes ’IFRS as adopted by EU’ (Deloitte, 2018). IFRS 
benyttes generelt i Europa for børsnoterede virksomheder, og i USA accepteres brugen af 
IFRS for udenlandske selskaber, der er børsnoteret i USA (Hansen & Larsen, 2013).  

IAS er betegnelsen for internationale regnskabsstandarder og blev udstedt i perioden 
1973 til 2001 af International Accounting Standard Committee (IASC). I 2001 overtog Inter-
national Accounting Standards Board (IASB) ansvaret for udarbejdelsen af internationale 
regnskabsstander og ændrede i den forbindelse betegnelsen fra IAS til IFRS. Angivelsen af 
IAS eller IFRS er derved bestemt af tidspunktet for udarbejdelsen.  

IFRS udarbejdes og vedligeholdes af IFRS fonden (The IFRS Foundation), som er en non- 
profit organisation. IFRS er udarbejdet på baggrund af ønsket om et enkeltstående kvalitets-
sikret, forståeligt, håndhæveligt og globalt accepteret standardsæt for regnskabsudarbej-
delse (The IFRS Foundation, 2018).  

Hvor ISA som tidligere nævnt indeholder en række mål, definitioner, krav, vejledninger 
og andet forklarende materiale, der kan være relevant for at assistere revisor i at opnå til-
strækkeligt og egnet revisionsbevis, indeholder IFRS og IAS en række definitioner og krav for 
indregning og måling i regnskaber aflagt efter IFRS.  

5.3.1 OPBYGNING AF IFRS OG IAS 
På tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling findes der 17 IFRS-standarder og 18 

IAS standarder. Standarderne er forskelligt opbygget, men har det tilfælles, at de indeholder 
krav til, hvordan en transaktion kan indregnes og oplyses i regnskabet. Typisk indeholder 
standarden krav om indregning, måling og oplysning i regnskabet samt supplerende indivi-
duelle relevante krav for hver standard.  

 RESULTATPOST 

For resultatopgørelsesposter indeholder standarderne oftest krav for, på hvilket tids-
punkt en indtægt eller omkostning kan indregnes i regnskabet, samt hvorledes denne skal 
præsenteres. Endvidere kan standarden indeholde en række definitioner, der er relevante, 
når der skal foretages vurdering om indregningstidspunkt for resultatposter.  

 BALANCEPOST 

For balanceposter indeholder standarderne krav om indregningstidspunkt, måling ved 
første indregning, måling efter første indregning og måling ved ophør. I IFRS ses det oftest, 
at måling ved første indregning sker til kostpris og derefter til dagsværdi. Standarden kan 
ligeledes indeholde post-specifikke krav, for eksempel om afskrivninger på anlægsaktiver ef-
ter IAS 16. Herudover er der ligeledes krav om oplysninger i regnskabet.   

 ØVRIGE STANDARDER 

IAS og IFRS rummer ligeledes standarder for øvrige transaktioner i et regnskab, herunder 
noteoplysninger som for eksempel begivenheder efter regnskabsperioden efter IAS 10, regn-
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skabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier efter IAS 29, virksomhedssammenslutninger ef-
ter IFRS 3 og driftssegmenter efter IFRS 8. Disse standarder indeholder ligeledes krav om 
indregning og oplysninger. 

5.3.2 INTRODUKTION TIL IFRS OG BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN  
Som redegjort ovenfor indeholder IAS og IFRS en række krav til indregning og måling af 

transaktioner i regnskabet. I den forbindelse må det forventes, at blockchain-teknologien og 
dens ændring af transaktionsspor kan have indvirkning på, hvorledes revisor sikrer, at trans-
aktioner er indregnet og målt i overensstemmelse med relevante regnskabsstandarder. 
Dette vil yderligere blive analyseret i afsnit 8. 
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6 REDEGØRELSE FOR BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN  

I dette afsnit vil blockchain-teknologien og dens muligheder blive gennemgået. Afsnittet 
vil indeholde en redegørelse for teknologiens udvikling over tid, og hvor den er i dag. Rede-
gørelsen vil indeholde en kort generel redegørelse for blockchain-teknologien og vil derefter 
fokusere på teknologiens muligheder i relation til revision.  

 

6.1 BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIENS HISTORIE  
6.1.1 FORHISTORIEN TIL BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 

Blockchain-teknologien minder på mange måder om TCP/IP-teknologien, der blev intro-
duceret i 1972 (Iansiti & Lakhani, 2017). TCP/IP (transmission control protocol/internet pro-
tocol) teknologien var en innovativ teknologi, der ændrede måden, man kommunikerede på. 
Før TCP/IP-teknologien foregik al kommunikation gennem opsatte kommunikationsveje. Det 
var altså ikke muligt at kommunikere elektronisk uden en forudgående opsat kommunikati-
onsvej. TCP/IP-teknologien ændrede dette ved at skabe et åbent offentligt netværk uden 
nogen central myndighed, som skulle stå for at oprette kommunikationsveje og vedligeholde 
disse. I stedet blev der oprettet digitale adresser i netværket, således at kommunikation 
kunne foregå mellem alle parter i netværket og ikke kun mellem de parter, der havde en 
forudgående fysisk kommunikationslinje. TCP/IP-teknologien åbnede derfor muligheden for 
e-mail kommunikation, som vi kender det i dag. TCP/IP-teknologien kom for alvor ud til det 
brede publikum i midten af 1990’erne ved introduktionen af internettet (World Wide Web) 
(Iansiti & Lakhani, 2017).  

6.1.2 BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN INTRODUCERES 
Selve blockchain-teknologien stammer tilbage fra 1991, hvor teknologiens primære funk-

tion blev beskrevet af Stuart Haber og W. Scott Stornetta. Idéen bag teknologien er at sikre, 
at data bliver tidsstemplet således, at det ikke er muligt at ændre disse efterfølgende. End-
videre skal data tidsstemples på tidspunktet for transaktionen, således det ikke er muligt at 
datere en transaktion før eller efter, den reelt er blevet foretaget. Idéen er at sikre, at en 
digital transaktion ikke kan blive manipuleret efterfølgende, uden at dette registreres (Haber 
& Stornetta, 1991).  

I 2008 udgav Satoshi Nakamoto artiklen ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 
(Nakamoto, 2008). Dette var starten på blockchain-teknologien, som den er bedst kendt i 
dag ved Bitcoins. Bitcoins er bygget op på blockchain-teknologien og er en kryptovaluta. Den 
giver brugerne mulighed for at foretage betalinger indbyrdes uden en ekstern tredje part 
som tillidsmægler. Det traditionelle digitale betalingssystem er bygget op omkring tre parter. 
To betalende parter, der ikke behøver have tillid til hinanden, og en tredje part, som begge 
parter har tillid til, hvor den tredje part traditionelt set er bank.  
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Med Bitcoin er det muligt for parter at foretage digitale betalinger indbyrdes uden en 
tredje uafhængig part, hvilket teoretisk bør formindske omkostningerne ved at foretage 
transaktioner (Nakamoto, 2008).  

 

6.2 DE TEKNOLOGISKE MULIGHEDER I BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 
I dette afsnit vil der blive redegjort for mulighederne i blockchain-teknologien. Udgangs-

punktet for redegørelsen vil i høj grad være Bitcoin og Ethereum, som er de to mest handlede 
kryptovalutaer (CPA Canada & AICPA, 2017) og dermed også gode eksempler på, hvordan 
blockchain-teknologien kan benyttes. 

Teknologien bag Bitcoin er, som tidligere beskrevet, baseret på blockchain-teknologien, 
som blev fremlagt i 1991 af Stuart Haber og W. Scott Stornetta. I dette afsnit vil der blive 
redegjort for teknologien på baggrund af Satoshi Nakamotos artiklen ”Bitcoin: A Peer-to-
Peer Electronic Cash System”. Endvidere vil afsnittet indeholde en vurdering af hvordan Bit-
coin-teknologien må forventes at kunne benyttes i revisionsøjemed. 

Blockchain-teknologien er bygget op omkring transaktioner og anerkendelsen af oprigtig-
heden af disse. For at sikre, at en transaktion er korrekt og enestående, søger man, hvor den 
stammer fra. Hvis dette ses i valutakontekst, vil man sikre, at betalingen ikke er en dobbelt 
betaling for at sikre værdien heraf. Traditionelt set er banker benyttet som en uafhængig 
tredje part, som kender oprindelsen af valutaen og kan godkendte autenticiteten af denne. 
Med andre ord sikrer man transaktioners oprigtighed ved at kende oprindelsen af disse. I 
praksis foretages dette ved, at alle transaktioner går gennem banken, som derved kan regi-
strere, hvor en transaktion kommer fra, og hvor den er på vej hen. (Nakamoto, 2008) 

Den eneste måde at sikre, at alle transaktioner er oprindelige og ikke dobbeltførte, er ved 
at sikre, at alle transaktioner er registeret, og at ingen mangler. Dette sker gennem block-
chain-teknologien, hvor alle i et blockchain-netværk har adgang til alle transaktioner. Block-
chain-transaktioner indeholder følgende elementer, der gør teknologien særlig: tidsstempel, 
proof-of-work, netværk, incitament og privacy (Nakamoto, 2008). Disse elementer vil blive 
gennemgået enkeltvist nedenfor.  

En blockchain-transaktion kan illustreres ved: 
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Figur: 6.1 
Kilde: (Nakamoto, 2008) 

6.2.1 TIDSSTEMPEL 
En af de grundlæggende forudsætninger for blockchain-teknologien og dens muligheder 

er tidsstemplet (Haber & Stornetta, 1991) (Nakamoto, 2008). Tidsstemplet er også omtalt 
som et "hash". Som tidligere beskrevet er idéen med et tidsstempel, at transaktionen bliver 
stemplet på tidspunktet for transaktionen. Herved vil et hash være et bevis for, at transakti-
onen har fundet sted og tidspunktet for transaktionen. En forudsætning for dette er, at tids-
stemplet ikke kan dateres hverken bagud eller forud i tid, altså kan tidsstemplet kun være 
på det faktiske tidspunkt, hvor transaktionen skete (Haber & Stornetta, 1991).  

Endvidere indeholder blockchain-teknologien et tidsstempel fra den foregående transak-
tion. Herved opstår der flere blokke af transaktioner, heraf ordet blockchain. Det kan illu-
streres nedenfor:  

 

Figur: 6.2 
Kilde: (Nakamoto, 2008) 

Et tidsstempel eller hash er derved en måde at følge en transaktion gennem dens forløb. 
Herved sikres det, at transaktioner altid kan følges tilbage til, hvor de stammer fra, og derved 
kan det sikres, at transaktionen er korrekt og ikke er blevet manipuleret med undervejs.  



Side 24 af 116 

I forhold til revision må det vurderes, at tidsstempel og muligheden for at følge en trans-
aktion hjælper revisor med at opnå overbevisning om transaktionens forekomst, tilstedevæ-
relse og periodisering.  

6.2.2 PROOF-OF-WORK 
Idéen ved blockchain er, at man altid kan følge en transaktion tilbage i tid, uden at det er 

muligt at manipulerer med den. Som udgangspunkt og med baggrund i ovenstående rede-
gørelse er det muligt at lave en masse transaktioner, der står alene. For at sikre at der ikke 
kan blive manipuleret med en blockchain og et hash, bruger man ”proof-of-work” i block-
chain. 

I bitcoins bruger man ”proof-of-work” ved, at hver ny blok har et antal krævede nuller i 
den efterfølgende blok. Det betyder med andre ord, at for at skabe en ny transaktion eller 
blok i en given kæde, skal computeren først regne ud hvor mange nuller, der er krævet, for 
at blokken kan blive linket sammen med kæden. Herved sikres det, at der kun kan skabes et 
vist antal blokke i minuttet, således man ikke kan nå at lave en ny, længere falsk blockchain 
ved siden af den oprindelige. Når først en ny blok er lavet og har matchet antallet af nuller 
påkrævet, kan denne blok ikke laves om, uden at dens hash ændres. Hvis dens hash ændres, 
vil den ikke længere være en del af den gyldige blockchain. Hvis et hash i en blockchain skal 
ændres, skal alle hash i de forudgående blokke ligeledes ændres og accepteres af flertallet 
af brugere på netværket. Herved sikres det, at risikoen for, at en blockchain manipuleres, er 
tilnærmelsesvis forsvindende (Nakamoto, 2008).  

Proof-of-work må vurderes at hjælpe revisor med rigtigheden af transaktionerne og 
hjælpe med at opnå overbevisning om fuldstændigheden og nøjagtigheden af transaktionen, 
da transaktionen ikke kan blive manipuleret, både i form af tidsstempel og indhold. 

6.2.3 NETVÆRK 
Det næste i en blockchain er netværket. Blockchain-teknologien er bygget op omkring, at 

en blockchain er forbundet med et netværk. Alle i det netværk har således adgang til alle 
transaktioner i netværket. På denne måde sikres det, at når en ny blok kommer ind i en 
blockchain, så kommer den ud til alle i netværket. Hvis denne blok efterfølgende bliver fjer-
net eller manipuleret af en i netværket, vil den ikke matche med det øvrige netværk og vil 
derfor ikke fremgå som en del af den kæde, der er accepteret i netværket (Iansiti & Lakhani, 
2017).  

Et netværk med en blockchain-teknologi kan både være åbent og lukket. Det vil altså sige, 
at der kan være netværk, hvor teoretisk alle i verden har adgang, og der kan være netværk, 
som er lukkede, hvor man skal accepteres af enten netværket eller af administrator af net-
værket for at få adgang (CPA Canada & AICPA, 2017). Bitcoin er bygget op omkring et åbnet 
netværk, hvor alle har adgang.  

  



Side 25 af 116

I Bitcoins blockchain fungerer netværket med følgende step: 

1. Nye transaktioner sendes til alle modtagere i netværket  
2. Hver modtager i netværket samler nye transaktioner i blockchainen 
3. Hver modtager gennemgår processen i proof-of-work for dens blockchain 
4. Når en modtager finder proof-of-work, sendes den nye blok til alle i netværket  
5. Modtagerne accepterer blokken, hvis alle transaktioner i den er valide og ikke allerede brugt 
6. Modtagere accepterer blokken, ved at den næste blok benytter den foregående i dens hash. 

Modtagere vil altid i Bitcoin sætte blokken på den længste blockchain i netværket. Nye 
transaktioner når ikke nødvendigvis alle modtagere i netværket, men accepteres kun, hvis 
de når et flertal (Nakamoto, 2008). 

I forhold til revision vil et netværk kunne benyttes til at spore alle transaktioner og opnå 
revisionsbevis på baggrund heraf. Der investeres i at kunstig intelligens og robotter vil kunne 
foretage en fuldstændig gennemgang af alle transaktioner på en blockchain og derved opnå 
overbevisning for en høj andel af transaktionerne i virksomhederne. Herved ville alle auto-
matiske transaktioner kunne dækkes ved brug af kunstig intelligens eller robotter (CPA 
Canada & AICPA, 2017).  

6.2.4 INCITAMENT 
Et af incitamenterne ved at benytte blockchain og Bitcoin var ifølge Satoshi Nakamotos 

artikel omkostningerne. I publikationen er det angivet, at det er dyrt at benytte en tredje 
uafhængig part til transaktionerne, og derfor kunne Bitcoins og blockchain reducere omkost-
ningerne for mindre overførsler. (Nakamoto, 2008). Dette har dog senere vist sig at være et 
problem, da omkostningerne på Bitcoin transaktioner kan udgøre op til 40 % af transaktio-
nen (Browne, 2017). Herudover er der en del omkostninger forbundet med elektricitet ved 
at drive en blockchain. For eksempel har det vist sig, at der forbruges en del elektricitet pr. 
Bitcoin transaktion (Hankin, 2018).  

6.2.5 PRIVACY  
Det sidste vigtige element i blockchain-teknologien er, at transaktioner fortsat er private. 

Traditionelt set, når der foregår en transaktion mellem to parter og en uafhængig tredje part, 
opnås der fortrolighed og tillid gennem den tredje part, oftest en bank, der ikke deler oplys-
ninger med andre end de to involverede parter. Brugere af en blockchain ønsker oftest ikke 
at dele alle deres transaktioner med alle andre på netværket. Derfor er idéen bag blockchain 
og eksempelvis Bitcoin, at alle modtagere og sendere i netværket er anonyme. For Bitcoins 
sikres anonymitet ved, at alle adgange holdes anonyme og ikke sendes med de enkelte 
blokke. Netværket kan altså se, at nogen sender et beløb og andre modtager et beløb, men 
de kan ikke følge blokken tilbage til et individ (Nakamoto, 2008).  

Anonymitet må forventes at være en af de største udfordringer ved at implementere 
blockchain-teknologien på tværs af virksomheder. Det må forventes, at virksomheder ikke 
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ønsker at dele deres transaktioner med det brede netværk mere end nødvendigt. Dette vil 
blive yderligere berørt i afsnit 10. 

6.2.6 SMART CONTRACTS 
Ovenfor er der redegjort for nogen af de grundlæggende elementer i blockchain-teknolo-

gien med udgangspunkt i opbygning af Bitcoin. Blockchain-teknologien indeholder dog flere 
muligheder end blot at lave en kæde af blokke, der viser historikken over en transaktion, 
som ikke kan ændres efterfølgende. Et udvalg af disse muligheder vil der blive redegjort for 
i dette og kommende afsnit.  

Den første af de teknologier, der er blevet udviklet på baggrund af blockchain-teknolo-
gien, og som der vil blive redegjort for, er Smart Contracts.  

Smart contracts blev første gang lanceret på Ethereum platformen. Smart contracts er en 
applikation, der kan kodes ind i et blockchain netværk, og det fungerer på den måde, at der 
bliver lavet en kode, der automatisk udløses ved specifikke begivenheder. Det vil altså sige, 
at ved brug af smart contracts kan man automatisere kontraktuelle processer med minimal 
menneskelig indvirkning (CPA Canada & AICPA, 2017).  

Et eksempel på smart contract kunne være, når virksomhed A handler med virksomhed B 
og har en bonusaftale, hvor virksomhed B opnår en rabat på 20 % af årets køb, når de har 
købt for 10 millioner CU fra virksomhed A. I dette tilfælde ville en smart contract kunne blive 
kodet således, at ved udgangen af bonusåret aflæses den monetære værdi af køb foretaget 
fra virksomhed B i løbet af bonusåret automatisk, og hvis denne overstiger de 10 millioner 
CU, som er defineret i smart contracten, vil den automatisk udløse en betaling svarende til 
en rabat på 20 %. Der vil altså ikke være behov for menneskelig indflydelse på bonusafreg-
ningen eller beregningen.  

Smart contracts giver derved en række fordele, da de kan reducere risikoen for menne-
skelige fejl, mindske procestid og være omkostningsminimerende.  

Teknologien indeholder dog også en række udfordringer. Da et blockchain-netværk som 
udgangspunkt er åbent for alle deltagere i netværket, vil det ligeledes være muligt at aflæse 
smart contracten fra tredjeparter, hvorfor smart contracts skal krypteres for at hemmelig-
holdes. Herudover vil kontrakter, der ikke er gennemarbejdede eller ufleksible kunne med-
føre to afregningsproblemer og tvister, hvor der kan opstå behov for en uvillig mægler (CPA 
Canada & AICPA, 2017). 

Smart contracts mulige indvirkning på revision vil blive analyseret i afsnit 8.3. 
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6.2.7 DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY 

 OVERORDNET REDEGØRELSE FOR DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT) 

En anden væsentlig teknologi, der er tæt knyttet sammen med blockchain, er Distributed 
Ledger Technology, herefter kaldet DLT. Der er tidligere redegjort for netværk i afhandlin-
gen, se afsnit 6.2.3, men dette afsnit vil indeholde en dybere redegørelse. Hele blockchain-
teknologien er baseret på et netværk med brugere, også kaldet nodes, hvorfor forståelse for 
netværkets muligheder og udfordringer er essentielt for at vurderer blockchain-teknologiens 
potentielle indvirkning på revisionsbranchen.  

På nuværende tidspunkt har virksomheder deres egne centraliserede ledgers. Altså deres 
egen database over transaktioner, som oftest er opbevaret centralt hos virksomheden selv. 
DLT derimod refererer til en database, der distribueres ud til alle på et netværk; modtagerne 
heraf kaldes for nodes. Hver node har derefter deres egen kopi af databasen, der er præcis 
magen til alle andres database i netværket (Natarajan, Krause, & Gradstein, 2017). DLT ter-
minologien kan bruges både i forbindelse med blockchain-teknologien og særskilt. Denne 
afhandling vil alene fokusere på DLT i forbindelse med blockchain-teknologien.  

Blockchain-baseret DLT er, hvor hver blok agerer som en database, som, når den som 
tidligere beskrevet bliver accepteret ved proof-of-work, bliver distribueret ud til alle nodes i 
netværket. På den måde bliver ledger’en eller databasen distribueret ud til alle i netværket 
gennem blockchainen.  

Nedenfor er illustreret, hvordan blockchain-baseret DLT-teknologi virker i et netværk med 
5 nodes: 

Trin 1) Medlem A i netværket overfører en transaktion til Medlem B i netværket: 

Trin 2) Oplysninger om den nye transaktion, en blok, sendes ud til alle i netværket. Oplys-
ningerne sendes krypteret, således de andre deltagere i netværket ikke kan se de detaljerede 
oplysninger i transaktionen. 

Trin 3) Alle medlemmer i netværket validerer, se afsnit 4.1.3.2, blokken. Først når den er 
valideret, bliver den tilføjet på de enkeltes blockchain i netværket. Således sikres det, at alle 
har en identisk blockchain. 
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Trin 1)   Trin 2)  Trin 3

Figur: 6.3 
Kilde: Egen illustration  

 VÆSENTLIGE ELEMENTER AF DLT 

Konsensusmekanismen  
Som tidligere beskrevet, i afsnit 6.2.2, benytter Bitcoin ”proof-of-work” som validerings-

mekanisme, hvor en ny blok skal matche et forud bestemt antal nuller, som kun en computer 
kan regne ud, hvilket betyder, at der ikke kan indsættes nye blokke, der ikke matcher. Dette 
er dog blot et eksempel på, hvordan en konsensusmekanisme virker. Grundlæggende er kon-
sensusmekanismen nødvendig for at have en effekt på DLT, da denne sikrer, at alle blokke 
bliver valideret, inden de bliver en del af blockchainen, og at de kommer ind i den rigtige 
rækkefølge. Rækkefølgen sikres ved, at det tager en computer en vis tid, før den kan beregne 
konsensusmekanismen. Dette medfører, at blokke der bliver oprettet i mellemtiden, først 
kan indsættes i rækken af blokke, når computeren har fundet den korrekte konsensusbereg-
ning, der stemmer med blockchain-algoritmens betingelser. (Natarajan, Krause, & Gradstein, 
2017). 

Et lukket netværk vil ofte kræve en mindre kompleks konsensusmekanisme, da alle del-
tagere i netværket er udvalgte og dermed må forventes at være betroede.  

Hashfunktionen  
Som tidligere beskrevet benytter blockchain-teknologien en hashfunktion, som sikrer, at 

en transaktion ikke bliver gennemført dobbelt. Hashfunktionen kan sammenlignes med et 
fingeraftryk, der er ikke to, der er ens i en blockchain. Hver blok indeholder et hash for selve 
den transaktion, blokken vedrører, men ligeledes et hash for den foregående transaktion, 
således at et aktiv eller en valuta kan spores gennem alle transaktioner, den har været igen-
nem. Hash modvirker ligeledes muligheden for at manipulere med blockchainen, da en æn-
dring af en blok vil medføre et nyt hash, som derved ikke vil stemme overens med resten af 
netværket eller den foregående blok. Manipulation af en blok eller transaktion vil kræve til-
svarende manipulation af alle foregående blokke, hvilke tidsmæssigt på nuværende tids-
punkt er tilnærmelsesvis umuligt for en computer at håndtere (Natarajan, Krause, & 
Gradstein, 2017).  
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Hashfunktionen er illustreret nedenfor: 

 
Figur: 6.4 
Kilde: Egen illustration  

Digital signatur 
Det sidste væsentlige element i DLT er digital signatur. DLT bruger "public key crypto-

graphy", hvilket kan oversættes til "offentlig nøgle kryptografi", som er den mest anvendte 
identifikationsmetode i mange andre applikationer, såsom HTTPS-internetprotokollen. Altså 
en nøgle, der hjælper med at identificerer den enkelte afsender af transaktioner. Offentlig 
nøgle kryptografi består af en privat nøgle og en offentlig nøgle. Den private nøgle kendes 
kun af afsenderen og bruges til at underskrive en transaktion, hvor den offentlige nøgle ikke 
indeholder lige så mange oplysninger, men kan bruges af offentligheden til at identificere 
afsenderen (Natarajan, Krause, & Gradstein, 2017).  

Nøglerne fungere således, at når afsender A foretager en transaktion, ønsker denne ikke, 
at alle i netværket skal kunne se indholdet af denne transaktion, derfor vælger afsender A at 
kryptere transaktionen. Krypteringen sker ved brug af den private nøgle. Herefter sendes 
blokken ud i netværket til validering. Når den er valideret og accepteret i blockchainen hos 
de enkelte modtagere, kan afsender A vælge at dele sin offentlige nøgle med modtager B. 
Modtager B kan herved åbne den krypterede blok og se indholdet heri. Altså bruges den 
private nøgle til kryptering, mens den offentlige kan deles til åbning af kryptering (Natarajan, 
Krause, & Gradstein, 2017). 

 ÅBEN VERSUS LUKKET BLOCKCHAIN 

Som tidligere beskrevet kan et netværk med en blockchain både være åbent og lukket. 
Dette vil der blive redegjort yderligere for i dette afsnit. 

Åbent 
Et åbent netværk bliver på engelsk betegnet som "permissionless" og består af et net-

værk, der er åbent for alle. Der vil alle have adgang til netværket. Der vil således heller ikke 
være en legal ejer af netværket eller nogen, der har legal kontrol over netværket. Et åbnet 
netværk er kendt fra Bitcoin og Ethereum. 
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I et åbent netværk er der ikke behov for tillid mellem parterne, da der som tidligere be-
skrevet er validering, der sikrer oprigtigheden af transaktioner.  

Sikkerheden i et åbent netværk består i størrelsen. Des større et netværk, des flere nodes 
til at validere transaktionerne og begrænse mulighederne for manipulation af blokke.  

Endvidere vil et åbnet netværk arbejde langsommere end et lukket netværk, da der er 
flere nodes, der skal modtage blokkene, og da der kan være væsentligt flere transaktioner. 
Yderligere vil konsensusmekanismen være programmeret til at begrænse hastigheden for at 
sikre, at en ny blockchain ikke bliver længere end den oprindelige og derved skabe en mani-
puleret alternativ blockchain, som tidligere beskrevet.  

Identiteten af brugerne i et åbent netværk vil være beskyttet gennem anonymitet og 
pseudonymer. 

Et åbent netværk vil oftest bestå i handel af kryptovaluta. Et åbent netværk kan dog 
handle med alle former for tokens, som repræsenterer et enten digitalt eller fysisk aktiv 
(Natarajan, Krause, & Gradstein, 2017).  

Lukket 
Et lukket netværk bliver på engelsk betegnet som "permissioned" og er et netværk, hvor 

kun inviterede parter kan deltage. I sådan et netværk er der en administrator, som styrer 
netværket. På et lukket netværk vil der i højere grad kunne identificeres en legal ejer af net-
værket, da netværket ofte vil være administreret og ejet af en og samme legale enhed. Luk-
kede netværk er kendt fra R3’s Corda og Hyperledger Fabric.  

Sikkerheden i det lukkede netværk må forventeligt være højere grundet udvælgelsen af 
deltagere i netværket samt en administrator i netværket. 

Hastigheden i det lukkede netværk vil også være højere end i det åbne netværk. Dette 
skyldes dels det mindre antal af deltagere, dels at konsensusmekanismen ikke i samme grad 
behøver at begrænse antallet af blokke, da alle i netværket er accepteret på forhånd, og der 
derved er mindre risiko for manipulation.  

Identiteten af brugerne vil i et lukket netværk være kendt af administratorerne, da der 
kræves forhåndsgodkendelse.  

I det lukkede netværk ville alle typer transaktioner med aktiver kunne bruges i en block-
chain (Natarajan, Krause, & Gradstein, 2017). 

Herved kan det konkluderes, at hver type af netværk har sine fordele og ulemper. I revi-
sionshusene må det vurderes, at det lukkedes netværk må forventes at være mest anvende-
ligt. Dette skyldes både sikkerheden i det, graden af tillid og hastigheden i systemet.  
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 FORDELE OG ULEMPER VED DLT 

Ovenfor er redegjort for DLT og mulighederne heri. DLT giver en række fordele og ulem-
per sammenlignet med traditionelle centraliserede databaser. Disse fordele og ulemper vil 
blive analyseret nedenfor med fokus på revisionsbranchen.  

Fordele 
Første fordel ved DLT er den decentraliserede database. Denne kan gøre det nemmere 

for revisor at få adgang til de informationer, der skal bruges i revisionen. Der kan tænkes et 
scenarie, hvor revisor har adgang til netværket og dermed adgang til hele kundens database. 
Derved må det forventes, at revisor i højere grad kan foretage automatiserede og standar-
diserede handlinger rettet mod transaktioner i blockchainen. Derved kan omkostninger re-
duceres, og perioden fra transaktionen indgår til den bliver revideret blive kortere.  

I forlængelse af ovenstående vil blockchain kunne medføre nemmere revision af virksom-
hederne. Dette kan blandt andet ske ved reduktion af afstemningshandlinger, da alle trans-
aktionerne i netværket givetvis må være afstemt til modparten, da de begge er i besiddelse 
af den samme database, og transaktionerne er valideret mod hinanden, inden de er distri-
bueret til netværket.  

Da alle transaktionerne i blockchainen afstemmes direkte med modparten ved validering 
i netværket, må dette ligeledes forventes at reducere risikoen for besvigelser, da det bliver 
sværere at lave besvigelsestransaktioner, der bliver valideret i netværket.  

Ulemper 
En af ulemperne ved DLT kan være hastigheden. Som tidligere redegjort er der i åbne 

netværk behov for en relativ begrænsning i antallet af transaktioner for at sikre, at der ikke 
bliver manipuleret med blockchainen. Dette kan risikere at gøre det relativt langsomt at 
hente data til brug for revisionen.  

Endvidere kan der opstå udfordringer i forbindelse med flere DLT netværk. Såfremt virk-
somhed A og virksomhed B ikke bruger samme DLT netværk, vil der være behov for at to 
forskellige netværk arbejder sammen, hvis revisor skal kunne basere sig på afstemningerne 
i netværket.  

På tidspunktet for afhandlingen er teknologien også i sin tidlige udviklingsfase, hvorfor 
dette ligeledes må fremhæves som en udfordring.  
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7 ANALYSE AF ISA’ERNE OG BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN  

7.1 IDENTIFIKATION AF UDFORDRINGER VED BRUG AF BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN I HEN-
HOLD TIL ISA’ERNE 

Der er tidligere i afsnit 5 og 5.1.2 givet en introduktion til ISA’erne og til, hvordan disse 
har en indvirkning på revisionsprocessen. I dette afsnit vil ISA’erne blive yderligere analyse-
ret for at kunne foretage en analyse senere omkring deres samspil med mulighederne og 
udfordringerne ved implementering af blockchain-teknologien i revisionsprocessen.   

I forbindelse med det øgede fokus på dataanalyse har IAASB nedsat en arbejdsgruppe 
kaldet Data Analytics Work Group, herefter DAWG. De har til opgave, at udforske nye udvik-
linger i effektiv og hensigtsmæssig anvendelse af teknologi, herunder dataanalyse, med det 
formål at forbedre revisionskvaliteten og udforske, hvordan IAASB mest effektivt kan rea-
gere på disse nye udviklinger via nye eller reviderede internationale revisionsstandarder eller 
ikke-autoritativ vejledning, og i hvilken tidsramme (IAASB, 2018).  

I september 2016 udstedte DAWG en "Request for Input", herefter RfI, under titlen "Ex-
ploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a Focus on Data Analytics". 

Dette afsnit vil indeholde en analyse på baggrund af de spørgsmål, der stilles og besvares 
i DAWG RfI. Der henvises til afsnit 10.2.2, hvor Kristian Koktvedgaard yderligere taler om 
brugen og forståelsen af de internationale revisionsstandarder.  

Blockchain-teknologien og Data Analytics som koncept vurderes at ligge tæt op ad hinan-
den i henhold til indvirkning på ISA’erne. Dataanalyse kan defineres som "[…] the science and 
art of discovering and analyzing patterns, deviations and inconsistencies […]" (IAASB, 2018). 
Altså er dataanalyse videnskaben og kunsten at opdage og analysere mønstre, afvigelser og 
inkonsistens. Det vurderes, at blockchain-teknologien ligger tæt op ad denne definition, da 
den netop giver mulighed for dette gennem kæden af blokke.  

Som redegjort i afsnit 6 dækker blockchain-teknologien over muligheden for at samle data 
i blokke og dele på et netværk. Forsimplet kan dette tolkes som, at blockchain-teknologien 
giver muligheden for at samle data i et netværk, hvorved revisor får nemmere adgang til at 
foretage analytiske handlinger henover datamængden og validere disse. Derved må det vur-
deres, at det i høj grad er de samme udfordringer, der relaterer sig til blockchain-teknologien 
og Data Analytics i henhold til ISA’erne. 

DAWG's RfI er sendt ud som en generel opfordring til alle interessenter for at belyse, 
hvordan interessenterne ser udfordringer ved dataanalyse i revision. Konkret ønskede 
DAWG følgende input: 

 Har DAWG overvejet alle omstændigheder og faktorer, der eksisterer i det nuværende miljø, 
som kan have indvirkning på brugen af dataanalyse i revision af regnskaber? 
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 Har DAWG en fuldstændig og nøjagtig liste over udfordringer i forbindelse med standarder 
på området? 

 For at assistere DAWG i deres fremadrettede arbejde på området, hvilke mulige løsninger 
kan der være på førnævnte udfordringer?  

 Om DAWG’s nuværende involvering i IAASB er tilstrækkelig? 
 Ud over de initiativer, der er beskrevet i "Additional Resources" i DAWG’s RfI, foreligger der 

andre initiativer, som kunne bruges i DAWG’s arbejde?  
 Hvilke skridt respondenterne mener er passende fremadrettet, som DAWG kunne overveje, 

herunder nedenstående, som DAWG allerede overvejer: 
 Foretage relevante ændringer til ISA’erne 
 Undersøge mulighederne for ændringer til ISA 520 
 Afholde konferencer for interesserede interessenter for at undersøge udfordringer og mu-

lige løsninger for de identificerede udfordringer i fællesskab 

RfI blev udsendt på baggrund af indledende analyser foretaget af DAWG over udfordrin-
ger ved det øget brug af dataanalyse i revisionsprocessen. Disse udfordringer i forbindelse 
med dataanalyse må forventes ligeledes at kunne knyttes til blockchain-teknologien, hvorfor 
DAWG's rapport vil blive gennemgået yderligere i de kommende afsnit sammen med respon-
denternes svar på RfI. 

7.1.1 DATA ANALYTICS WORKING GROUP INDLEDENDE ANALYSE 
Som indledningsvist beskrevet ovenfor åbner IAASB op for dialog omkring ISA’erne og for, 

om der er behov for ændringer til disse for at imødekomme den øgede brug af dataanalyse. 
Til brug for denne afhandling vil der alene blive inkluderet udfordringer i RfI, som kan hen-
føres til blockchain-teknologien, og udfordringer, der nævnes i RfI, som ikke vurderes at 
kunne henføres til blockchain-teknologien, vil ikke blive inkluderet.  

RfI blev sendt ud af IAASB i september 2016 med svarfrist i februar 2017. I januar 2018 
har DAWG udgivet en publikation over respondenter. Denne publikation viser, at DAWG 
modtog 51 svar på deres RfI. Respondenterne fordeles ud over flere grupper af responden-
ter, der – blandt flere – omfatter reguleringsmyndigheder, nationale regulative myndighe-
der, revisionsfirmaer og interesseorganisationer såsom AICPA. I afsnit 7.2.1 vil DAWG's egne 
highlights i henhold til den respons, der blev modtaget indledningsvist blive analyseret. I de 
efterfølgende afsnit vil den modtagne respons til RfI'en blive yderligere analyseret.  

Til formål for denne afhandling er der udvalgt svar fra forskellige respondenter der pri-
mært enten udfører revision eller fører tilsyn hermed. Respondenterne er udvalgt på bag-
grund af deres vurderede indsigt i dataanalyse og udfordringerne hermed.  
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7.2 ANALYSE AF UDFORDRINGERNE VED IMPLEMENTERING AF BLOCKCHAIN-TEKNOLO-
GIEN UNDER DE NUVÆRENDE ISA'er 

7.2.1 EXPLORING THE GROWING USE OF TECHNOLOGY IN THE AUDIT, WITH A FOCUS ON DATA 
ANALYTICS – FEEDBACK STATEMENT 

Respondenterne var grundlæggende enige om, at der er et behov for, at ISA’erne under-
søges nærmere for at sikre, at de fortsat er effektive i henhold til deres formål, på trods af 
den hastige ændring i måden, revision udføres på med udgangspunkt i øget brug af dataana-
lyse. Endvidere er der grundlæggende enighed om, at ISA’erne forsat skal være principbase-
rede, så det tillades, at der kan tolkes på standarderne, og det derved sikres, at disse ikke 
forældes som følge af ændringer i de teknologiske muligheder.  

I forhold til blockchain-teknologien må det ligeledes vurderes relevant at sikre, at ISA’erne 
forsat er principbaserede, da teknologien som tidligere redegjort fortsat er ny, og der på 
tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling fortsat er usikkerhed omkring omfanget 
og mulighederne i teknologien i henhold til brugen i revision.  

Tilsynsmyndigheder og lovsættende myndigheder fremhævede, at deres bekymringer i 
henhold til dataanalyse var problemer med indhentelse af data samt revisors kompetencer. 
Herudover fremhæver de, at ISA’erne fortsat bør være risikobaserede, men at de med fordel 
kunne opdateres til at omfavne moderne teknologi i højere grad. Dog således at de fortsat 
grundlæggende skal være teknologineutrale. Endvidere foreslår de, at ISA’erne skal opdate-
res på sådan en måde, at relevante ISA'er fremhæver, hvornår brug af dataanalyse kan være 
relevant. Herudover fremhæver denne respondentgruppe, at der kan være udfordringer ved 
at vurdere, om kravene i ISA 500 om revisionsbevis opfyldes ved brug af dataanalyse og 
blockchain-informationer. 

Revisionshusene fremhæver ligeledes bekymring om træning og kompetencer hos revi-
sorerne, samt at tilsynsmyndighedernes kompetencer skal matche revisorernes. Herudover 
fremhæver revisionshusene, at IAASB bør fokusere på at udarbejde ikke-regulative guide-
lines på området, der kan assistere revisor i at benytte dataanalyse bedst muligt inden for 
de gældende ISA'er. 

Udover ovenstående bliver det ligeledes fremhævet fra respondenterne, at det bør un-
dersøges yderligere, om der vil opstå misforhold i forventninger hos interessenterne ved te-
oretisk 100 % populationstest, som fx blockchain-teknologien, om der vil opstå kvalitetssik-
ringsproblemer ved internt udarbejdede analyseprogrammer, og om blockchain-informatio-
ner over ikke-finansielle informationer kan bruges i revisionsdokumentationen. 
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En stor del af de bekymringer, der rejses fra tilsynsmyndigheder og revisionshusene kan 
henføres til de udfordringer og muligheder, der er redegjort for tidligere ved blockchain-
teknologien. Dette vil blive gennemgået i de følgende afsnit. De fremhævede områder oven-
for vil blive gennemgået som nedenstående: 

 Indhentelse af data – adgang til blockchainen (ISA 500) 
 Revisors kompetencer (ISA 200 og 540) 
 Formuleringen af ISA’erne (Overordnet formulering om dataanalyse i ISA’erne) 
 Revisionskvalitet (ISA 200) 
 Ikke-finansielt revisionsbevis (ISA 500) 

7.2.2 OVERORDNET FORMULERING OMKRING DATAANALYSE I ISA’ERNE 
Grundlæggende er respondenterne enige om, at ISA’erne fortsat skal være principbase-

rede, som de er på nuværende tidspunkt. Det betyder, at respondenterne er enige om, at 
ISA’erne ikke skal ændres, således de direkte dikterer handlinger i forbindelse med dataana-
lyse, men derimod skal indeholde en række mål, som skal indfries, og guidance til, hvordan 
dataanalyse kan assistere med at opnå dette. 

AICPA skriver i deres svar til RfI ”The AICPA agrees that while the current standards do not 
prohibit the use of data analytics, they do not encourage the use of innovative, technology 
enabled procedures.” (Coffey, 2017). På baggrund af denne udtalelse må det vurderes, at 
AICPA grundlæggende mener, at det er muligt at bruge dataanalyse og dermed formodentlig 
også blockchain under de nuværende standarder, men at de nuværende standarder ikke 
fremmer brugen af innovative løsninger. Når det handler om at få blockchain-teknologien 
implementeret og opnå maksimal udnytteværdi heraf, kan ISA’erne altså i henhold til AICPA 
være en begrænsende faktor på grund af den manglende inkludering af nye teknologier. 

AICPA er ikke alene om holdningen om, at ISA’erne på nuværende tidspunkt ikke forbyder 
brugen af dataanalyse og blockchain-teknologien. ACCA skriver i deres svar ”Overall, how-
ever, it is right for IAASB to be supporting innovation in audit. Data analytics does not indicate 
that the existing audit methodology is broken, but there is need for it to develop to accom-
modate new technologies to remain relevant to users’ needs.” (Diolas & Gambier, 2017). 
ACCA er altså enige med AICPA om, at de nuværende metodikker fortsat fungerer, men at 
der kan være behov for at opdatere disse for at sikre, at de understøtter den nyeste tekno-
logi, der bruges i revisionsverdenen. 

AICPA og ACCA er begge store organisationer, der repræsentere en stor andel af revisorer 
i hele verden, og begge konkluderer, at ISA’erne i deres nuværende udformning ikke nød-
vendigvis behøver at blive opdateret, men at der ved en eventuel opdatering vil kunne opnås 
fordele, der vil fremme brugen af nye innovative teknologier som for eksempel blockchain-
teknologien. Konklusionen skal dog ses i lyset af, at spørgsmålet går på dataanalyse generelt 
og ikke direkte på blockchain-teknologien. Som tidligere redegjort i denne afhandling er tek-
nologien fortsat ny, hvorfor det er svært at vurdere på tidspunktet for udarbejdelsen af 
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denne afhandling, hvilket omfang blockchain-teknologien vil kunne implementeres i og der-
ved hvilken konkret effekt, den ville have på forståelsen og gyldigheden af standarderne, 
som de er i dag. ACCA skriver ligeledes i deres input ”ACCA notes that a claim commonly 
made about blockchain technology is that it may make auditing obsolete, as transactions will 
have been validated by counterparties prior to being entered onto the ledger. The IAASB 
should seek to articulate how auditing standards might accommodate both of these possible 
futures: one where data analytics allows 100% of transactions to be tested and one where it 
is claimed that blockchain technology means that no transactions need to be tested.” (Diolas 
& Gambier, 2017). Herved adresserer ACCA direkte blockchain-teknologien i deres svar og 
angiver, at der er en risiko for, at blockchain-teknologien vil medføre, at der ikke er behov 
for test af transaktionerne længere, da alle transaktioner vil være valideret af en modpart 
som beskrevet i afsnit 6.2. Det vurderes dog på baggrund af afhandlingens tidsmæssige af-
grænsning og det faktum, at blockchain-teknologien er taget i brug i meget begrænset om-
fang, at der ikke vil være tale om et scenarie inden for denne afhandlings afgrænsning, hvor 
alle transaktioner bliver valideret af en modpart.  

Derved er det fortsat relevant at analysere på, hvorledes revisors fremtidige arbejdsop-
gaver påvirkes af blockchain-teknologien, med fokus på revisors kvalitetssikring, kompeten-
cer, dokumentation af revisionsbevis og revision af regnskabsmæssige skøn. Disse emner vil 
blive analyseret yderligere i de følgende afsnit. 

7.2.3 ISA 200 – DEN UAFHÆNGIGE REVISORS OVERORDNEDE MÅL OG REVISIONENS GENNEMFØ-
RELSE I OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE STANDARDER OM REVISION 

I dette afsnit vil afhandlingen analysere nærmere på, hvordan blockchain-teknologien kan 
påvirke kravene og målene efter ISA 200. 

Afsnittet vil indeholde en analyse i henhold til revisors kompetencer og i forhold til revi-
sionskvalitet.  

Kompetencer 
”Revisor skal anvende faglig vurdering i forbindelse med planlægningen og udførelse af 

en revision af et regnskab. (jf. afsnit A23-27)” (ISA 200 stk. 16). 

”Den kendetegnede egenskab ved den faglige vurdering, der forventes af en revisor, er, at 
den udøves af en revisor, hvis uddannelse, viden og erfaring har bidraget til at udvikle de 
nødvendige kompetencer til at nå frem til rimelige vurderinger.” (ISA 200 stk. A24). 

Som det er angivet i ISA 200 nr. 16, så skal revisor i forbindelse med planlægningen og 
udførelsen af en revision anvende faglig vurdering. Dette er yderligere i A24 defineret som, 
at revisor skal have de nødvendige kompetencer med hensyn til uddannelse, viden og erfa-
ring. Som redegjort tidligere vil brugen af dataanalyse og blockchain ændre måden, revisio-
ner udføres på, og dermed også ændre kravet til revisors kompetencer. I dette tilfælde er 
der formentlig ikke tale om et behov for ændringer i ISA’erne, men derimod en ændring af 
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måden revisorer uddannes og trænes på. Det er den opgaveansvarlige partner, der har an-
svaret for at sammensætte et team i forbindelse med kunde- og opgaveaccept, som har de 
fornødne kompetencer til at udføre opgaven jævnfør ISA 220.14. 

Dette understøttes ligeledes af flere respondenter. 

IFIAR angiver som et område, hvor revisionshusene skal have fokus i forbindelse med den 
øgede brug af dataanalyse ”The development of appropriate skills and competencies of audit 
personnel using the tools by education and training.” (Van Diggelen, 2017). De fremhæver 
altså, at revisorerne skal sikre, at deres kompetencer udvikles til at bruge dataanalyse gen-
nem uddannelse og løbende træning på arbejdet. Dette understøttes af KPMG, som i deres 
svar angiver ”Quality control standards also need to address issues such as the required com-
petence and training of the engagement partner, EQCR and staff in order to use and interpret 
the results of DA tools…” (KPMG, 2017).  

Som det ses ud fra ovenstående citater, forventer flere respondenter altså, at der i frem-
tiden grundet øget brug af dataanalyse, hvilket også må forventes at indebære blockchain-
teknologien, at der er risiko for, at revisors kompetencer, som de er i dag, ikke vil tilsvare 
behovet og dermed kravet i ISA 200. Kravet for faglige kompetencer er yderligere specifice-
ret i ISQC 1.A7, hvor det er angivet, at revisor er forpligtet til løbende at vedligeholde sin 
faglige viden og færdigheder på det niveau, der er nødvendigt for at sikre, at kunden eller 
arbejdsgiveren modtager en kvalificeret professionel ydelse baseret på en opdateret viden 
om den seneste udviklingen inden for god skik, lovgivning og metoder (Sudan, Samuelsen, 
Parker, & Davidsen, 2012). Herved fremgår det tydeligt, at revisor skal være opdateret på 
den seneste udvikling inden for metoder. Herved kan det altså vurderes, at der efter ISQC 
1.A7 er krav om, at revisor har kompetencer inden for blockchain-teknologien i et sådant 
omfang, at revisor er i stand til at levere ydelser inden for dette området i det omfang, det 
er en del af den seneste udvikling inden for revisionsmetoder.  

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling ses det ofte i branchen, at revisi-
onsteamet består af finansielle revisorer og it-revisorer. For at imødekommet kravet om 
rette kompetencer ses det altså, at revisionshusene ansætter finansielle revisorer, der fore-
tager en stor andel af substansrevisionen og kontrolrevisionen, mens it-revisorer foretager 
revision af generelle it-kontroller og det øvrige it–miljø, der kan være relevant for afgivelsen 
af revisions- eller reviewpåtegningen. På baggrund af respondenternes svar til RfI kan der 
analyseres frem til, at der i fremtiden vil være større behov for, at det er de samme revisorer, 
der både har evnerne inden for den finansielle revision og kan foretage dataanalytisk revi-
sion.  

I henhold til blockchain-teknologien vurderes det, at den har muligheden for at have en 
indvirkning i sådan et omfang på revisionshandlingerne, at det i fremtiden vil være mest ef-
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fektivt, at det er de samme revisorer, der kan foretages substansrevision i henhold til regn-
skabsmæssige skøn og foretage øvrig revision af store datamængder, herunder blockchain-
teknologien.  

Kvalitet 
Revisionskvalitet er defineret i ISA 200 stk. 13 (b) i)): 

”revisionsbevisets tilstrækkelighed målestokken for mængden af revisionsbevis. Den nød-
vendige mængde af revisionsbevis påvirkes af revisors vurdering af risiciene for væsentlig 
fejlinformation og af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis”. 

Som tidligere redegjort i afhandlingen er det revisors ansvar at tilrettelægge en revision 
på sådan en måde, at der opnås tilstrækkelig egnet revisionsbevis til at reducere risikoen for 
fejlinformation i sådan et omfang, at der kan afgives en erklæring med sikkerhed. Som angi-
vet i ISA 200 nr. 13(b) litra i påvirkes revisionsbevisets tilstrækkelighed af kvaliteten af det 
opnåede revisionsbevis. Dette uddybes i ISA 200 nr. A29: ”Revisionsbevisets tilstrækkelighed 
og egnethed er indbyrdes forbundne. Tilstrækkeligheden er målestokken for mængden af re-
visionsbevis. Mængden af nødvendigt revisionsbevis påvirkes af revisors vurdering af risikoen 
for fejlinformation (jo større de vurderede risici er, jo mere revisionsbevis er der sandsynligvis 
behov for) og også af revisionsbevisets kvalitet (jo bedre kvalitet, jo mindre kvantitet er sand-
synligvis nødvendigt). Opnåelse af yderligere revisionsbevis kompenserer imidlertid ikke nød-
vendigvis for dets dårlige kvalitet.”. 

Som det er angivet i ISA 200 nr. A29, påvirkes mængden af revisionsbevis, der er behov 
for, gennem kvaliteten af det opnået revisionsbevis. Derved vurderes det relevant at for-
holde sig til kvaliteten af revisionsbevis opnået gennem revision af blockchain. 

Som der indledningsvist er redegjort for i denne afhandling, er blockchain-teknologien på 
tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling stadig meget ny, hvilket betyder, at der 
på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet konkrete revisionshandlinger eller -programmer 
til revision af blockchain-baserede transaktioner. Det må dog vurderes, at revisionshusene 
vil udarbejde deres egne interne programmer til analyse og test af blockchain-baserede 
transaktioner i stil med deres egne interne revisionsprogrammer. Det vurderes derfor, at der 
på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling kan spekuleres i, hvordan sådanne 
programmer vil fungere.  

IFIAR adresserer dette i deres svar til DAWG: ”However, as outlined in the IAASB’s discus-
sion paper, the use of those tools can also represent a risk for the quality of the audit, de-
pending on how those tools are developed, implemented and applied in the audits.” (Van 
Diggelen, 2017).  

Såfremt hvert revisionshus udarbejder deres egne interne programmer til revision af 
blockchain–transaktioner, er der risiko for, at disse bliver programmeret på meget forskellige 
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måder og ved brug af forskellige teknologier. For eksempel kunne nogen bruge kunstig intel-
ligens, mens andre bruger robotics eller algoritmer til at analysere sammenhænge i en block-
chain. Dette kan have betydning for kvaliteten af det opnåede revisionsbevis, som IFIAR li-
geledes angiver i deres svar, og som tidligere redegjort har kvaliteten indvirkning på mæng-
den af påkrævet revisionsbevis. Derved må det vurderes, at der kan opstå behov for gui-
dance i ISA’erne i henhold til, hvordan kvaliteten af revisionsbevis, opnået gennem for ek-
sempel kunstig intelligens baseret blockchain-revision, kan omsættes. Dette understøttes li-
geledes af FRC’s svar til DAWG: ”The paper notes that importance of auditors establishing 
quality control processes over the development of data analytics technology and tools (19(j)). 
We believe that, when using centrally developed tolls or centrally selected third party tools 
audit firms need to provide audit teams with assurance that these tools have been subject to 
internal quality control.” (McLaren, 2017).  

Udfordringerne ved kvalitet ved brug af dataanalyse og blockchain-teknologi baserede 
løsninger kan altså vurderes at have effekt på både, hvordan revisor skal vurdere tilstrække-
ligheden af det opnåede revisionsbevis og på revisionshusenes centrale håndtering af pro-
grammer hertil. En yderligere udfordring i forbindelse med revision ved brug af dataanalyse 
og blockchain kan henføres til tilsynsmyndighedernes gennemgang af dette, som FRS ligele-
des benævner: ”Additionally, such processes need to be open to regulatory scrutiny as audit 
inspectors need to be satisfied as to the integrity of the tools in use. Complexity is added as 
tools may be global in nature and hence the execution of the quality control processes may 
take place outside our geographic jurisdiction. Hence we believe that a consistent approach 
to regular oversight of such quality control processes should be arrived at collaboratively with 
other independent audit regulators.” (McLaren, 2017).  

KPMG angiver i deres svar til RfI: ”Standard-setting activities should take into considera-
tion the implications of those tools for current standards, and specifically how procedures 
that require the application of professional scepticism / professional judgement and the per-
formance of audit techniques, such as inspection or observation, can be automated. For ex-
ample, can software ”inspect” a board minute, can a drone ”observe” inventory, can an en-
gagement partner ”direct” and ”supervise” technology, particularly if that technology is cog-
nitively learning how to audit?” (KPMG, 2017). Dette kan ligeledes henføres til blockchain-
teknologiens muligheder. Et scenarie med blockchain-teknologien kunne være, at revisor har 
kunstig intelligens til at gennemgå alle transaktioner i en blockchain, herunder både finan-
sielle og ikke-finansielle data, hvor den kunstige intelligens kan ”inspicere” eller ”observere”, 
at en vare er fragået lageret, og kontrollen er overgået til kunden, og omsætningen derved 
kan indregnes. De nuværende ISA’er omfatter på nuværende tidspunkt ikke guidance til, 
hvorvidt kunstig intelligens kan konkludere på for eksempel fragtsedler. Derved kan der op-
stå problemer mellem blockchain-teknologiens muligheder og de muligheder, ISA’erne inde-
holder. 
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Det vurderes herved, at forståelsen og opnåelse af revisionskvalitet påvirkes ved brug af 
blockchain-baserede løsninger, og dette kan have en gennemgribende effekt på revisions-
branchen. Effekter herved omfatter både, hvordan revisor skal vurdere om han har opnået 
tilstrækkeligt revisionsbevis, hvordan revisionshusene skal foretage intern kvalitetskontrol 
af både revisorer og revisionsværktøjer, samt hvordan tilsynsmyndigheder skal føre kontrol 
med revisionshusene.  

7.2.4 ISA 520 –ANALYTISKE HANDLINGER 
I interviewet med Christian Sommer fra SAP, afsnit 10.2.3, nævner han, at på den korte 

bane er det de samme information, som vi kender i dag, der vil være til stede fremadrettet, 
de vil blot være at finde i en blockchain, hvor de er valideret af andre parter. Det vurderes 
derfor ikke relevant at analysere på, hvordan blockchain-teknologien vil påvirke revisionsbe-
viset af finansielle data i dette afsnit i henhold til ISA’erne.  

ISA 500 indeholder også standarder omkring indhentelse af data og brug af ikke-finansielt 
revisionsbevis. På disse områder vurderes det, at blockchain kan have en indvirkning i for-
hold til ISA’erne, hvorfor disse vil blive analyseret i dette afsnit. 

Indhentelse af data – adgang til blockchain 
I ISA 520 er det defineret, at såfremt data skal bruges til analytiske handlinger, skal revisor 

vurdere pålideligheden af disse. I ISA 520 nr. 5 (b) er det angivet, at revisor skal ”vurdere 
pålideligheden af de data, som danner grundlag for revisors forventninger til bogførte beløb 
eller nøgletal under hensyntagen til kilde sammenlignelighed og art og relevans af den til-
gængelige information samt kontroller med udarbejdelsen”. Dette uddybes yderligere i ISA 
520 nr. A12: ”Datas pålidelighed påvirkes af kilden til og arten af data og er afhængig af de 
omstændigheder, som de fremskaffes under. …”.  

Som redegjort for i indledningen, så bliver dataanalyse en større del af revisors arbejde 
fremover, og det vurderes, at blockchain-teknologien kan have yderligere effekt på dette 
ved at assistere revisor med at sikre, at de data, der analyseres på baggrund af, er valideret 
af en tredje part. For at imødekomme ISA 520 er det dog nødvendigt, at revisor har sikret sig 
pålideligheden af de data, der indgår i blockchainen. Pålideligheden uddybes i ISA 520 nr. 
A12 litra a – d: 

(a) kilden til de tilgængelige oplysninger. F.eks. kan oplysninger være mere pålidelige, når 
de opnås fra uafhængige kilder uden for virksomheden 

(b) sammenlignelighed af den tilgængelige information 
(c) art og relevans af den tilgængelige information 
(d) kontroller med udarbejdelsen af information, der er udformet for at sikre dens fuld-

stændighed, nøjagtighed og gyldighed.  

Herved kan det vurderes, at blockchain-teknologien vil have indvirkning på ISA 520 i hen-
hold til brugen af data fra blockchainen. For at revisor skal kunne benytte informationer fra 
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blockchainen, skal denne altså indledningsvist sikre pålideligheden af de indeholdte data. 
Dette kan medføre udfordringer, både i henhold til indhentelse af data og til opbevaring af 
data. Disse udfordringer påpeger KPMG i deres svar til DAWG. Indledningsvist i henhold til 
indhentelse af data skriver de: ”Configuring audit technology to enable the extraction of data 
from an entity’s systems will continue to be a major challenge, particularly for an entity that 
has bespoke systems or does not operate an integrated ERP.” (KPMG, 2017).  

KPMG benævner i deres svar, at det kan være en udfordring at lave udtræk af data fra 
virksomheders systemer, især hvis disse er ikke er "off the shelf"-løsninger, eller der ikke er 
tale om integrerede ERP-systemer. Problemer med udtræk vurderes at kunne henføres di-
rekte til pålideligheden af dataudtrækket. Såfremt revisor har udfordringer ved at indhente 
data fra et system, vil det naturligt give udfordringer i henhold til at sikre fuldstændigheden 
og nøjagtigheden af de data, der indhentes som et krav efter ISA 520. I henhold til blockchain 
må det ligeledes vurderes, at revisor kan støde på udfordringer i forhold til at overholde ISA 
520-kravene om sikring af pålideligheden.  

Indledningsvist skal revisor sikre, at data kan indhentes fra en blockchain. Som det tidli-
gere er redegjort for, er teknologien forsat så ny, at det på tidspunktet for udarbejdelsen af 
denne afhandling er svært at vurdere, hvordan dette i praksis vil foregå. Formodentlig vil 
indhentelse af data i blockchain enten kunne ske ved, at ledelsen udtrækker en kopi af rele-
vant data og giver til revisor, eller, nok mere sandsynligt, at revisor vil skulle have en adgang 
til blockchain-netværket og derved direkte i netværket selv kunne trække og analysere rele-
vante data for deres kunder. Såfremt kunden selv skulle foretage udtræk af relevant data, 
har KPMG følgende bemærkning i deres svar til DAWG: ”Management may lack the neces-
sary knowledge or resource to extract the required data.” (KPMG, 2017). Selvom bemærk-
ningen fra KPMG kommer i forbindelse med dataanalyse, må det vurderes også at kunne 
have indvirkning i forhold til brug af blockchain-data.  

Det vurderes imidlertid mere sandsynligt, at revisor selv vil indhente data gennem sy-
stemadgange til blockchainen, end at kundens ledelse skal lave udtræk heraf. Det muliggøres 
af systemadgange hvor revisor bliver en deltager på netværket og dermed får deres egen 
kopi af blockchainen de kan udføre handlinger på baggrund af. Christian Sommer fra SAP, 
afsnit 10.2.3, fortæller ligeledes, at SAP har udviklet en on-top blockchain–løsning, der kan 
lægges oven på virksomhedernes nuværende ERP-systemer. På baggrund af interviewet vur-
deres det, at revisor ligeledes ville kunne kobles på denne on-top løsning og derved selv have 
adgang til data. Dette kan dog medføre øgede omkostninger for revisionshusene og dermed 
også for kunderne, som KPMG skriver i deres svar til input: ”Increased costs and complexity 
could arise from a need for the auditors to maintain sufficient DA infrastructure for all ver-
sions of tools for the duration of the audit documentation retention period (which may be up 
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to ten years).” (KPMG, 2017). Jon Beck fremhæver ligeledes i vores interview med ham, af-
snit 10.2.1, at en af udfordringer ved blockchain-teknologien er de omkostninger, der følger 
med at hoste den. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at blockchain-teknologien vil medføre en del 
yderligere udfordringer i forbindelse med indhentelse af data og validering af pålideligheden 
af disse. Herved må det vurderes, at der kan være behov for yderligere guidance i ISA’erne 
omkring indhentelse og pålidelighed af blockchain-data for at sikre, at revisor overholder 
kravene i ISA 520 omkring sikring af pålidelighed. 

Ikke-finansielt revisionsbevis 
Et andet område, hvor blockchain-teknologien kan påvirke revision, er brugen af ikke-fi-

nansielle data. I interviewet med Christian Sommer fra SAP, afsnit 10.2.3, nævner han blandt 
andet muligheden for at bruge blockchain-teknologien til at følge for eksempel medicinske 
produkter i deres levetid.  

ISA 520 indeholder muligheden for at benytte ikke-finansielle data i analytiske handlinger: 
”Analytiske handlinger omfatter også overvejelser af sammenhænge, f.eks. mellem: finan-
sielle oplysninger og relevante ikke-finansielle oplysninger, f.eks. udgifter til lønninger i for-
hold til antal ansatte.” ISA 520 nr. A2.  

Herved indeholder ISA 520 altså allerede muligheden for at benytte ikke-finansielle data 
som led i de analytiske handlinger, der udføres. Revisor skal dog fortsat vurdere pålidelighe-
den af disse ikke-finansielle data, som analyseret i ovenstående afsnit. 

For yderligere analyse af, hvordan ikke-finansielle data kan benyttes fra en blockchain, 
henvises der til afsnit 11. 

7.2.5 ISA 540 – REVISION AF REGNSKABSMÆSSIGE SKØN, HERUNDER REGNSKABSMÆSSIGE SKØN 
OVER DAGSVÆRDI OG TILKNYTTEDE OPLYSNINGER 

Det sidste afsnit, der vurderes relevant i henhold til ISA’erne og blockchain-teknologien, 
er revision af regnskabsmæssige skøn. Dette bliver ligeledes adresseret i DAWG RfI. Svar an-
givet i denne forbindelse vurderes delvist at kunne henføres til blockchain-teknologien. 

I forbindelse med en revision skal revisor i henhold til ISA 520 nr. 6: ”Revisors mål er at 
opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt: 

(a) de regnskabsmæssige skøn i regnskabet, herunder regnskabsmæssige skøn over dags-
værdi, er rimelige, uanset om de er indregnet eller oplyst, og  

(b) tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende baseret på den relevante regn-
skabsmæssige begrebsramme.” 

Jon Beck fra KPMG, afsnit 10.2.1, udtaler ligeledes i interviewet, at han forventer, at revi-
sion af regnskabsmæssige skøn vil blive en større del af fremtiden for de traditionelle finan-
sielle revisorer, da revisor i højere grad vil have tid til at adressere risikoen for fejlinformation 
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i regnskabsmæssige skøn, når en større andel af populationen vil kunne afdækkes gennem 
blockchain-validerede transaktioner. 

Herudover må det vurderes, at blockchain-teknologien ikke direkte har indvirkning på ISA 
540, men kan få en indvirkning, såfremt de regnskabsmæssige skøn i højere grad bliver ba-
seret på blockchain-baserede data. KPMG skriver i deres svar til RfI ”Management is embed-
ding technologies such as data analytics into decision-making and financial reporting pro-
cesses, as well as the internal control environment. This may present challenges when testing 
controls or auditing estimates that use output from sophisticated DA tools, particularly in 
relation to determining how much testing is required by the auditor to conclude that output 
from the tool is reliable” (KPMG, 2017). Som KPMG angiver i sit svar, er det med udgangs-
punkt i de nuværende ISA’er svært at vurdere, i hvilket omfang revisor skal foretage test af 
input til regnskabsmæssige skøn, hvis disse er blockchainbaserede.  

Det kan derved vurderes, at der igen vil være behov for guidance til, hvordan revisor kan 
basere sig på blockchain-baseret input, og i hvilket omfang det er krævet, at revisor udfører 
test på dette. Det må vurderes at hænge sammen med, at revisor skal sikre den generelle 
pålidelighed af et netværk.  

 

7.3 DELKONKLUSION 
På baggrund af ovenstående afsnit konkluderes det, at ISA’erne delvist kræver enten op-

datering eller anden form for guidance fra IAASB. ISA’erne hverken forbyder eller opfordrer 
til brug af dataanalyse eller blockchain, men indeholder en række forudsætninger og gui-
dance, som ikke adresserer alle relevante problemstillinger ved brug af blockchain-teknolo-
gien i revisionens udførelse.  

Det må derfor konkluderes, at der på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling 
er for stor usikkerhed omkring, hvordan blockchain-teknologien i praksis vil kunne fungere, 
både i henhold til udformningen af revisionsværktøjer og i henhold til overholdelse af de 
Internationale Revisions Standarder.  

I afsnit 11 er der redegjort for, analyseret på og vurderet, hvordan en modelvirksomhed 
og revisionen heraf ville foregå på baggrund af de nuværende ISA’er og den nuværende vi-
den, der er om mulighederne i blockchain-teknologien.  
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8 ANALYSE AF IFRS OG BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 

I foregående afsnit er blockchain-teknologien og dens samspil med ISA’erne samt fordele 
og ulemper herved er blevet analyseret. Der er tidligere i afhandlingen redegjort for, at 
blockchain-teknologien må forventes at have en indvirkning på regnskabsaflæggelsen og i 
den forbindelse på IFRS. I dette afsnit vil dette samspil blive analyseret ved et konkretiseret 
eksempel.  

Med udgangspunkt i IFRS 15, kontraktbaseret omsætning, vil det blive analyseret, hvor-
dan blockchain-teknologien kan forventes at have en påvirkning på indregningen og revisio-
nen af dette. Analysen er opstillet således, at der indledningsvist bliver redegjort for revision 
af kontraktbaseret omsætning, som det foretages på tidspunktet for udarbejdelsen af denne 
afhandling, hvorefter det vil blive analyseret, hvordan blockchain-teknologien må forventes 
at påvirke denne revision på baggrund af afhandlingens tidligere redegørelse om mulighe-
derne i teknologien.  

 

8.1 IFRS 15  
Som beskrevet ovenfor ønskes de teoretiske muligheder i blockchain-teknologien konkre-

tiseret gennem et eksempel. Til brug for dette er IFRS 15 valgt, da denne standard indeholder 
en del krav, hvor det må vurderes, at blockchain-teknologiens muligheder kan bruges. I dette 
afsnit vil afhandlingen indledningsvis redegøre for kravene i IFRS 15, hvorefter de følgende 
afsnit vil analysere forskellen mellem revision af IFRS uden og med blockchain-teknologiens 
muligheder.  

8.1.1 IFRS 15 STANDARDEN 
IFRS 15 blev udstedt af IASB i 2015 og træder i kraft fra regnskabsår begyndende fra 1. 

januar 2018. Standarden går på indregning og måling af kontraktbaseret omsætning og er-
statter de tidligere standarder IAS 11 og IAS 18. Grundlæggende stiller IFRS 15 nogle nye krav 
til, hvornår omsætning indregnes i årsregnskabet. Kravene i IFRS 15 vil der blive redegjort 
for i et sådant omfang, at læseren af denne afhandling vil kunne forstå de revisionsmæssige 
overvejelser ved kontraktbaseret omsætning, der ikke indeholder særlige elementer, der er 
udspecificeret i IFRS 15. Der redegøres derved ikke for særlige regler om for eksempel kon-
traktsalg med tilbagekøbsforpligtigelse eller lignende.  
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IFRS 15 er bygget op omkring en 5-trins model med udgangspunkt i, at omsætning ind-
regnes i takt med overførsel af kontrollen med varer eller serviceydelser, der gennemgås 
nedenfor: 

 

Figur: 8.1  
Kilde: Egen illustration 

Kravet jævnfør IFRS 15 er grundlæggende, at omsætning først indregnes, når leverings-
forpligtigelsen er opfyldt. Det vil altså sige, at omsætning kan indregnes, når kontrollen over 
en vare eller serviceydelse er leveret til kunden i sådan et omfang, at kontrollen overgår til 
kunden. Det betyder ligeledes, at hvis omsætningen er baseret på en kontrakt med delleve-
ring, skal omsætningen indregnes løbende, i takt med at leveringsforpligtigelsen opfyldes 
(IFRS 15). De enkelte trin redegøres der kort for nedenfor. 

 TRIN 1 – IDENTIFIKATION AF KONTRAKTEN  

I henhold til IFRS 15 er første trin at identificere eksistensen af en kontrakt, der kan an-
vendes som indregningsgrundlag for omsætningen. Det er i standarden ikke påkrævet, at 
kontrakten er skriftlig, dette er dog i praksis det nemmeste at håndhæve legalt. Kontrakten 
kan derved både være skriftlig, mundtlig eller i forbindelse med handelspartneres normale 
forretningspraksis. IFRS 15 skal benyttes, hvis følgende kriterier efter IFRS 15.9 er opfyldt 
(Steffensen, Lassen, & Eriksen, 2017): 

 Parterne har godkendt kontrakten og er gensidigt forpligtet til at opfylde den 
 Parternes rettigheder i henhold til levering kan identificeres 
 Betalingsbetingelser kan identificeres  
 Kontrakten er af forretningsmæssigt indhold 
 Det er sandsynligt, at virksomheden vil modtage betaling for sine ydelser. 

 TRIN 2 – IDENTIFIKATION AF SEPARATE LEVERINGSFORPLIGTIGELSER  

Næste trin i modellen vedrører leveringsforpligtigelser. Separate leveringsforpligtigelser 
skal opgøres ved indgåelsen af kontrakten. Det vil sige, at hvis en kontrakt indeholder flere 
delelementer, der leveres særskilt, skal disse indregnes som omsætning særskilt. Kriterierne 
for adskillelse af leveringsforpligtigelser er jf. IFRS 15.27: 

 Kunden kan opnå fordele fra varen eller serviceydelsen alene eller i kombination med andre 
ressourcer, som er let tilgængelige; og 
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 Virksomhedens tilsagn om at levere varen eller serviceydelsen kan adskilles fra andre tilsagn 
i kontrakten. 

Det vil altså sige, at såfremt en kontrakt indeholder flere delelementer, der leveres sær-
skilt, skal disse adskilles, såfremt kunden kan opnå økonomiske positive pengestrømme ved 
varen eller serviceydelsen alene eller sammen med andre ressourcer, som kunden har let 
tilgængelig (Steffensen, Lassen, & Eriksen, 2017).  

Et eksempel på ovenstående kunne være en kontrakt indgået omkring installation af et 
ventilationsanlæg til en produktionshal med hertil hørende udtræk igennem loftet. Installa-
tionen kan udføres af andre. Anlæg og udtræk er standard og etableres hver for sig, men 
anlægget fungerer ikke uden udtræk. Sammenføjning af anlæg og udtræk er simpel. De se-
parate leveringsbetingelser ville i dette tilfælde være 

 Anlæg – kan installeres af andre leverandører i branchen  
 Installation – må forventes at kunden accepterer levering af anlægget uden installation  
 Etablering af udtræk – etableres særskilt fra anlæg, hvorfor det må ses som separat færdig-

vare 
 Sammenføjning – ikke væsentlig for brug af anlægget og er dermed ikke en væsentlig inte-

grationsservice.1 

 TRIN 3 – OPGØRELSE AF KONTRAKTENS SAMLEDE TRANSAKTIONSPRIS 

Næste trin i modellen er opgørelse af kontraktens samlede transaktioners pris. Dette gø-
res simpelt ved at tage alle elementer af kontrakten og opgøre de enkelte varers og service-
ydelsers salgssum. Såfremt kontrakten indeholder rabatter, allokeres disse forholdsmæssigt. 
Dette gøres simpelt, såfremt kontrakten ikke indeholder variabler og betinger vederlag 
(Steffensen, Lassen, & Eriksen, 2017). 

Opgørelse af kontraktens samlede transaktionspris kan vise sig vanskelig i mange tilfælde 
grundet vederlag med variabler, betingelser, bytteelementer, salg med garanti samt forsik-
ringer indregnet i kontrakten. Disse vanskeligheder holdes ude af denne afhandling. 

 TRIN 4 – ALLOKERING AF TRANSAKTIONSPRISEN TIL DE IDENTIFICEREDE LEVERINGSBETIN-
GELSER  

Næste trin efter opgørelsen af den samlede kontrakts transaktionspris er allokering af 
transaktionsprisen til de enkelte varer og serviceydelser fra trin 2. Allokeringen skal efter 
IFRS 15.73 henføres til hver enkelt delkomponent. Allokeringen skal ske med udgangspunkt 
i det beløb, virksomheden ville tage for en vare eller serviceydelse, hvis denne blev solgt 
separat. Allokeringen er altså ikke en direkte allokering af den aftalte salgssum.  

Allokeringen af transaktionsprisen skal derved ske på baggrund af eksempelvis en aftalt 
pris eller en listepris. Ellers kan allokeringen ske på baggrund af varer eller serviceydelser, 

                                                      
1 Eksempel fra (Steffensen, Lassen, & Eriksen, 2017) 
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der sælges særskilt til andre lignende kunder i lignende omstændigheder. Hvis ikke en di-
rekte observerbar pris findes, skal virksomheden estimere denne. Estimering kan efter IFRS 
15.79 ske ved enten (Steffensen, Lassen, & Eriksen, 2017): 

 Justeret markedspris 
 Kostpris plus avance 
 Residualmetoden  

Ovenstående metoder vil der ikke blive redegjort yderligere for i denne afhandling. 

I praksis vil virksomheder have behov for et allokeringssystem, der sikrer korrekt alloke-
ring af salgssummen for de enkelte kontrakter. 

 TRIN 5 – INDREGNING AF OMSÆTNING, NÅR LEVERINGSFORPLIGTIGELSERNE ER OPFYLDT 

Sidste trin i modellen er indregning af omsætning, når leveringsforpligtigelserne er op-
fyldt. Det afgørende ved indregning efter IFRS 15 er lidt anderledes end i IAS 18. Hvor man 
fra IAS 18 indregner omsætning, når risikoen og fordelen overgår til kunden, indregner man 
efter IFRS 15, når kontrollen er overgået til kunden. Med andre ord skal omsætningen ind-
regnes, når kontrollen af en vare er overgået eller en service er udført.  

I eksemplet fra trin 2 vil omsætningen skulle indregnes således: 

 Anlæg – når kontrollen over anlægget overgår til kunden 
 Installation – når installation er udført, og kunden dermed har kontrol over denne 
 Etablering af udtræk – når etablering er udført, og kunden dermed har kontrol over denne 
 Sammenføjning – når sammenføjning er udført, og kunden dermed har kontrol over denne. 

Det væsentlige ved ovenstående er, at omsætningen indregnes løbende, når kontrollen 
overgår til kunden. Derved skal omsætning indregnes løbende, når kontrollen overgår til 
kunden, og i ovenstående eksempel kan der være forskydning mellem overgang af kontrol-
len fra anlægget til installationen, og dermed vil omsætningen ligeledes indregnes forskudt. 
Såfremt anlægget ikke fungerede uden installationen, og installationen kun kunne foretages 
af salgsvirksomheden, skulle levering og installation ses som en samlet leveringsbetingelse 
og derved indregnes samtidigt. 

8.2 REVISION AF IFRS 15 UDEN BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 
Ovenfor er der redegjort for de generelle krav og definitioner i IFRS 15. For at kunne ana-

lysere og vurdere hvordan blockchain-teknologien kan påvirke revisionen af for eksempel 
IFRS 15, er det relevant indledningsvist at forstå, hvordan kontraktbaseret omsætning revi-
deres uden blockchain-teknologien efter IFRS 15. Der er i scenariet ikke taget stilling til be-
tydelig risiko, som normalt forbindes med omsætning. Dette afsnit vil indeholde en redegø-
relse heraf på baggrund af eksemplet brugt i ovenstående redegørelse med en kontrakt om 
salg af et anlæg med installation, etablering af udtræk og sammenføjning. 
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8.2.1 SCENARIE  
Der er mellem en virksomhed og en handelspartner indgået en kontrakt om et ventilati-

onsanlæg til en produktionshal med hertil hørende udtræk igennem loftet. Installationen 
kan udføres af andre. Anlæg og udtræk er standard og etableres hver for sig, men anlægget 
fungerer ikke uden udtræk. Sammenføjning af anlæg og udtræk er simpel.  

Kontrakten er godkendt af begge parter, og disse er gensidigt forpligtet til at opfylde den. 
Endvidere indeholder kontrakten betalingsbetingelser og er af forretningsmæssigt indhold. 
Begge parters rettigheder i henhold til levering kan identificeres uden problemer, og det er 
sandsynligt, at virksomheden vil modtage betaling for sine ydelser. 

Individualiseringen af leveringsforpligtigelser er beskrevet ovenfor in trin 2. Og kontrak-
tens samlede transaktionssum kan opgøres simpelt.  

Virksomheden bruger et IT-system til at registrere og styre kontrakter, herunder den sam-
lede transaktionssum og allokeringen af transaktionssummen, hvilket sker på baggrund af 
listepriser, der findes i virksomhedens IT-system.  

Kontrollen over anlægget overgår til kunden den 1. december 2018. Installationen finder 
sted den 14. december 2018, og etablering af udtræk og sammenføjning bliver udført 1. ja-
nuar 2019. Virksomheden har kalenderår som regnskabsår. 

 REVISIONSHANDLINGER 

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i sin revisionsdokumentation i for-
bindelse med revisionen af kontraktbaseret omsætning. I det opstillede scenarie skal revisor 
forholde sig til en række forhold. Disse gennemgås enkeltvis nedenfor: 

 KONTRAKTEN  

Revisor skal opnå overbevisning om, at kontrakten er godkendt af begge parter, og at 
disse er gensidigt forpligtet til at opfylde den. Revisor kan opnå overbevisning herom, ved at 
indhente kopi af kontrakten og se, at denne er underskrevet af begge parter. Revisor kan i 
samme forbindelse ved indhentelsen af kontrakten sikre, at denne indeholder betalingsbe-
tingelser samt er af forretningsmæssig karakter.  

Herudover er det som tidligere beskrevet et krav, at det er sandsynligt, at virksomheden 
vil modtage betaling for sine varer og serviceydelser. For at opnå overbevisning om dette 
kan revisor foretage forespørgsler til ledelsen herom.  

Sidst skal revisor gennemgå kontrakten for identificeringen af separate leveringsforpligti-
gelser. 

Ved ovenstående handlinger opnås der revisionsbevis for eksistensen af omsætningen. 

 INDREGNING AF OMSÆTNING 

Herefter, når revisor har gennemgået kontrakten, skal indregningen af omsætningen re-
videres. Her skal revisor forholde sig til trin 3 til 5 fra ovenstående redegørelse.  
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Indledningsvist skal revisor sikre, at virksomheden har opgjort den samlede transaktions-
sum, da kontrakten blev gennemgået. Dette kan revisor sikre ved at sammenholde informa-
tionerne i kontrakten med virksomhedens registrering i deres IT-system. Denne handling op-
når revisionsbevis for fuldstændigheden af omsætningen. 

Herefter skal revisor sikre, at der er sket korrekt allokering af transaktionssummen på 
baggrund af listepriser. Dette kan revideres ved at indhente listepriser og stikprøvevis efter-
prøve virksomhedens allokering af transaktionssum til listepriserne. Ved denne handling op-
nås der overbevisning om nøjagtigheden af omsætningen.  

Sidste handling, der skal udføres i forbindelse med revision af scenariet, er sikring af pe-
riodiseringen af omsætningen. Her skal revisor opnå overbevisning om tidspunktet for ind-
regningen af omsætningen og derved overgangen af kontrollen til kunden.  

For anlægget kan overgangen af kontrollen sikres ved at indhente leveringsdokumenta-
tion eller modtagelsesbekræftelse fra kunden. Revisor skal sikre, at omsætningen er indreg-
net den 1. december 2018, og det alene er anlægget, der indregnes på dette tidspunkt. Her-
efter skal der indhentes dokumentation for kontrolovergang ved installationen af anlægget 
samt etablering af udtræk og sammenføjning. I sådanne tilfælde må det forventes, at der 
foreligger dokumentation i form af enten testrapporter på anlægget efter installationen eller 
kvittering for, at arbejdet er udført, underskrevet af kunden. Revisor skal her sikre, at det 
alene er omsætningen for installationen, der er indregnet i regnskabsåret for 2018. Da kon-
trollen for etablering af udtræk og sammenføjning først overgår i næste regnskabsår, kan 
omsætningen først indregnes der. 

Såfremt der ved ovenstående handlinger ikke findes væsentlig fejlinformation, vil revisor 
have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for kontrakten. Revisor skal foretage 
ovenstående handlinger for en tilstrækkelig populations størrelse for at kunne konkludere 
på hele omsætningen. I praksis vil dette betyde, at revisor skal teste flere kontrakter og ind-
hente dokumentation i forbindelse hermed. 

 

8.3 REVISION AF IFRS 15 MED BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 
I dette afsnit vil revisionen af samme scenarie blive gennemgået, men med udgangspunkt 

i at revision var foretaget på baggrund af en blockchain-transaktion, som revisor ville kunne 
foretage revisionshandlinger på. Der vil i afsnittet ikke blive taget højde for brug af AI eller 
Robotics til revisionen. Anvendelse af disse må forventes at have yderligere indvirkning på 
revisionsprocessen.  

8.3.1 SCENARIE OMKRING BLOCKCHAIN-TRANSAKTIONEN 
Der tages udgangspunkt i samme scenarie som ovenfor beskrevet i afsnit 8.2.1. Der er 

fortsat tale om en kontrakt, der er indgået mellem en virksomhed, som er revisionskunde, 
og en handelspartner omkring et ventilationsanlæg med dertil hørende installation mv.  
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Til forskel fra første scenarie er der i dette tilfælde tale om en aftale, der er indgået med 
en smart contract i et blockchain-netværk. Netværket er et lukket netværk, administreret af 
revisor, hvorfor denne har direkte adgang til smart contracten og til at se, hvilke elementer 
denne indeholder af betingelser. Transaktioner registreres i blockchain-netværket og over-
føres automatisk til kundens bogføring og kan spores ved brug af hash registeringen i bogfø-
ringens transaktionsregister. 

Smart contracten er opbygget således, at den signeres digitalt af begge de involverede 
parter, som derved bekræfter betalingsbetingelserne samt sikrer, at begge parter er gensi-
digt forpligtet til at overholde betingelserne heri. Smart contracten er yderligere opdelt efter 
individualiseringen af leveringsforpligtigelserne. Endvidere indeholder smart contracten op-
lysninger om den samlede transaktionssum og allokeringen af transaktionssummen, der 
endvidere er automatisk forbundet med selskabets IT-system med listepriser.  

Smart contracten er endvidere sat op til automatisk at indregne omsætning og omkost-
ninger i overensstemmelse med kontraktens allokeringsoplysninger og IT-systemets listepri-
ser. Indregningen sker automatisk, når begge parter har været inde og godkende, at leve-
ringsforpligtigelsen er opfyldt for de enkelte individualiserede leveringsforpligtigelser.  

 KONTRAKTEN  

Som beskrevet ovenfor i scenariet, så er kontrakten nu direkte registeret i blockchainen 
gennem en smart contract. I det opstillede scenarie har revisor adgang til at se oplysningerne 
i denne kontrakt, da revisor er administrator på netværket. Herved har revisor altså mulig-
hed for at revidere kontraktens oplysninger, så snart kontrakten bliver gældende på netvær-
ket. De revisionshandlinger, der er knyttet til sikring af kontraktens indhold og revision af 
dette, vil være uændrede i forhold til førnævnte scenarie, hvor kontrakten ikke var registeret 
på en blockchain. Revisor skal altså fortsat sikre sig, at kontrakten er godkendt af begge par-
ter og indeholder betalingsbetingelser, samt at indholdet af kontrakten er af forretnings-
mæssigt karakter. Endvidere skal revisor fortsat sikre sig, at det er sandsynligt, at selskabet 
vil modtage betalingen for denne levering af ventilationsanlæg.  

Sikring af godkendelsen af kontrakten fra begge parter må vurderes at kunne sikres ved, 
at begge pater digitalt underskriver kontrakten direkte gennem smart contracten. Revisor 
kan herved direkte se i smart contracten, at denne er behørigt godkendt af begge parter. 
Endvidere må det forventes, at revisor ligeledes ved denne handling kan sikre, om det er 
sandsynligt, at der vil ske betaling for overholdelse af leveringsforpligtigelserne.  

Det må vurderes, at revisor i højere grad ved smart contracts kan foretage løbende revi-
sion af kontrakter, end tilfældet er uden for smart contract. Ved kontrakter, der er indgået 
uden for smart contract, vil revisor ofte først foretage revisionen af kontrakten i forbindelse 
med enten løbende revision eller statusrevision. Derved vil revisor ligeledes kunne sikre, at 
individualisering af leveringsforpligtigelser samt allokering af samlet transaktionssum er i 
overensstemmelse med den indgåede kontrakt, og derved sikre, at kontrakten er udarbejdet 
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i overensstemmelse med IFRS 15, og at indregning ligeledes vil ske i overensstemmelse her-
med.   

 INDREGNING AF OMSÆTNING 

Revisionshandlinger i forbindelse med sikring af indregning af omsætning kan ved smart 
contracts i højere grad foretages i forbindelse med revisionshandlingerne på kontrakten.  

Revisor vil allerede ved oprettelsen af smart contracten kunne revidere, om denne er sat 
til automatisk at indregne omsætning korrekt i overensstemmelse med allokeringen af den 
samlede transaktionssum. Dette sikres ved, at kontrakten er sat til at hente de rigtige liste-
priser i systemet, og sikre, at individualiseringen af leveringsforpligtigelser er korrekt, og der-
ved at systemet automatisk kan beregne allokeringen af den samlede salgstransaktion.  

Periodiseringen af omsætningen vil kunne sikres ved, at denne indregnes automatisk i 
overensstemmelse med smart contracten. Som angivet i scenariet vil dette sikres, ved at 
begge parter godkender, at leveringsforpligtigelsen er opfyldt, og kontrollen er overgået. 
Herved vil revisor kunne se et digitalt tidsstempel fra hver part. I tilfælde af en længere pe-
riode mellem godkendelse fra den første til den anden part, vil revisor kunne undersøge 
dette nærmere for at sikre, at periodisering er korrekt.  

 

8.4 DELKONKLUSION 
Når de to scenarier sammenlignes, må det vurderes, at risikoen for fejl i forbindelse med 

indregning af omsætning er mindre ved en smart contract baseret indregning. Dette skyldes, 
at revisor i højere grad på forhånd kan sikre, at de betingelser, der er sat op i systemet, er 
korrekte, og derved sikre, at de bliver indregnet korrekt. I tilfælde hvor der ikke foretages en 
automatisk systembogføring, må det i højere grad vurderes, at der kan opstå fejl i forbindelse 
med indregningen.  

Risikoen for fejl i forbindelse med indregning af omsætning kan henføres til periodiserin-
gen heraf, altså om der bliver indregnet i den korrekte periode ved opfyldelsen af leverings-
betingelsen og overgangen af fordelen. Endvidere kan der opstå fejl i forbindelse med nøj-
agtigheden af omsætningen, når det skal tilsikres, at der indregnes nøjagtighed i henhold til 
individualiseringen af leveringsforpligtigelserne samt allokering af den samlede transakti-
onssum i overensstemmelse med listepriserne. I forbindelse hermed må der ligeledes vur-
deres at være en risiko vedrørende fuldstændigheden af omsætningen. Derudover må der 
vurderes at være en risiko vedrørende forekomsten af omsætningen, som styres af forhol-
det, om den faktiske kontrol af salgsobjektet er overgået til modparten.  

Den iboende risiko i forbindelse med ovenstående må vurderes at være mindre ved brug 
af en smart contract transaktion, da revisor vil være i stand til at sikre, at indregning vil ske i 
overensstemmelse med standarderne, allerede ved oprettelsen af smart contracten. Herved 
reduceres risikoen til eventuelle fejlagtige rettelser af listepriser eller fejlagtig periodisering 
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i forbindelse med begge parters godkendelse af, at leveringsforpligtigelsen er overholdt, og 
kontrollen er overgået. Det må vurderes, at risikoen for forekomsten og nøjagtigheden af 
omsætningen reduceres som følge af den automatiske postering på baggrund af en revideret 
smart contract. Ligeledes må det vurderes, at risikoen for væsentlige fejl i forbindelse med 
fuldstændigheden af omsætningen reduceres, da revisor vil kunne følge med i, om parterne 
accepterer overholdelse af leveringsforpligtigelser, og dermed tilsikre, at omsætning ikke 
bliver undladt. 

Derved må konklusionen for revision af omsætning efter IFRS 15 være, at der er en række 
risici, der kan nedsættes ved anvendelsen af blockchain-baserede smart contracts. I vurde-
ringen må det dog ligeledes tages i betragtning, at revisors kompetencer skal tilpasses til at 
kunne foretage revision af systembaserede automatiske posteringer.  
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9 LITTERATURANALYSE  

Formålet med litteraturanalysen er at belyse den forskning, der er udført på området. 
Analysen indeholder udgivne artikler fra diverse tidsskrifter.  

 

9.1 METODE 
Dette afsnit beskriver litteraturanalysen, og hvordan den er udført, inklusive databases-

øgning, søgeord samt tidsbegrænsning. Udvælgelsen af artikler og kategoriseringen af artik-
lerne er forklaret. Slutteligt diskuteres validitet, pålidelighed og begrænsninger af analysen.  

9.1.1 LITTERATURANALYSEN 
Litteraturanalysens fokus er blockchain og mere specifikt blockchain i regnskab og revisi-

onsøjemed.  

Keele University (2007) skriver, at “ A systematic literature review is a means of evaluating 
and interpreting all available research relevant to a particular research question, topic area, 
or phenomenon of interest.” 

9.1.2 DATABASESØGNING 
Søgning af litteratur blev foretaget i den kombinerede database EBSCOhost Cross-Data-

base der inkluderer nedenstående underliggende databaser, hvoraf de stjernemarkerede 
blev tilvalgt og de øvrige fravalgt til brug for denne litteraturanalyse. 

 Academic Search Elite * 

 Business Source Complete * 

 Communication & Mass Media Complete  

 eBook Collection (EBSCOhost)  

 EconLit * 

 ERIC * 

 PsycARTICLES  

 PsycINFO  

 Regional Business News  

 SocINDEX with Full Text 

Databasen blev tilgået via CBS’s hjemmeside.  

Det blev ikke vurderet relevant at tidsbegrænse litteratursøgningen efter udgivelsesdato, 
i og med at blockchain-området er forholdsvist nyt, og alle de fremsøgte artikler er af nyere 
dato (2015-2018).  
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Følgende kriterier blev benyttet i den avancerede søgning i databasen:  

Søgeord: "Blockchain" og "Accounting" 
Dokumenttype: "Article"  
Publikationstype: "Journal Article" or "Academic Journal" 
Sprog: Engelsk 

Ovenstående søgning resulterede i 46 artikler, efter eksakte dubletter var fjernet. Søge-
resultaterne er præsenteret i tabellen nedenfor. 

Database Søgeord År 2015-2018 

Business Source Complete Blockchain AND Accounting 33 
Academic Search Elite Blockchain AND Accounting 17 
EconLit Blockchain AND Accounting 2 

Tabel 9.1. Søgeresultater for databaser og søgeord. Databasesøgningen blev foretaget d. 31-7-2018 
Kilde: egen tilvirkning 

I databaserne søgte vi også med ordet "auditing" i stedet for "accounting", men det gav 
ikke væsentligt anderledes resultater.  

9.1.3 UDVÆLGELSE AF ARTIKLER 
Ud fra relevansen af artiklerne i forhold til afhandlingen, baseret på abstractet, blev 5 

artikler valgt til yderligere gennemgang. De 5 artikler var publiceret i de følgende tidsskrifter.  

Tidsskrift Antal 

Journal of Emerging Technologies in Accounting (AAA2) 2 
International Journal of Accounting Information Systems 1 
Journal of Information Systems (AAA2) 1 
Accounting Today 1 

Tabel 9.1: Tidsskrifter 
Kilde: egen tilvirkning 

9.1.4 VALIDITET OG PÅLIDELIGHED 
Validiteten af analysen afhænger af graden af relevans af de enkelte artikler for emnet i 

afhandlingen (Cooper, 1998).  

 

9.2 ARTIKLERNE 
Nedenfor findes en opsummering af de enkelte artikler, inden de slutteligt er sammen-

draget i en sammenholdelse og delkonklusion. 

 

                                                      
2 AAA = American Accounting Association 
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9.2.1 ARE AUDITORS READY FOR BLOCKCHAIN? THE AUDIT PROFESSION IS EYEING BLOCKCHAIN 
Boillet (Boillet, 2017) beskriver i en artikel i tidsskriftet Accounting Today, hvordan block-

chain-teknologien potentielt muliggør, at enhver transaktion kan blive delt mellem pålidelige 
parter og samtidig blive verificeret, hvilket medfører en øget transparens og tillid og samtidig 
øger effektiviteten, fordi blockchainen er anset som værende en ”central point of truth”. 
Boillet pointerer samtidig, at indfasningen af blockchain ikke er noget, der sker natten over. 
Implementeringen af blockchain vil kræve væsentlige investeringer i systemer og processer. 
Til gengæld vil afkastet af investeringen resultere i en overflødiggørelse af behovet for de 
tidskrævende finansielle afstemninger, som man ser i dag.  

I sin artikel sætte Boillet ord på fire nøgleforudsætninger, der skal være på plads, før tek-
nologien fuldt ud kan imødekomme kravene fra forretningslivet.  

 Tillid til systemet. Indebærer udfordringen ved digitale signaturer og den udfordring, der kan 
være ved at verificere brugerne på et givent netværk. 

 Revisionsstrategier. Indebærer revisors overvejelser ved tilgangen til revision af et komplekst 
system med stigende mængder af data. Samtidig kunne automatiseringen af processer re-
sultere i frigivelse af tid og fokus til de ikke-automatiserede elementer af en revision. 

 Regnskabs-, rapporterings- og lovmæssige standarder. Som med så mange andre nye tekno-
logier er det svært fra lovgivers side at lovgive på et område, hvor man endnu ikke kender 
det fulde billede, herunder muligheder, trusler og udfordringer ved teknologien. Derfor er 
det vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem revisionsbranchen, kunderne og lovgiver.  

 Cyber- og softwarerevision. Der findes ingen teknologi, der er 100% sikker. Dette gælder 
også blockchain, og derfor vil der være brug for revision og validering af systemerne og soft-
waren, både i forhold til generelle IT kontroller og i høj grad også til cybersikkerheden.  

9.2.2 BLOCKCHAIN: EMERGENT INDUSTRY ADOPTION AND IMPLICATIONS FOR ACCOUNTING 
Kokina et al. (2017) artiklen omhandler indvirkningerne, fordele og ulemper, ved intro-

duktionen af blockchain teknologien i revisionsindustrien. 

Smart contracts: Generelt, når en kontrakt bliver en del af blockchainen, er den synlig for 
alle, men der er teknologiske løsninger til at skjule informationen i kontrakt-koden (Buterin 
2016). Watanabe et al. (2015) diskuterer detaljeret implikationerne af at registrere en kon-
trakt i en blockchain.  

Begrænsninger: Blockchains, der er designet som offentlige systemer, såkaldte "permis-
sionless", og dermed tillader alle at tilslutte sig, er modtagelige overfor ”51 procents angreb” 
eller manipulation af tilgange af nye blokke til blockchainen af et flertal af brugerne på net-
værket (Witte, 2016). Imidlertid mangler blockchains, der er designet som private systemer, 
såkaldte "permissioned", gennemsigtighed og tilskyndelsesstukturen i decentraliseringen, 
og de kommer dermed mere til at virke som sofistikerede transaktionsdatabaser.  
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Fra et teknisk synspunkt er skalerbarheden af blockchain en udfordring, fordi blockchain-
systemet med vilje er designet til at være beregningsintensivt, tungt og kræver mange com-
puterkræfter. 

Fordelene ved blockchain i forhold til bogholderi og revision inkluderer (Baron, 2017):  

 Sporbart revisionsspor 
 Automatiserede revisionsprocesser 
 Godkendelse af transaktioner 
 Sporing af ejerskab af aktiver 
 Udvikling af smart contracts 
 Registrerings- og lagersystemer for ethvert aktiv, lige fra råvarer til IP rettigheder. 

I februar 2017 annoncerede Deloitte, at de havde gennemført en blockchain-revision ved 
at anvende de eksisterende revisionsstandarder til at undersøge en permissioned blockchain 
applikation.  

9.2.3 CAN BLOCKCHAINS SERVE AN ACCOUNTING PURPOSE? 
Præmissen for Coyne og McMickles (2017) artikel er bl.a., at ny teknologi i sig selv, ikke 

altid er løsningen på alle vores udfordringer. Deres artikel tager et kig på blockchain tekno-
logien igennem en kritisk linse.  

”[Neil] Postman argued that our society was sliding into a troubling relationship with tech-
nology. We were, he noted, no longer discussing the trade-offs surrounding new technolo-
gies, balancing the new efficiencies against the new problems introduced. If it’s high-tech, 
we began to instead assume, then it’s good. Case closed. […] We’re instead quick to idolize 
these digital doodads as a signifier of progress and a harbinger of a (dare I say, brave) new 
world.” - (Newport, 2016) 

Citat fra Niel Postman – vi skal ikke altid blive forblændet af den teknologiske udvikling. 
Vi skal bevare en naturlig skepsis og ikke lade os snyde til at tro, at noget er godt, bare fordi 
det er nyt og højteknologisk.  

Blockchain kan rigtig mange gode ting, er specifik designet til at løse "Byzantine Generals’ 
Problem". Byzantine Generals' Problem beskriver, hvordan korrupt kommunikation truer 
vellykket koordination i et decentraliseret netværk (Lamport et al., 1982). Læseren bør fore-
stille sig en general, der skal kommunikere en ordre til flere løjtnanter. Loyale løjtnanter skal 
adlyde en loyal general, og alle løjtnanter skal adlyde den samme ordre. Imidlertid kan både 
generalen og enhver af løjtnanterne være forræderiske. Dette kan resultere i, at generalen 
sender flere forskellige ordrer til hver løjtnant eller slet ingen ordre til en eller flere løjtnan-
ter. Givet at løjtnanterne ikke kan kommunikere med hinanden indbyrdes, kan de ikke være 
sikre på, at de alle adlyder den samme ordre. Dette problem kan overføres til kommunika-
tion mellem computere og systemer. Det er her, blockchain kommer ind i billedet, da det, 
som nævnt ovenfor, netop er udviklet til at komme dette problem til livs. Ved at verificere 
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transaktionerne (ordrerne) blandt alle deltagerne på netværket (løjtnanterne) og først tilføje 
en ny blok (eksekvere en ordre), hvis der er konsensus blandt flertallet af løjtnanterne, sikres 
verifikationen af ordren. En ting mere, som skal til, før en transaktion er verificeret, er, at 
den i blockchain også bliver identificeret. Dvs. at generalens ordre bliver underskrevet af 
ham, og en forræderisk løjtnant kan altså ikke senere ændre generalens ordre uden også at 
ændre underskriften, hvilket vil medføre en uoverensstemmelse ved sammenholdelsen af 
ordren med de andre løjtnanters version af ordren, med henblik på at skabe konsensus. Altså 
vil det være tydeligt hvilke(n) løjtnant(er), der ikke fulgte generalens oprindelige ordre.  

Specifikt identificerer Coyne og McMickle følgende tre udfordringer ved blockchain-tek-
nologien i bogførings- og finansiel rapporteringsøjemed.  

 Ønsket om fortrolighed i virksomheder medfører umiddelbart en modstand mod im-
plementeringen af offentlige blockchains (forretningshemmeligheder mv.)  
 Muligheden for at manipulere med private ikke decentraliserede blockchains 
 Begrænset verifikation af transaktioner 

Alle tre udfordringer bliver forklaret mere uddybende herunder.  

 FORTROLIGHED 

Blockchain-teknologiens løsning på Byzantine Generals' Problem er afhængig af det distri-
buerede design i blockchainen. Altså, i manglen på en central autoritet må netværket opnå 
konsensus om de korrekte transaktioner (den sande liste af historiske transaktioner). Dette 
kræver en offentlig blockchain, som er åben for alle på samme måde som Bitcoin. Det vil 
sige, at alle kan tilgå den, se den og tilføje nye blokke. Ulempen ved dette er, at der dermed 
ikke eksisterer nogen adgangskontroller eller autorisationer, som regulerer, hvem der kan 
læse og skrive i blockchainen.  

En løsning på dette er at lave en privat blockchain, hvor det kun er virksomheden selv, 
der har adgang. Dermed bliver blockchainen mere lig et traditionelt transaktionsbogholderi. 
Ejeren af blockchainen holder dermed indholdet hemmeligt fra offentligheden, på samme 
måde som vi kender det i dag, og har kontrol over, hvilke brugere der får læse- og skrivead-
gang. Ulempen ved den private blockchain er, at den mister de fordele, som ellers ligger i 
blockchain-teknologien. Blockchainen er nu ikke længere distribueret ud til deltagerne i et 
netværk, og dermed er løsningen på Byzantine Generals' Problemet væk.  

En mulig løsning på dette ville kræve, at alle virksomheder i en forsyningskæde, upstream 
og downstream, deltog i et fælles blockchain-netværk og dermed var brugere på samme 
distribuerede netværk. Dette vurderes dog at ville medføre ikke uvæsentlige implemente-
ringsomkostninger, og herudover risikerer man, at nogen virksomheder ville blive nødt til at 
køre på flere parallelle blockchains i tilfælde, hvor de indgik i flere forskellige forsyningskæ-
der.      
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I tillæg hertil kan det nævnes, at der også arbejdes med undersøgelse af mulighederne 
for, hvordan det er muligt at få de gode effekter fra den offentlige (unpermissioned) block-
chain, men hvor man samtidig bevarer en fortrolighed og hemmeligholdelse af detaljerne 
omkring en transaktion (Coyne & McMickle, 2017). Dette kan bl.a. gøres ved, at ikke hele 
transaktionen offentliggøres, men kun de hashes, der tilhører transaktionen, for at bevare 
funktionaliteten omkring verifikation og konsensus uden at afsløre private data til tredjepar-
ter. Det er derfor tænkeligt, at vi i takt med udforskningen og den videre innovation af block-
chain-teknologien vil se løsninger udfolde sig på netop udfordringen om privacy.   

 MULIGHEDEN FOR MANIPULATION (51 PROCENT ANGREB)  

Grundet konsensusmekanismen i blockchain-teknologien kræver det et flertal at foretage 
ændringer til kæden. Flertallet er ikke nødvendigvis målt som antallet af deltagere på net-
værket, men kan ligeså godt være målt som deres relative computerkræfter. En virksomheds 
åbne blockchain ville derfor konstant være udsat for risikoen for at netværket vender sig 
imod den.  

Havde virksomheden derimod sin blockchain lukket og dermed 100% kontrol over den, 
ville virksomheden have mulighed for at redigere i enhver del af blockchainen. I tilfælde af 
et sikkerhedsbrud kunne 100% af kontrollen over blockchainen havne i hænderne på en 
hacker.   

 UFULDSTÆNDIG VERIFIKATION AF TRANSAKTIONER 

I og med at blockchain er designet til at registrere digitale transaktioner/aktiver, giver det 
nogen udfordringer, når man skal overføre anvendeligheden til registrering af ikke-digitale 
transaktioner/aktiver. Dette problem ville man fx støde på ved brug af blockchain som bog-
føringsværktøj. Den, der foretager registreringen af en transaktion, ville også skulle be-
kræfte, at transaktionen vedrører en verificeret økonomisk hændelse, at de registrerede 
værdier er i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis, samt at ingen økonomiske 
hændelser er blevet overset, altså at registreringen er fuldstændig.  

Blockchain som en database registrerer ikke alene transaktioner, den håndterer overfø-
relser af digitale aktiver. Det er en af grundene til, at denne er brugbar til smart contracts. 
Se fx Bitcoin eller andre kryptovalutaer, der eksisterer valutaen kun i blockchainen. Dvs. blok-
kene i kæden er overførsler af aktiver, ikke bare registreringer af overførsler. Bogføring der-
imod er blot registrering af overførsler og hændelser, men flytter i sig selv ikke nogen aktiver.  

På baggrund af disse udfordringer står det ikke klart, hvorvidt blockchain, som blev desig-
net til at løse et specifikt problem, ville være bedre end et traditionel ERP-system til at holde 
styr på bogføring.  

Ændringer i forretningsverdenen nødvendiggør ændringer til revisionsprofessionen, men 
ikke alle nye teknologier i forretningsverdenen vil facilitere fremskridt inden for regnskab og 
revision.  
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9.2.4 DESIGNING CONFIDENTIALITY-PRESERVING BLOCKCHAIN-BASED TRANSACTION PROCESSING 
SYSTEMS 

Wang og Kogan beskriver i deres artikel, Designing confidentiality-preserving Blockchain-
based transaction processsing systems, hvordan de kunne forestille sig et blockchain setup 
se ud, der skaber den fornødne balance mellem åbenhed og fortrolighed, der er nødvendig 
for en velfungerende blockchain på regnskabsområdet (Wang & Kogan, 2018).  

Forfatterne beskriver det trade-off, der eksisterer mellem transparens og fortrolighed: jo 
mere information der deles, jo mere transparent vil en forretning være, og jo større er sand-
synligheden for, at forretningshemmeligheder og fortrolighed trues.  

I nutidens forretningsbillede er der et stort fokus på transparens kontra fortrolighed, sam-
arbejde kontra konkurrence (Bengtsson & Kock, 2000).  

Jo flere nodes, der tilføjes (gives adgang) til et netværk, jo mere pålidelig vil dataene være, 
og jo mindre fortrolighed vil der være på blockchainen. Som Coyne et al. (2017) også kommer 
ind på, vil en privat blockchain umiddelbart være løsningen på fortrolighedsproblemet, men 
her opstår problematikken med, at selskabet nu selv har 100% kontrol over blockchainen, 
og den derfor nu ikke længere har samme pålidelighed og ikke længere er sikret mod besvi-
gelser.  

Som løsning på denne udfordring mellem transparens og fortrolighed foreslår Wang og 
Kogan en ide om et system, de kalder Blockchain-based transaction processing system (Bb-
TPS) som ved hjælp af zero-knowledge proff (ZKP) bibeholder fortroligheden i blockchain-
netværket, samtidig med at man bibeholder de gode egenskaber ved en public ledger. ZKP 
er en kryptografisk metode, der muliggør, at en part (e.g. bruger på netværket) kan bevise 
over for andre parter, at en transaktion er valid uden at afsløre nogen sensitive informatio-
ner.  

Ved at "tokenzise" alle fysiske aktiver i Bb-TPS-systemet foreslår Kogan og Wang, at man 
kan bruge blockchainen til at registrere alle hændelser. Det kan fx være udvinding af råvarer 
i virksomhed A, som sælges til virksomhed B og bearbejdes til færdigvarer for derefter at 
blive solgt videre til virksomhed C og slutteligt til en forbruger. Virksomhed A, B og C kan 
være en del af samme koncern, eller de kan være uafhængige parter. Ved at have tokens i 
blockchainen, der repræsenterer de forskellige aktiver (råvarer, arbejdskraft, igangværende 
arbejder, færdigvarer og likvider), er det muligt, evt. i kombination med sensorer drevet af 
Internet of Things (IoT)3, at spore aktivernes passeren gennem værdikæden i blockchainen. 
Denne hovedbog over hændelser og aktivernes passeren gennem værdikæden kan nu danne 
grundlag for analyse og automatiske afstemninger samt bogføring hos de individuelle parter 

                                                      
3 Internet of Thing, forkortet IOT eller IoT, defineres slet og ret som ”et netværk af alle elektroniske enheder, 

i stand til at indsamle og dele data via sensorer”. Eller med andre ord ”at alt elektronik kan forbindes”. (Internet 
of Things, 2018) 
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i overensstemmelse med deres respektive finansielle retningslinjer og regnskabsstandarder, 
som godt kan være forskellige (USGAAP og IFRS mv.). Bb-TPS-systemet skal således ikke bog-
føre, men alene registrere transaktionerne, således at man har et system, der har registreret 
den entydige sandhed i et neutralt system. Herefter vil det være op til den enkelte virksom-
hed at tolke transaktionerne individuelt og regnskabsmæssigt behandle dem jf. relevant lov-
givning i deres individuelle retsområder.  

"Homomorphic encryption" er en krypteringsalgoritme, der muliggør beregninger på 
krypterede data, uden det først er nødvendigt at dekryptere dataene. Det er altså en kryp-
teringsmetode, der muliggør zero-knowledge proof, mens transaktionsdataene stadig er 
krypterede.  

Det, Wang og Kogan foreslår, er altså en blockchain, der udgør en neutral delt database, 
der indeholder information om transaktioner, mens selve bogføringen og justeringer skal 
foretages på toppen af Bb-TPS infrastrukturen ved hjælp af et traditionelt "enterprise infor-
mation system", der minder om dem, vi kender i dag. Altså vil Bb-TPS give forsikring på trans-
aktionsniveau for fuldstændigheden af populationen samt præsentere hændelserne i forret-
ningen (fakta), mens virksomhedernes "enterprise information systems" blot skal foretage 
aggregering samt relevante justeringer og nødvendige efterposteringer for at opstille et 
regnskab i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder. 

I Wang og Kogans test af en prototype af deres foreslåede Bb-TPS viser der sig imidlertid 
en ikke uvæsentlig udfordring. Deres prototype virker i for sig, som den skal, når de foretager 
forskellige test ved registrering af diverse aktiver og fiktive handelstransaktioner. Der, hvor 
der opstår en udfordring, er på procestiden for gennemførelse af en transaktion. I figuren 
nedenfor ses deres sammenligning af procestiden i deres blockchain-system kontra en al-
mindelig database ved hhv. 1, 10, 100 og 1000 transaktioner. Som det ses, er der en betydelig 
forskel på behandlingen af transaktioner (målt i sekunder) mellem blockchain og en almin-
delige SQL database.  

 

Tabel 9.3 
Kilde: (Wang & Kogan, 2018) 
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Selv mener forfatterne, at dette med tiden vil løse sig grundet den teknologiske udvikling, 
der i dag sørger for hurtigere og hurtigere computere nærmest fra dag til dag. Uanset hvad 
man tror på, skal man i hvert fald være klar over, at for at sikre irreversibilitet og manipula-
tionsmodstand er man nødt til at ofre beregningsressourcer og dermed procestid (fart). 

9.2.5 TOWARD BLOCKCHAIN-BASED ACCOUNTING AND ASSURANCE 
Dai og Vasarhelyi (2017) er af den overbevisning, at anvendelsen af blockchain til regn-

skab og revision fortsat ikke er udforsket tilstrækkeligt. Samtidig mener de, at blockchain har 
potentiale til at transformere den nuværende revisionspraksis og resultere i et mere præcist 
og rettidigt system.   

Blockchain-teknologiens formål er at reducere transaktionsomkostninger, øge transakti-
onsafviklingshastigheden, reducere besvigelsesrisiko, forbedre revisionssporet af transakti-
oner og øge effektiviteten i overvågning. 

PwC har bl.a. udtalt, at de ser blockchain som ”the next-generation business process im-
provement software to structurally alter shared practices between customers, competitors 
and suppliers” (PwC, 2016). Tilsvarende har Deloitte (Deloitte, 2016) sagt, at de forventer, at 
blockchain vil forbedre samarbejde mellem virksomheder og individer, transparensen af for-
retningsprocesser og data samt ultimativt produktiviteten og bæredygtigheden i økono-
mien.  

Dai og Vasarhelyi beskriver, hvordan man ved at inkorporere andre nye teknologier, fx 
IoT, kan få fuldt udbytte af blockchain teknologien og opnå realtidstracking og -overvågning 
af fysiske aktiver samt automatisere registrering og måling af forretningsperformance. Dette 
kan resultere i tæt på realtidsrapportering af pålidelig regnskabsinformation til relevante in-
teressenter (herunder ledelsen, revisorer, kreditorer og øvrige stakeholders).  

Forfatterne kommer yderligere ind på, hvordan mekanismen med ”triple-entry accoun-
ting” i blockchainen desværre er designet specifikt til Bitcoin-systemet og derfor ikke direkte 
kan overføres til almindelige virksomhedsregnskabssystemer. For at imødekomme denne 
udfordring foreslår de et ”triple-entry accounting information system” hvor de to første re-
gistreringer er magen til dem, vi kender fra i dag, altså det dobbelte bogholderi, men med 
en tredje registrering (bogføring) i blockchainen, som fanger hændelsen. Som et eksempel 
vil et køb af varer medføre en registrering i kredit på kreditorerne og debet på lageret. Yder-
mere vil registreringen i blockchainen indeholde en ”obligation token”, der betyder, at sel-
skabet skylder penge til deres leverandør. Når dette udestående herefter betales, byttes 
denne ”obligation token” i blockchainen tilbage mod registrering af betalingsmidlerne, og 
det bogføres naturligvis på almindeligvis: debet kreditorer og kredit banken.  

Registrering af bogføring sammenkoblet med de faktiske hændelser af fysiske aktiver i 
blockchainen muliggør, at man ved hjælp af smart contracts kan designe og opsætte ”smart 
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controls”. Dette er automatiske kontroller, der overvåger regnskabsprocesser baseret på 
forud definerede regler.  

Forfatterne er fortalere for, at den øgede transparens i kombination med den naturlige 
verificerbarhed i blockchainen har potentialet til at øge kapitalejernes tillid ved at reducere 
muligheden for, at ledelsen manipulerer med indtjeningen. I og med at registrerings- og præ-
sentationsprocessen af regnskabsdata i stigende grad bevæger sig fra at være manuel til at 
være automatiseret, vil revisors rolle ændre sig fra at være en, der samler og aggregerer, til 
mere at fortolke og analysere. 

En mulig kontinuerlig verifikation af transaktioner faciliteret af blockchain-teknologien 
rejser naturligvis en debat om revisors rolle i dette autonome, selvregulerende paradigme. 
Selvom revisors rolle som vi kender den i dag, der i høj grad består af verifikation af nøjag-
tighed, måske forsvinder, vil deres dømmekraft, tilsyn og indsigt blive vigtigere end nogen-
sinde. Fokus i revisionen vil ændre sig fra at verificere transaktioner til mere komplekse ana-
lyser, såsom systematiske evaluering, risikovurdering, forudsigende revisioner samt opda-
gelse af besvigelser. 

For at være kvalificeret til at varetage sådanne roller kræver det, at revisorer bliver teknisk 
uddannet og har adgang til de fornødne systemer, der er designet til revisorer, så de forstår 
og kan bruge dem.  

Det nye revisionsparadigme, der er muliggjort med blockchain, vil bestå af to hovedkom-
ponenter: (a) den fysiske verden, og (b) en spejlverden, der er en virtuel model, der reflek-
terer forretningsaktiviteter, -hændelser og betingelser i den fysiske verden. Hvert fysisk aktiv 
vil have en virtuel repræsentation i den virtuelle verden med betingelser, lokationer, historie 
og aktiviteter, der kontinuerligt transmitteres via IoT eller andre informations- og kommuni-
kationsteknologier. Den virtuelle verden, eller spejlverdenen, vil bestå af tre lag: blockchain, 
smart controls og betalinger.  

Blockchainlaget vil bestå af flere blockchains, der hver registrerer forskellige typer af data, 
der er relevante for en revision og driften af en virksomhed. Eksempler herpå kunne være:  

 Virksomheders finansielle data fra ”triple-entry accounting information systems” 
 Logs over fysiske aktiver og aktiviteter, der er registreret og transmitteret af IoT. Dette 
inkluderer aktiver såsom varelager, maskiner, bygninger mv.) 
 Ikke-finansiel information fra diverse forretningsprocesser eller eksternt, fx fra nyhe-
der, sociale medier mv. 
 Systemlogs og maskinlogs, der registrerer reelle forretningsprocesser 

Tilsammen danner alle disse data et solidt grundlag for avancerede analyser, hvis validitet 
er sikret vha. blockchain-teknologien.  

Selv påpeger Dai og Vasarhelyi, at der godt kan opstå visse udfordringer ved implemen-
tering af nye teknologier som blockchain. Bl.a. drager de en parallel til EDI (Electronic Data 
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Interchange) teknologien, der har eksisteret siden 70’erne. Teknologien muliggør elektronisk 
kommunikation af information mellem virksomheder, der traditionelt er foregået med fysisk 
papir, dette inkluderer ordrer, fakturaer mv. Kort fortalt kan EDI defineres som transfer af 
struktureret data via forud definerede standardbeskeder fra et computersystem til et andet, 
uden menneskelig indblanding.  

Ligesom EDI kan blockchain først maksimere udbyttet for en virksomhed, når det er bredt 
implementeret, da et tilstrækkeligt antal deltagere er krævet for at sikre sikkerheden af kæ-
den samt for at sikre valide verifikationer af transaktioner. Derudover kan det tænkes, at et 
bredt udvalg af pålideligt revisionsbevis kan opnås igennem information delt mellem orga-
nisationer igennem tredjeparts bekræftelser.  

 

9.3 DELKONKLUSION PÅ LITTERATURANALYSE 
Som det fremgår af litteraturanalysen, befinder blockchain-teknologien i regnskabs- og 

revisionsverdenen sig stadig i et meget spædt stadie. Det betyder blandt andet, som det også 
fremgår, at man endnu ikke helt har knækket koden til, hvordan man skal implementere 
blockchain-teknologi til brug for økonomistyring. Af artiklerne fremgår flere forskellige for-
slag til, hvordan man kunne inddrage blockchain i større eller mindre grad i den økonomisty-
ring, vi kender i dag. Fx foreslår Wang og Kogan (2018) et blockchain-baseret transaktions-
system til behandling af regnskabsmæssige transaktioner, som samtidig formår at bevare 
fortroligheden i en public ledger, der har fordelene ved blockchain. Deres forslag læner sig 
dog stadig op af de enterprise information systems (ERP), som vi kender i dag. Blockchain-
systemet vil altså i deres forslag alene skulle benyttes til at registrere hændelser, som så 
regnskabsmæssigt behandles i et traditionelt ERP-system. Dai og Vasarhelyi (2017) taler for 
et triple-entry accounting system, som har det ene ben i en blockchain. Det samme gør Al-
boaie et al. (2017). Anderledes kritiske stiller Coyne og McMickle (2017) sig, da de med et 
citat fra Niel Postpand pointerer, at vi skal passe på, at vores fascination for det nye og høj-
teknologiske ikke løber af med os. Derimod mener de, at det er vigtigt, at vi foretager en 
vurdering af, om teknologien reelt løser flere og større udfordringer og problemer end den 
medfører.  
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De identificerede fordele og ulemper i et økonomistyrings- og revisionsmæssigt setup op-
summeres nedenfor. Dog skal det bemærkes, at de identificerede fordele og ulemper vil æn-
dre sig, alt efter hvordan blockchain-teknologien vælges integreret:  

Fordele Ulemper 
Én universel "sandhed" - sporbart revisionsspor. 
Sporing af ejerskab af aktiver. Mulighed for registre-
rings- og lagersystemer for ethvert aktiv. 

Tab af fortrolighed, trussel mod forretningshemme-
ligheder 

Muliggør real-time rapportering til interessenter På nuværende stadie er teknologien ikke hurtig nok 
Ikke muligt at ændre eller manipulere med transak-
tioner bagud i tid 

Sårbart overfor 51% angreb (grundet konsensusme-
kanismen). Gælder særligt private chains. 

Øger pålideligheden af data til brug for dataanalyse Garbage in, garbage out 
Udviser stort potentiale ved kombination med øv-
rige nye teknologier som fx IoT (sensorer)  

Stor implementeringsbarriere. Nye ERP-implemen-
teringer er en stor udskrivning for virksomheder. 

Smart contracts og smart controls kan sikre en hø-
jere grad af automatisering både for virksomheden 
og revisor. 

Smart contracts og DOA har før vist sig sårbart for 
hacking. 

Tabel 9.4 
Kilde: Egen tilvirkning 
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10 INTERVIEWUNDERSØGELSE 

I dette afsnit vil undersøgelsesspørgsmål 3.3.5 blive besvaret. Disse vil blive besvaret ved 
brug af indsamlet empiri fra relevante interessenter om deres opfattelse af blockchain-tek-
nologien, og hvordan denne vil påvirke revisionsbranchen. Afsnittet afsluttes med en del-
konklusion.  

 

10.1 RESPONDENTERNE 
Følgende respondenter er blevet interviewet: 

 

 

 

 

Figur: 10.1 
Kilde: Egen illustration 

Jon Beck er statsautoriseret revisor, partner og leder i faglig afdeling i KPMG Danmark. 
Jon Beck har det overordnede ansvar i KPMG for revisionsmetodologi og revisionsværktøj, 
dataanalyse og IT-attestationer. Herudover er Jon Beck viceformand i FSR's Revisionstekni-
ske Udvalg. Jon Beck bidrager med sit interview som repræsentant for revisorerne i forhold 
til blockchain-teknologien og dens indvirkning på revisionsbranchen.  

Kristian Koktvedgaard er fagleder for moms, regnskab og revision hos Dansk Industri og 
er derudover formand for International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Con-
sultative Advisory Group, baseret i New York. Kristian har igennem det seneste år blandt 
andet beskæftiget sig med blockchain, specielt med fokus på moms. Kristian Koktvedgaard 
bidrager dermed med indsigt i, hvordan revisors kunder forventer at kunne benytte block-
chain-teknologien i deres regnskaber og økonomistyring og dermed også deres forventning 
til revisor i forbindelse hermed. 

Christian Sommer er Senior Development Manager med ansvaret for blockchain-teknolo-
gien og indførelsen i SAP's Innovation Center i Walldorf, Tyskland. Christian har 22 års erfa-
ring hos SAP i flere forskellige stillinger og dele af organisationen, hvoraf de sidste 3-4 år er i 
innovationscenteret. I innovationscenteret har SAP fokus på nye teknologiers indvirkning på 
SAP's produkter og Christian arbejder med at indarbejde disse nye teknologier i produktud-
viklingen via samarbejde med SAP's kunder. Interviewet med Christian Sommer bidrager der-
med med viden om blockchain-teknologiens indvirkning på virksomheders økonomistyring 
og forretningsprocesser, som i fremtiden vil påvirke det finansielle regnskab og afledt deraf 
revisionen af dette. Det skal for god ordens skyld nævnes, at grundet tekniske udfordringer 

Respondent  Virksomhed  Interessentgruppe  
Jon Beck, DK  KPMG P/S  Revisor 
Kristian Koktvedgaard, DK Dansk Industri (DI) Regnskabsaflægger 
Christian Sommer, DE SAP SE  ERP-udbyder 
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under første interview med Christian, hvor forbindelsen blev afbrudt efter 20 minutter, ar-
rangerede vi et opfølgende interview, hvorfor interviewet med Christian fremgår af to lydfi-
ler med to forskellige datoer. 

Det vurderes at de udvalgte respondenter er repræsentative for de respektive interes-
sentgrupper de repræsenterer. Videre vurderes det, at ved interview at de udvalgte respon-
denter opnår vi repræsentativt grundlag af holdninger og meninger der dækker interessent-
grupperne. Forfatternes egen erfaring fra revisionsbranchen siger, at der ikke er enkelte af 
revisionshusene der er forholdsmæssigt længere fremme end de andre, men at alle Big4 
firmaerne innoverer og er ved at udtænkte nye måder og metoder hvorpå de kan gøre brug 
af blockchain-teknologien i revision og andre produkter til deres kunder.  

Det samme gør sig gældende blandt de mest gængse ERP-software-udviklere, der også 
alle arbejder med implementeringen af blockchain-teknologien på innovations- og tidlig lan-
ceringsbasis. Oracle har bl.a. lanceret en blockchain business-ready cloud løsning i oktober 
2018 (Middleton, 2018). I interviewet med Christian Sommer fra SAP kommer han også ind 
på deres lancering af en cloud løsning.  

Slutteligt som repræsentation af erhvervslivet i bred fortand har vi valgt Kristian Koktved-
gaard i sin position som repræsentant for Dansk Industri, og dermed en bred front af dansk 
erhvervsliv.  

 

10.2 OPSUMMERING AF INTERVIEWUNDERSØGELSE  
Dette afsnit vil indeholde opsummering, analyse og diskussion af de tre gennemførte in-

terviews. 

10.2.1 INTERVIEW MED JON BECK 
Vi henviser til introduktion og præsentation af respondenten i afsnit 10.1. (Beck, 1:40) 

 BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN GENERELT 

Interviewet med Jon Beck startede med en generel drøftelse om blockchain-teknologien, 
før den mere målrettet blev centeret omkring teknologien i forhold til revision specifikt.  

Først og fremmest ytrede Jon bekymring om det enorme strømforbrug der p.t. associeres 
med blockchain-teknologien i form af Bitcoins og andre kryptovalutaer. "Alle de her krypto-
grafiske nøgler kræver ekstreme computerkræfter. Man taler om, at udvinding af Bitcoins 
bruger mere strøm end al den strøm man bruger i Østrig tilsammen. Hvis blockchain skal 
eksplodere og bruges til alle mulige andre ting [i f.eks. regnskabssystemer], da vil al den 
strøm der i realiteten skal til for at producere de kryptografiske nøgler, gøre at det ikke bliver 
billigere, men kommer til at koste en formue." (Beck, 5:20) 
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Den specifikke problemstillingen omkring skalleringsudfordringer af teknologien grundet 
energiforbruget mv. er en af de ting der falder uden for afhandlings formål, og der henvises 
til afgrænsningen i afsnit 3.4.  

I forhold til argumentet om, at blockchain bidrager med øget tillid, siger Jon; "Når vi snak-
ker tredjeverdenslande der kommer fra ingenting, og skal op på niveau, der kan det give rig-
tig meget mening, i forhold til at vide hvem der er man handler med […]. Hertil kommer næste 
spørgsmål – er de i virkeligheden klar til at bruge det? Vi [i Danmark) er måske klar til bruge 
det, men har måske ikke samme behov" (Beck, 7:00). Det Jon nævner er et skisma der hand-
ler om, at dem ville have mest gavn af teknologien og dem der har størst mulighed for at 
implementere den, ikke er de samme. I Danmark er vi verdensmestre i tillid, og det at stole 
på andre mennesker (Eurostat, 2018), og derfor er det ikke nødvendigvis i Danmark at vi 
vurderer behovet for teknologien mest presserende.  

Fordi det er en teknologi med stærke netværkseffekter, og som først opnår stor værdi jo 
flere der benytter den, vurderer Jon ikke, at det er en teknologi der i praksis bliver imple-
menteret i den nærmeste årrække, og måske endda ikke engang inde for de næste 5 år. 
(Beck 8:30). 

 PLANLÆGNINGEN AF REVISIONEN 

Jon besvarer spørgsmålet om hvorvidt han forudser, at blockchain-teknologien kan få en 
indvirkning på revision. Her kommer han ind på, at hvis transaktioner er blockchain-base-
rede, kan man umiddelbart forestille sig, at de er associeret med en lavere risiko, (Beck, 
13:20). "En blockchain-verificeret transaktion kan sidestilles med en engagementsbekræf-
telse eller et opslag af en valutakurs, altså en "external source of information""(Beck, 13:55). 
Dermed er der væsentlige lavere krav til vurdering af pålideligheden af data. Hvis der bliver 
skabt den fornødne transparens af blockchainen, kunne man ligeledes forestille sig, at påli-
deligheden af en blockchain-baseret transaktion ville være høj og dermed kunne indgå som 
relevant revisionsbevis. "På den måde ser jeg den [blockchain-teknologien] være en super 
måde at verificere pålideligheden af data på" (Beck, 14:30).  

Pålideligheden af revisionsdokumentation er påvirket af kilden og beskaffenheden af in-
formationen og den kontekst, hvori den er produceret (ISA 500, ISA 200). Kravet til revisors 
vurdering af pålideligheden af information skal foretages uanset kilden (ISA 500), men sam-
tidig nævner standarden, at pålideligheden af revisionsbeviset er højere, når det er indhen-
tet fra en uafhængig kilde uden for virksomheden, hvilket blockchain må siges at være.  

I forhold til omfanget af revisors arbejde kommenterer Jon, at købs- og salgsprocesser vil 
være oplagte processer, hvor man ville opnå effektivitet i revisionen, hvis de var blockchain-
baserede (Beck, 15:50). Hvis kerneprocesser såsom købs- og salgsprocesser var blockchain-
baserede, altså understøttet af tilsvarende transaktioner i en blockchain, ville det alt andet 
lige medføre en lavere risikovurdering af disse transaktioner. Dette ville betyde, at der blev 
krævet mindre arbejde for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som respons på den 
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identificerede risiko. Hvis revisionsbeviset tilmed kunne indhentes og behandles på mere 
automatiseret vis vha. dataanalyseværktøjer, ville det frigive tid i revisionen, som kunne fo-
kuseres mod de øvrige dele af regnskabet, som fx regnskabsmæssige skøn (ISA 540). 

Jon fortsætter; "Blockchain-teknologien vil jo være en del af virksomhedens kontrolmiljø. 
På samme måde som man i dag har en kontroller i processerne order-to-cash eller purchase-
to-pay. Mange af de kontroller vil bliver erstattet af blockchain-baserede transaktioner som 
har kontroller indbygget i transaktionerne". (Beck 15:45) 

Det væsentligste, specielt i en overgangsfase, vil være hvor stor en andel af en given virk-
somheds transaktioner, der er blockchain baserede? Vil det kun være kerneprocesserne, el-
ler endnu mere reduceret: vil det kun være udvalgte af virksomhedens omsætningskilder. 
Det vil i høj grad afhænge af, hvad der er teknisk muligt, og hvad der giver mening. Forment-
lig vil man ende med en blanding, hvor man har processer med transaktioner, der er block-
chain-baserede, og andre processer med transaktioner, der ikke er.  

 UDFØRELSEN AF REVISIONEN  

Jon Beck kommer i dette afsnit ind på, hvordan han ser på blockchain-teknologiens ind-
virkning på selve udførelsen af revisionen, baseret på de indledende overvejelser i afsnittet 
ovenover, der beskriver planlægning af revisionen.  

"Du vil have en betydelig større transaktionsmængde som du i realiteten kan have en kon-
trolbaseret approach til. Den kontrolbaserede approach er jo groft sagt eksternt verificeret. 
Det medfører, at det ikke bare er en intern kontrol, men en ekstern kontrol. " (Beck, 20:00) 

Jo fortsætter med at forklare, hvordan det kan sammenlignes med, at man i dag i forbin-
delse med brugen af mere og mere avanceret dataanalyse, muliggjort af kraftigere og billi-
gere computerkraft, har udvidet den klassiske 3-vejs-kontrol (match mellem ordre, faktura 
og leveringsdokumentation) til nu at forsøge sig med 4-vejs-kontrol, hvor man ud over de 3 
klassiske dataelementer nu også inddrager en fjerde, nemlig selve betalingen i banken. 
Denne vil være eksternt verificeret af banken og højner altså validiteten og pålideligheden 
af kontrollen, hvis formål i sidste ende er at underbygge den indregnede omsætning.  

"Blockchain-teknologien er jo bare en endnu mere avanceret måde, at binde alle disse ting 
sammen på" (Beck, 21:00). Altså ser Jon blockchain-teknologien som en avanceret måde at 
binde alle disse elementer sammen på og sikre, at hvert element er eksternt verificeret uden 
mulighed for at foretage ændringer i data.  

I denne forbindelse trækker Jon en reference til EDI-teknologien (Beck, 23:15), som også 
er beskrevet i artiklen af Dai og Vasarhelyi inkluderet i afsnit 9.2.7. Teknologien har eksisteret 
i over 20 år og minder på nogen punkter lidt om blockchain. Specielt i måden, hvorpå trans-
aktionsdata og standardbeskeder kan deles, parterne imellem. De væsentligste forskelle er 
selvfølgelig det distribuerede netværk og den kryptografiske sikring af transaktionerne, der 
er bygget ind i blockchain-teknologien, men som ikke findes i EDI. Jon sætter samtidig et 
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åbent spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt, at alle transaktioner er kryptografisk kryp-
teret. Dette samme åbne spørgsmål kommer Kristian Koktvedgaard ind på i interviewet med 
ham i afsnit 10.2.2. 

 KRITISKE SUCCESFAKTORER  

Som svar på spørgsmålet "Hvilke kritiske succesfaktorer ser du i forhold til implemente-
ringen af blockchain-teknologien?" Kommer Jon ind på, at som ved implementering af al ny 
teknologi gælder det for implementering af blockchain-teknologien, at den bliver nødt til at 
være drevet af merværdi.  

”What is in it for me? Hvad er værdien for den enkelte [virksomhed]” (Beck 24.50).  

Hvis ikke der er et umiddelbart svar på spørgsmålet "What is in it for me?", bliver det en 
udfordring at få teknologien implementeret, fordi business casen simpelthen ikke er der for 
den enkelte virksomhed. 

Senere i afsnit 10.2.3 omhandlende Christian Sommers interview kommer han netop ind 
på samme udfordring ved implementering af ny teknologi, i lidt flere detaljer.   

Jon fortsætter med en sammenholdelse med XBRL teknologien, (Beck, 25:00). Et godt ek-
sempel på implementering af ny teknologi i regnskab og revisionsbranchen i nyere tid er 
implementeringen af XBRL-taksonomien. Man prøvede at implementere XBRL-taksonomien 
i rigtig mange år ved frivilligt at lade virksomhederne indberette en XBRL-fil sammen med 
deres årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Faktisk har det kunnet lade sig gøre at indberette 
hovedelementerne af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen siden 2005. Men der var ikke 
mange, der benyttede sig af denne mulighed. Det var først, da myndighederne gjorde det 
lovpligtigt i 2011 at indberette en XBRL-version af virksomhedens regnskab, tagget efter 
XBRL taksonomien, at virksomhederne begyndt at gøre det. Netop i dette eksempel var det 
svært for den enkelte virksomhed at se business casen. XBRL-tagging og indberetningen blev 
anskuet som en meromkostning, og følgelig blev det ikke gjort frivilligt. Derfor måtte myn-
dighederne skride til handling og bruge den magt, de har til at gøre det lovpligtigt. Det æn-
drede samtidig business casen for virksomhederne, nu er det ikke længere et spørgsmål, om 
det er en god forretning, men snarere et spørgsmål om compliance. "Hvis du skal implemen-
tere de her ting, er det alpha og omega, at virksomhederne kan se værdien i det, fordi de ikke 
kan det, bliver det heller ikke til noget." (Beck, 25:35) 

 REVISIONSBRANCHEN I FREMTIDEN 

I denne del af interviewet med Jon Beck kigger vi ud i fremtiden. Vi lægger ud med det 
kritiske og let provokerende spørgsmål ”Er der overhovedet behov for traditionel finansiel 
revision og revisor i fremtiden?” 

Jons syn på dette er, at der vil være mindre fokus på det finansielle årsregnskab i fremti-
den. Det traditionelle finansielle årsregnskab, der formidler en given virksomheds finansielle 
stilling pr. en given balancedag samt dens seneste 12 måneders performance, får mindre og 
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mindre værdi for interessenterne. Interessenterne inkluderer både investorer, medarbej-
dere, samarbejds- og samhandelspartnere, konkurrenter, SKAT og det bredere samfund ge-
nerelt. Værdien af et finansielt regnskab, hvor de finansielle informationer inkluderet deri i 
mange tilfælde er langt over et år gamle, er ikke den højeste. Derfor har der også i mange år 
været drøftet mere realtids rapportering, der kan være med til at skabe en aktualitet og 
dermed hæve værdien af rapporteringen. Udfordringen ligger imidlertid i at skabe validitet 
og pålidelighed omkring noget, der sker i realtid. I den henseende kan blockchain godt vise 
sig at være løsningen på verifikation af transaktioner mellem parter – i real tid.  

"Jeg tror at det man vil se i fremtiden, er at behovet for et finansielt regnskab, og det fokus 
der er på det bliver mindre, og derimod flyttes fokus over på data, og pålideligheden fa data" 
(Beck, 35:03). 

Jons forventning til fremtiden er, at det primære fokus flytter sig fra det finansielle regn-
skab og rettes mod data. Det er data, der skaber værdi, og derfor vil det være der, hvor 
interessenternes fokus flytter sig hen. Både Myers West og Günther et al. omtaler i deres 
respektive artikler værdien af data og den kapitalisering af data, der er sket de sidste år i 
vores samfund (Günther et al., 2017) (Myers West, 2017). Data har en enorm værdi, og den 
er med til at ændre magtbalancer. Der er dem, der har data, og dem der ikke har, og så er 
der dem, der har astronomiske mængder af data. Jo mere af samfundet der kommer til at 
"køre på data", jo mere værdi får det, og jo flere situationer vil der opstå, hvor data skal 
sælges eller verificeres, og det er der, Jon ser revisoren få en fremtidig rolle. En rolle, der har 
til formål at gøre det, som revisoren også gør i dag, nemlig skabe tillid mellem to eller flere 
uafhængige parter. 

Blockchain og den generelle digitalisering vil også medføre øgede krav til revisors kompe-
tencer, navnligt de tekniske af slagsen, der henvises i øvrigt til afsnit 7.2.3.  

I tillæg hertil forklarer Jon, hvordan vi i klassisk forstand har vi revideret "uden om syste-
met", som han kalder det, og hvordan der i fremtiden vil være større krav til revision "igen-
nem systemet", som også er den måde, virksomhederne selv benytter systemerne på, (Beck, 
32:15). Det vil derfor både være et krav fra de regulerende myndigheders side og fra virk-
somhedernes side, at revisors IT-kompetencer i fremtiden spiller en større rolle end i dag. 
"Det vi ser i dag, er allerede at de revisorer med IT-kompetencer står i høj kurs" (Beck, 33:30). 

Vi spørger Jon, om han vurderer, det er nødvendigt med ændringer til ISA'erne som følge 
af teknologiske fremskridt som blockchain. Jon mener ikke nødvendigvis, at det er ændringer 
til ISA'erne, der er behov for, men måske snarere mere vejledning i anvendelsen af disse 
(application guidance). Vejledning i hvordan man opnår egnet og tilstrækkeligt revisionsbe-
vis i praksis, de nye teknologier taget i betragtning.  

"Som udgangspunkt er standarderne relativt overordnet skrevet, det er noget med noget 
risiko, og du skal have noget revisionsbevis i forhold til den risiko, for at kunne konkludere. 
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Det er jo sådan helt basalt princippet i standarderne. Det kommer ikke til at blive ændret af 
D&A eller blockchain. Det er den måde standarderne er skrevet på. Det der i højere grad 
mangler i standarderne er, hvordan man i praksis kan bruge teknologien til at gøre dette." 
(Beck, 53:04) 

Grundprincipperne om en risikovurdering og en revisionsstrategi, der netop målrettet har 
til formål af afdække disse risici, holder stadig – det er mere den måde, man udfører revisi-
onshandlingerne og indsamler det relevante revisionsbevis, der påvirkes af ny teknologi. 
Netop derfor opstår der et behov i branchen for mere vejledning i, hvordan man så benytter 
den nye teknologi og får fuldt udbytte af den. Revisorer er måske nok ikke kendt for at tilhøre 
den mest risikovillige profession, og der kan også være enorme konsekvenser i at eksperi-
mentere for meget med måden, hvorpå en revision dokumenteres, hvis tilsynsorganet viser 
sig at være uenig i de fortolkninger, man har lavet. Derfor er der fare for, at der opstår en 
tendens til, at man gør det, der er sikkert, og det man ved virker.  

Hvis Jon skal forudse en genudgivelse af standarderne, vil de kommer til at tage udgangs-
punkt i netop brugen af dataanalyse og teknologien generelt, hvorimod standarderne i dag 
er tilpasset den måde man laver revision på i dag med først of fremmest substansrevision, 
sekundært kontrolrevision og i endnu mindre grad dataanalyse (Beck, 53:45). 

I takt med at teknologien kommer til at udføre en større og større del af revisionsarbejdet, 
vil der sideløbende komme flere og flere krav til verifikationen af selve værktøjerne. F.eks. 
har KPMG en politik om godkendelse af IT værktøjer, som benyttes i revisionen. Dvs. at disse 
skal igennem et globalt review og deres funktioner mv. skal godkendes. Dette kan man godt 
forudse mange udfordringer med, hvis man tænker lidt frem og forestiller sig, at AI og Ma-
chine Learning bliver en fast del af revisionerne. Hvordan verificerer og kvalitetsstempler 
man en algoritme, som konstant bliver klogere af de data, den bliver fodret med, og hvad er 
dokumentationskravene for dette?  

Hvordan ser kravene til revisionsbranchen ud i fremtiden? Til dette kommer Jon ind på 
følgende; Tidligere har man været meget procesorienteret. I fremtiden vil der stilles store 
krav til revisors tekniske snilde, forretningsforståelse og professionelle skepsis i en konstant 
mere kompleks verden. Det er et spørgsmål, om revisorbranchen kan følge med i den udvik-
ling, der sker. Revisors rolle vil måske i højere grad blive samfundets forlængede arm i form 
af kontrol af datamængder. Revisionsbranchen for nuværende er i høj grad bygget op om-
kring investeringsmarkederne med henblik på verifikation af finansielle informationer til 
brug for beslutningstagere i forbindelse med investeringer på aktiemarkedet for børsnote-
rede virksomheder, men det er blot ét af mange behov, som revisor kan dække. Det sam-
fundsmæssige, bredere behov der indbefatter, hvordan vi sikrer indtægter til velfærdssam-
fundet, er et andet vigtigt behov. Det er relevant i tider, hvor der i pressen er historier om 
moms- og skattesvindel og genindførelse af revisionspligten. Man kunne forstille sig en mo-
del hvor, hvis en virksomhed har en revisor tilknyttet, der er med til at sikre, at virksomheden 
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gør tingene ordentligt, så slipper virksomheden måske for tilsyn fra myndighederne. Dermed 
kan myndighederne fokusere deres indsats der, hvor snyd mest sandsynligt kan forekomme 
– hvilket stemmer godt overens med den risikobaserede revisionstilgang. I bund og grund 
handler det om, om vi kan stole på hinanden. Hvis der tillades snyd, så bliver der kun snydt 
mere og mere. Vi skal holde hinanden i skak. Det samfundsmæssige behov er ikke nødven-
digvis revision af det finansielle regnskab – der er måske andre og mere værdiskabende op-
gaver, som revisor i fremtiden skal varetage? Revisor er trods alt offentlighedens tillidsre-
præsentant og kan måske også (i højere grad end i dag) blive myndighedernes forlængede 
arm.  

10.2.2 INTERVIEW MED KRISTIAN KOKTVEDGAARD  
Vi henviser til introduktion og præsentation af respondenten i afsnit 10.1. 

 OPSUMMERING AF INTERVIEWUNDERSØGELSE   

Interviewet med Kristian Koktvedgaard starter med, at Kristian lægger ud med en over-
ordnet forklaring på, hvordan han ser på blockchain-teknologien og dens muligheder (Kokt-
vedgaard, 02:54). Herunder kommer han ind på, at blockchain kan rigtig mange ting, men at 
det også har nogen begrænsninger. Styrken ved blockchain er, at det er rigtig godt til at fast-
låse information og dermed skabe enighed om, hvilke informationer der er delt i netværket. 
Dermed får man automatisk en tredjeparts eller fjerdeparts godkendelse af informationen. 
Der er altså nogen transaktionsstrømme, man kan låse fast, og som ikke senere kan ændres. 
Han mener, at det medfører, at revisionsbranchen skal spørge sig selv, "Hvorfor skal revisor 
tilføre sikkerhed, hvis parterne allerede er enige om, hvad der er sket i transaktionen (kunne 
f.eks. være, at varen er leveret, eller betaling er sket mv.) og man tilmed har en snabel i 
banken med PSD2". Hvad er der tilbage at verificere i den transaktion? I det aspekt ser Kri-
stian et meget stort potentiale i teknologien.  

Det er Kristians indtryk, at mange virksomheder ser på benyttelsen af blockchain-tekno-
logien i deres supply chain. Det kan bruges til at låse bogholderier fast – beregne hash og 
dele hash og gemme data et andet sted i egen back-end. Det kan bruges til at låse den infor-
mation, der er sendt til f.eks. SKAT i forbindelse med en moms-, afgifts- eller skatteindberet-
ning. Blockchain-teknologien virker ikke godt, hvis al data lagres i kæden – til det er det for 
langsomt. Det hænger godt sammen med, hvad Christian Sommer fra SAP også beskrev, at 
lagres al data i blockchainen, vil systemet fejle på et tidspunkt, fordi datamængderne bliver 
for store, afsnit 10.2.3, grundet måden, den nuværende blockchain-teknologi kun kan tilføje 
flere data, men ikke slette eller arkivere. 

Der er flere af Dansk Industris medlemmer, der arbejder med blockchain-implementering 
(Koktvedgaard, 06:34). AP Møller har annonceret samarbejde med IBM for at arbejde med 
implementering af blockchain i deres shippingafdeling. Mindre virksomheder venter på at 
software vendors som Microsoft eller lign. laver en standardiseret platform, man som min-
dre virksomhed uden de nødvendige in-house kompetencer kan koble sig på.  
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Til spørgsmålet om hvorvidt revision, som i dag kan siges at være balanceorienteret, vil se 

anderledes ud i fremtiden som følge af implementeringen af en teknologi som blockchain, 
svarer Kristian følgende;  

"Spørgsmålet er, hvor meget ændrer det (red. virksomhedens) proces […]? Hvis du er ba-
lanceorienteret, er det stadig et spørgsmål om at støtte din balance op og dermed se på, hvor 
stor en del af en balancepost der udpringer af transaktioner med blockchain i den anden ende 
(red. blockchain-baserede transaktioner)? Hvad er det for nogen revisionsmål, du (red. im-
plementeringen af blockchain-teknologien) er inde og påvirke? Påvirker det alle revisionsmå-
lene, eller er det i virkeligheden kun nogen af dem? Blockchain klarer jo ikke en værdiansæt-
telse eller ukurans for den sags skyld." (Koktvedgaard, 08:40) 

Her kommer Kristian ind på det essentielle spørgsmål i afhandlingen – hvor meget påvir-
ker blockchain i virkeligheden virksomhedens processer og dermed revisionen – i hvert fald 
målt på den korte bane. Der er ingen tvivl om, at der er visioner og fremtidsudsigter fra andre 
interessenter, for at blockchain på sigt helt sikkert nok skal påvirke den måde, forretnings-
processer fungerer på. I denne sammenhæng henvises der i øvrigt til afsnit 10.2.3, der om-
handler interviewet med Christian Sommer fra SAP. Koktvedgaards analyse hænger sammen 
med citatet fra Niels Postman, i afsnit 9.2.3; man skal være varsom med ikke at lade sig for-
blænde af ny teknologi, men forholde sig rationelt og objektivt til de udfordringer og pro-
blemstillinger, som man som virksomhed står overfor. 

Altså vil man stadig skulle forholde sig til visse revisionsmål som f.eks. værdiansættelse 
og skønsbelagte regnskabsposter. Kristians bud er, at der vil komme mindre manuel tid i en 
revision i fremtiden, end der er i dag. Bl.a. fordi visse data vil blive "crunchet" hårdere. Jo 
mere data det er muligt at få, og jo højere validiteten er af disse data, jo bedre datagrundlag 
har man også for at kunne lave og revidere skønsposter som f.eks. værdiansættelser. Derfor 
kan man ikke helt afskrive, at blockchain-teknologien også vil have en effekt på skønsposter.  

"Det er utvivlsomt, at markedet og kunderne forventer, at større dele af revisionen bliver 
mere datadrevet"(Koktvedgaard, 10:08). Udfordringen i praksis bliver, at imødekomme mar-
kedets og kundernes forventninger om en datadreven revision. I praksis vil det ofte være en 
udfordring, at få de fornødne systemer til at snakke sammen i høj nok grad til, at man kan 
udnytte de data, der ligger i dem. 

 ER DER PLADS TIL INNOVATION I REVISIONSBRANCHEN? 

I forhold til hvorvidt ISA'erne kan rumme denne udvikling imod en mere datadreven revi-
sion, sætter Kristian spørgsmålstegn ved, om man skal opfylde alle krav i en standard, eller 
om man må erstatte noget med nye arbejdshandlinger, som afdækker samme identificerede 
risiko. Herudover sætter han spørgsmålstegn ved, om vi kan blive bedre til at læse og tolke 
på standarderne. Frihedsgraden i tolkningen af standarderne vil afgjort hænge sammen 
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med, hvor krakilske tilsynsmyndighederne er i deres tolkning af standarderne. Hvis der op-
står et mismatch mellem dem måde, de udførende revisorer læser standarderne på, og den 
måde, tilsynsmyndighederne læser dem på, så opstår der et problem. Rent revisionsudvik-
lingsmæssigt er det lidt der, vi står i dag – hvem skal tage det første skridt? Skal revisor "pro-
dukt- og ideudvikle" med sin revision, og på den måde være med til at drive udviklingen i 
standarderne, men samtidig risikere at blive sanktioneret for ikke at overholde de nuvæ-
rende krav i standarderne ifølge tilsynsmyndighederne. Eller skal standardsætterne være 
med til at åbne for udvikling af standarderne og tolkningen af disse for at fremme innovati-
onen?  

 HVORDAN PÅVIRKER DATADREVEN REVISION REVISORS FORRETNINGSFORSTÅELSE? 

"[…] helt grundlæggende kan du ikke erstatte kendskab til virksomheden med en dataana-
lyse." (Koktvedgaard, 11:39).  

Forfatternes antagelse har været, at flere data giver mere indsigt, og det derfor vil styrke 
forretningsforståelsen med mere dataanalyse, men det er Kristian Koktvedgaard ikke nød-
vendigvis helt enig i, som det fremgår af nedenstående udtalelse:  

"På nogen punkter kan den (red. mere datadrevne revision) højne det (red. forretningsfor-
ståelse), men på andre punkter kan den (red. mere datadrevne revision) fjerne det (red. for-
retningsforståelse). Hvis det f.eks. ikke er dig (red. som dansk lokal revisor), der laver data-
analysen, men den del af revisionen er outsourcet til Indien. Da får du ikke kendskabet til 
transaktionerne på samme måde. Du får dem præsenteret i en aggregeret og gennemgået 
form. Får du da følelsen af, hvad der sker i transaktionen? […] stiller det her i virkeligheden 
højere krav til, at du (red. som revisor) forstår virksomheden og forretningsmodellen, for at 
du kan drage nytte af din dataanalyse (ISA 315)?"  

Kristian har helt sikkert fat i noget, og flere data kan både være med til at skabe mere 
kompleksitet eller bedre indsigt. Det kommer meget an på, hvilke antagelser og forudsæt-
ninger man lægger ind. Det er klart, at hvis dele af arbejdet i en proces, og det gælder en 
hvilken som helst proces, outsources, da eksisterer der en risiko, som altid vil være der ved 
outsourcing, for at viden bliver tabt (Cha, Pingry, & Thatcher, 2008).  

I den forbindelse er det selvfølgelig væsentligt at sikre, at revisor ikke kommer for langt 
væk fra virksomheden, og dermed forretningsforståelsen, ved at blive overdynget af data. 
Som Kristian også nævner, bliver det måske i sådanne tilfælde endnu vigtigere at træde et 
skridt tilbage og tage helikopterblikket og sikre den samlede forståelse. I tider med flere og 
flere data og risiko for at tingene bliver overkompliceret, er det vigtigt, at man som revisor 
og forretningsleder fortsat formår at forholde sig til forretningsrisiciene.  
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Grundlæggende er det Kristians overbevisning, at man kommer længere væk fra virksom-
heden som revisor ved øget brug af D&A, fordi mere af arbejdet vil ske bag en skærm. Sam-
tidig siger han, at han ved, at mange virksomheder er interesserede i en D&A-gennemgang 
og de indsigter, en sådan kan levere (Koktvedgaard, 14:53).  

Videre argumenterer Kristian for, at blockchain i virkeligheden ikke er mere end en stærk 
intern/ekstern kontrol, der samtidig er med til at sikre et mere validt datagrundlag for D&A-
procedurer.  

Koktvedgaard sætter ord på problemstillingen om, at der har været en årrække, hvor re-
visor ikke har tilført ny værdi, hvor værdien af det eksterne regnskab har været nedadgå-
ende, i takt med at virksomhederne i løbet af de seneste 10 år har ansat revisorer internt. 
Virksomhederne har altså købt værdien fra den eksterne revisor ind internt, og dermed har 
det været sværere for dem at se værdien i den eksterne revision. Her mener Kristian ikke, at 
branchen har været god nok til at spørge sig selv, hvad det så er, de skal levere til kunderne, 
og derfor har det ført til nedadgående honorarer (Koktvedgaard, 18:23). Kristian kommer 
ind på, at ud over teknologien, er en af revisors vigtigste og mest værdiskabende funktioner, 
sin mulighed for igennem den viden og de erfaringer han har tilegnet sig på tværs af bran-
cher, at rådgive sine kunder til at blive bedre, og gøre tingene smartere.  

Som omtalt i afsnit 9.3, og som Jon Beck også kommer ind på i afsnit 10.2.1, er der i dag 
en del tale om realtidsrapportering som pendant til den historiske afrapportering, vi kender 
fra i dag, og som primært består af det historiske finansielle regnskab. Kristian mener ikke, 
at blockchain kommer til at drive udviklingen mod rapportering i realtid, men derimod at det 
er andre megatrends, der driver denne udvikling, og i den forbindelse kan blockchain være 
et af de værktøjer, der understøtter megatrenden (Koktvedgaard, 22:25). Dette leder tilbage 
til delkonklusionen i afsnit 9.3, som omtaler blockchain-teknologiens manglende modenhed 
og ikke er hurtig nok til i praksis at drive reel realtidsrapportering. Dog skal den ses som et 
skridt i den rigtige retning. Det samme er Christian Sommer inde på i afsnit 10.2.3. 

Ligesom både Jon Beck og Christian Sommer kommer ind på i hhv. afsnit 10.2.1 og 10.2.3, 
fortæller Kristian Koktvedgaard, at de fulde, positive effekter af blockchain-teknologien kun 
udnyttes, hvis man som samfund overkommer udfordringerne og den modstand, der kan 
frygtes at være imod at dele data frit i et blockchain-netværk. Det er noget, vi over den kom-
mende årrække skal arbejde med og finde os til rette i. "Hvor meget data skal der deles, og 
hvor meget er nok til at få systemet til at virke optimalt? Er det nok at dele hash'en, eller skal 
hele den underliggende data også deles?"(Koktvedgaard, 27:51). Dette er praktiske udfor-
dringer ved teknologien, der på tidspunktet for afhandlingens udarbejdelse, endnu mangler 
svar på, men som forventes at blive løst, i takt med at teknologien i større omfang bliver 
taget i brug.  
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 RESPONDENTENS SYN PÅ KRAVENE TIL REVISORS FREMTIDIGE KOMPETENCER 

Når vi taler om revisors kompetencer, og hvordan Kristian ser på blockchain og den tek-
nologiske udvikling i dag, stiller han følgende relevante spørgsmål:  

"Kan én revisor klare det hele? I hvor høj grad bliver man nødt til at forlade sig på eksper-
ter?" (Koktvedgaard, 30:42). 

De nye digitale værktøjer og den teknologiske udvikling kræver en stor teknologisk viden, 
herunder i forhold til hvordan man bedst udnytter teknologien, forretningsforståelse for da-
taflow, processer, indsamling af data samt behandling af disse. Kravene til kompetencerne 
vil afgjort være anderledes i fremtiden. Det er ikke sikkert, at alle disse kompetencer skal 
rummes i selve revisionsfirmaet, men måske delvist hos tredjeparter? Det kan hurtigt lyde 
som kompetencer, der kan være svære at rumme i en person, og det er selvfølgelig også 
derfor, man i en revision fordeler kompetencerne på et team. I denne sammenhæng henvi-
ses der i øvrigt til afsnit 7.2.3, hvor ISA-kravene til revisors kompetencer er beskrevet. 

 RESPONDENTENS SYN PÅ VIRKNINGEN AF REVISIONSBRANCHEN 

Kristians syn på fremtiden for revisionsbranchen er, at det bliver sværere at være lille 
enkeltmandsrevisor (Koktvedgaard, 37:35). Uden et internationalt netværk bliver det svæ-
rere at følge med den teknologiske udvikling, som typisk kræver dygtige in-house kompeten-
cer og store investeringer. En anden ting, som Kristian ikke direkte kommer ind på i denne 
sammenhæng, men som også er med til at gøre det sværere at være mindre revisor, er det 
øgede kvalitetspres med tiltagende kvalitetskrav. Men det er en helt anden snak, som vi ikke 
vil gå mere ind i denne sammenhæng. 

Kristian forudser en større grad af nicher i branchen og mere samarbejde på tværs af de 
mindre revisorer, f.eks. i form af datacentre mv. "Den traditionelle enkeltmandsrevisor, som 
gør det hele selv, vil få det sværere." (Koktvedgaard, 38:53) 

I forlængelse af dette kommenterer Kristian på, hvordan der i fremtiden vil være flere 
revisorer, der reviderer den givne ERP-løsning hos virksomheden. Dette vil medføre, at revi-
sor i højere udstrækning kan opnå revisionsbevis ved revision af systemerne i stedet for kun 
outputtet af systemerne. Jon Beck forklarer i afsnit 10.2.1, at revisor i højere grad i fremtiden 
vil revidere input og behandling af data i systemet, i stedet for alene outputtet.  

10.2.3 INTERVIEW MED CHRISTIAN SOMMER  
Vi henviser til introduktion og præsentation af respondenten i afsnit 10.1. 

 SAP'S ARBEJDE MED BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 

I Interviewet med Christian Sommer starter han med at give en introduktion til den måde, 
SAP arbejder med emerging technologies, herunder blockchain, og hvordan de har produkt-
udviklet blockchain ind i deres ERP-løsning. SAP har udviklet og lanceret et Blockchain Ser-
vices som er et abstraktionsniveau, der fungerer som en interfaceløsning, der lægges oven 
på deres virksomheds SAP-applikation og dermed gnidningsfrit integrerer informationer fra 
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blockchain-noder til virksomhedens SAP-applikation. Dette muliggør, at virksomheder kan få 
blockchain-verificeret data ind i deres ERP-system, uden selv at skulle i gang med at kode 
denne løsning, hvilket ville være en meget omstændig, hvis ikke umulig opgave, eftersom 
blockchain-teknologien, der er open source, eksisterer i flere hundrede forskellige versioner 
og altså ikke er standardiseret. SAP's vision for fremtiden er en uforanderlig dataudveksling 
igennem blockchain-noder på tværs af virksomheder og ERP-systemer, men med muliggø-
relse af samspillet mellem informationerne i blockchain-noderne med virksomhedernes for-
retningsprocesser, der ligger i SAP-systemet (Sommer, del 1 af 2, 07:19). Christian forklarer, 
hvordan merværdi (added value) altid kun kan og vil opstå i proceslaget, altså i virksomhe-
dens forretningsprocesser, hvorimod teknologien fungerer som et aktiverende lag, der ligger 
henover forretningsprocesserne. Det aktiverende teknologilag kan være med til at forbedre 
og effektivisere proceslaget, men genererer i sig selv ikke merværdi.  

Christian giver et konkret eksempel på, hvordan blockchain-teknologien kan være med til 
at understøtte en virksomheds forretningsprocesser vha. ikke-finansiel data, som også er 
omtalt i afsnit 7.2.4 (Sommer, del 1 af 2, 15:40). Christian beskriver, hvordan en medicinal-
virksomhed i USA kan udnytte de teknologiske muligheder, der ligger i blockchain-teknolo-
gien til at overholde nye lovkrav, udstukket af Food and Drug Administration (FDA) i deres 
supply chain. Den nye lovgivning, der træder i kraft i 2019, betyder, at grossister i medicinal-
industrien, der får medicin retur fra hhv. apoteker og hospitaler, skal dobbelttjekke autenti-
teten af medicinen, før de har lov til at redistribuere den til den næste kunde. Det er her, 
blockchain-teknologien kommer ind i billedet som en potentiel god løsning på denne udfor-
dring igennem et distribueret netværk. Ved at alle producenter af medicin laver et individu-
elt unikt "fingeraftryk" (f.eks. barcode eller QR kode) til hvert af deres produkter og lægger 
dette i en blockchain på tværs af medicinalselskaberne, bliver det muligt at følge produktet 
igennem supply chainen. Dermed kan grossisten, når han modtager en returnering, skanne 
"fingeraftrykket" og dermed se alle data på produktet inkl. serienummer, blockchain-num-
mer, udløbsdata osv. Når produktet er skannet, kan systemet så tjekke, om det specifikke 
produkt og serienummer er tilføjet til blockchainen af producenten, og dermed verificere 
ægtheden af det omtalte produkt. På den måde kan man nemt og effektivt identificere re-
turneringer af eventuelle falske produkter. Systemet forhindrer ikke, at nogen køber et validt 
produkt og derefter kopierer dets unikke fingeraftryk på tusindvis af falske produkter og der-
efter returnerer dem. Af samme årsag har SAP bygget en kontrol ind i systemet, der adviserer 
og blokerer for returneringer af for mange ens produkter på samme tid.  

Ovenstående er et eksempel på indarbejdelsen af ikke-finansiel data i en blockchain, hvor 
det tydeligt fremgår, hvordan det er med til først og fremmest at sikre compliance med re-
levant lovgivning, men samtidig også til at forbedre en industris forretningsprocesser og 
mindske mulighederne for besvigelser og fejl. I sidste ende vil indarbejdelsen af ikke-finansiel 
data have en indvirkning på de berørte virksomheders regnskaber og dermed også på revi-
sionen heraf. Man kan forestille sig, hvordan revisors indledende risikovurdering påvirkes, 
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og hvordan revisor kan basere sine revisionshandlinger på verificerede data fra blockchai-
nen. I afsnit 11 går vi mere i dybden med, hvilke konkrete ændringer blockchain-verificerede 
data har på revisionen i en modelvirksomhed.  

 SUCCESKRITERIER 

På spørgsmålet om, hvorvidt der kræves en specifik teknologisk modenhed før en virk-
somhed kan implementere blockchain-laget i sine forretningsprocesser, svarer Christian føl-
gende (Sommer, del 2 af 2, 00:01): 

Forudsætningerne for implementering af blockchain-teknologiens muligheder afhænger 
ikke så meget af virksomhedens teknologiske stadie, men mere af dens villighed til at dele 
data. Og til at acceptere, at virksomheden ikke selv har kontrollen med den mest opdaterede 
version af en database, men at denne ligger i en distributed ledger. De nuværende ERP-sy-
stemet er bygget op omkring den klassiske proces med at rundsende dokumenter og ind-
hente bekræftelser på diverse dele af forretningsprocesserne, men blockchain-teknologien 
introducerer en helt ny tankegang, nemlig at der mellem selskaberne i netværket opstår én 
sandhed. Den historiske udviklingen, der har medført ERP-systemer som SAP, var drevet af 
behovet for at dele data inden for virksomhedens fire vægge. Dvs., man samlede de forskel-
lige moduler som finans, logistik, HR mv. i en central database, hvilket medfører øget gen-
nemsigtighed og effektivitet. I og med at denne datadeling historisk set kun er foregået inden 
for virksomhedens fire vægge, har det også betydet, at man mister real-time aspektet, lige 
så snart data i en proces skal flyde ud af virksomhedens lukkede system og mellem virksom-
heder. Dvs., der bliver introduceret en forstyrrelse og forsinkelse af processen, når data skal 
forlade det interne lukkede system. Blockchain-teknologien, som Christian ser det, muliggør 
et sikkert miljø, drevet af kryptografi og algoritmer, hvor real-time aspektet kan forlænges 
ud over virksomhedens eget lukkede system til også at gøre sig gældende virksomhederne 
imellem. Så snart data bliver tilføjet til blockchainen, fremgår det, så alle kan se det, og kon-
sensusmekanismen overflødiggør nødvendigheden af bekræftelser og afstemninger, fordi 
modparten ser præcis det, der blev tilføjet til blockchainen i realtid. For at samle konklude-
rende op på spørgsmålet om hvorvidt der kræves en teknologisk modenhed for at imple-
mentere blockchain, siger Christian, at det ifølge ham altså ikke har noget med en virksom-
heds teknologiske modenhed at gøre, men er snarere et spørgsmål om en ændring af tanke-
gang og en villighed til at arbejde på nye måder, specifikt i relation til at dele data.  

For en nemmere overgang til brug af blockchain-teknologien foreslår Christian, at man 
som virksomhed til at starte med ikke deler mere data i blockchainen end man allerede gør 
i dag via EDI, XML, webservice mv., som f.eks. indkøbsordrer (Sommer, del 2 af 2, 04:05). 
Han anbefaler ikke, at man deler mere data i blockchainen, end der er nødvendigt, og un-
derstreger, at overvejelserne omkring fragmenteringen af data – hvad beholder man i sin 
egen back-end database, og hvad og hvor meget deler man med forretningspartnere – er 
ekstremt vigtige (Sommer, del 2 af 2, 06:20).  
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Kryptering i sig selv er ikke løsningen på alle privacy-bekymringer, da blockchain-teknolo-
gien benytter digitale signaturer og dermed knytter brugernes digitale identitet til transakti-
onerne i netværket. Det medfører, at det f.eks. vil være muligt at se, hvilke virksomheder 
der handler med hvem, hvilket i sig selv kan være en forretningshemmelighed, og derfor er 
det vigtigt med en klar afstemning af, hvad man som virksomhed vil dele i netværket (Som-
mer, del 2 af 2, 09:00).  

Christians holdning til smart contracts er, at de hverken er smarte eller kontrakter, men 
derimod et stykke kode (Sommer, del 2 af 2, 11:35). Videre forklarer han, at der er to mo-
denhedsniveauer, man kan benytte smart contracts på. Det første niveau er, at virksomhe-
den implementerer deres fælles forretningsregler i en smart contract. Hvis man f.eks. fore-
stiller sig et eksempel, hvor en virksomhed køber og sælger brugte biler og vil registrere antal 
kørte kilometer for hver brugt bil i en blockchain, da vil systemet blokere for indtastning af 
et lavere antal kilometer, end der er angivet i triptælleren. Det er et simpelt "If-this-then-
that" argument, og det kræver naturligvis, at man er enige om alle reglerne, inden de bliver 
sat i smart contracts, for så snart de er det, kan der ikke afviges fra dem uden konsensus fra 
alle deltagere i netværket.  

Det andet modenhedsniveau inkluderer, at man flytter avanceret forretningslogik ind i 
smart contracts i blockchainen. Ulempen ved smart contracts er, at de ikke kan tilgå data, 
der ikke ligger i blockchainen. Dvs. de kan ikke lave en pull request til data, der ligger i en 
virksomheds back-end system og behandle denne data. Dette stiller krav til den mængde 
data, virksomhederne er villige til at dele, og dermed støder man igen ind i opvejningen mel-
lem, om man vil have fuld effekt af teknologien versus hvor meget (følsomt) data, man er 
villig til at dele i blockchainen.    

På spørgsmålet om hvad der skal drive implementeringen af blockchain-teknologien, 
kommer Christian med et svar, der ligger meget op af det svar, som Jon Beck også gav i afsnit 
10.2.1. Christian forklarer, at det eneste, der kan drive adoption er merværdi ("added-va-
lue"). Alle virksomheder vil spørge "What's in it for me?", og hvis der ikke kan gives et klart 
og præcist svar på det, kommer projektet ikke videre end idefasen. Grunden til at mange 
blockchain-projekter ikke kommer videre end forsøgs eller proof-of-concept (POC) fasen er, 
at de er teknologidrevne. Altså drevet af individers lyst til at eksperimentere med blockchain-
teknologien, fordi det er en ny og spændende teknologi. Først når de behersker teknologien, 
spørger de sig selv "okay, hvilket forretningsproblem løser dette så?". Det er ikke den rigtige 
rækkefølge. Første skal der identificeres et problem eller et forbedringspunkt i forretningen, 
og først derefter skal man evaluere, hvilken teknologi der er bedst egnet til at løse udfor-
dringen på baggrund af de krav, der eksisterer i det givne problem. Andet step består i at 
vurdere, om den bedste løsning nås ved et decentraliseret system som blockchain-teknolo-
gien, eller om det skal være et centraliseret system som f.eks. en cloud-løsning. Det først 
step er ikke nyt, men overvejelserne i det andet step er nye; her skal man som virksomhed 
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retfærdiggøre, om et decentraliseret system er den bedste løsning (Sommer, del 2 af 2, 
16:20).   

Christian forudser ikke den store indvirkning af blockchain-teknologien på revision på den 
korte bane, men indrømmer også selv, at han ikke er ekspert i revisors arbejde og jobprofil 
(Sommer, del 2 af 2, 19:00). Hans begrundelse for udtalelsen er, at blockchain-teknologien, 
ifølge hans overbevisning, i første omgang vil virke som et digitalt revisionsspor. Altså data 
objekter med et digtalt fingeraftryk og en hash value, der er med til at verificere data og 
sikre, at det ikke senere kan ændres. På en mere visionær tidshorisont forestiller han sig, at 
smart contracts kan indarbejdes i revisionen, og at revisor altså kan programmere en smart 
contract, der ligger i blockchain og løbende, automatisk reviewer og tjekker transaktionerne 
i blockchainen, efterhånden som de tilføjes. Her refererer Christian til den tidligere snak om 
smart contracts, og hvordan de kun virker, hvis alle data, der indgår i smart contracten, er i 
blockchainen. Derfor er det formentlig ikke noget, vi ser i den allernærmeste fremtid.  

Hos SAP er de sikre på, at blockchain-teknologien i sig selv, og de muligheder den med-
bringer, vil inspirere til nye måder at gøre forretning og foretage transaktioner på på tværs 
af virksomhedsgrænser (Sommer, del 2 af 2, 22:37). Det vil kræve udvikling af de nuværende 
blockchain-løsninger, da teknologen i dag ikke er velegnet og forberedt til at understøtte 
dette på langt sigt, grundet det faktum, at "blockchain never forgets". Det er ikke muligt at 
slette eller arkivere data, hvilket medfører, at den bare bliver ved med at vokse i en uende-
lighed. Det er ikke optimalt i virksomhedskontekst – uanset hvilke data, der lægges i en 
blockchain, vil systemet eksplodere, hvis man venter et par år, som Christian udtrykker det. 
Ingen eksisterende IT-hardware vil være i stand til at køre en sådan database i længden.  

Christian deler blockchain-teknologiens udviklingstrin op i tre trin som følger: 

 

Figur 10.1 

Det første trin, "Optimize", indebærer det at benytte blockchain-teknologien til at opti-
mere nuværende processer.  

Det andet trin, "Reimagine", indebærer det at nytænke forretningsprocesserne, ændre 
dem og udtænke nye processer med hjælp fra blockchain-teknologien. Christian mener, at 
vi i dag befinder os i dette udviklingstrin. 

1. Optimize 2. Reimagine 3. Revolutionize
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De sidste og mest fjerne udviklingstrin, "Revolutionize", indebærer helt nye netværks–
forretningsmodeller, som vil blive skabt oven på blockchain-teknologien. SAP spår, at det vil 
inkludere konsortier af forretningspartnere, der opererer i et tillidsfuldt miljø, understøttet 
af blockchain-teknologien. Det er i dette udviklingstrin, at det største potentiale, men også 
de største udfordringer, ligger. Det vil kræve mere end bare at udfylde et business model 
canvas (BMC), som vi kender det i dag, for en enkelt virksomhed. Det kræver et design, hvor 
hver enkelt forretningspartner bidrager med added value til netværket. Netværket vil så 
kompensere hver forretningspartner for den merværdi, de bidrager med hver især. Ved in-
korporering af forretningslogik i avancerede smart contracts vil der i netværket kunne opstå 
intelligent software, der agerer på tværs af virksomheder. Rent teknologisk mener Christian 
ikke, at det er meget mere end et par år ude i fremtiden, men han forudser væsentlig større 
modstand rent social og kulturelt, da det vil kræve en stor omstilling i tankegang om måden 
at drive forretning på. Den største udfordring, som han også har nævnt tidligere, vil være 
indstilling til at dele data på tværs af netværket i en verden, hvor data bliver tillagt mere og 
mere værdi.    

Christian er sikker på, at blockchain-teknologien i fremtiden vil inspirere til nye måder at 
arbejde på tværs af virksomheder på (Sommer, del 2 af 2, 30:52).  

 

10.3 DELKONKLUSION 
Baseret på de foretagne interviews med de tre respondenter, Jon Beck, Kristian Koktved-

gaard og Christian Sommer vil vi opsummere følgende nøglepunkter nedenfor:  

 Udfordring ved deling af data 
 Teknologiske udfordringer og påvirkning af ERP-system og revision på kort sigt 
 Blockchain i relation til ISA'erne 
 Revisors kompetenceprofil som følge af implementering af blockchain-teknolo-

gien. 

10.3.1 UDFORDRING VED DELING AF DATA 
Blandt respondenterne er der enighed om, at en af hovedudfordringerne ved implemen-

teringen af blockchain-teknologien i regnskab- og økonomistyring, og dermed i revision, er 
det et kulturelt skift i tankegang, der er nødvendigt, før data vil blive delt i det omfang, det 
er nødvendigt, for at de fulde positive effekter af blockchain-teknologien kan opnås og ud-
nyttes. Vi lever i en tid, hvor data spås at være det nye "sorte guld"(red. det nye olie), og 
virksomhedsledere verden over arbejder med problemstillingen: hvordan de kan kapitalisere 
deres data? Umiddelbart er det en modstridende kraft, der arbejder imod frigivelsen af data, 
hvis alle konstant får at vide, hvor meget data er værd – da virker det ulogisk at begynde at 
dele det frit i et distribueret netværk, selvom det måske i sidste ende er med til at give mere 
værdi samlet. Bl.a. dét kommer Christian Sommer ind på, når han forklarer SAPs syn på frem-
tiden, og hvordan de spår at helt nye virksomhedskonstellationer på tværs af traditionelle 
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virksomhedsgrænser, der agerer i et blockchain-netværk, vil opstå. Et netværk, hvor forret-
ningspartnere bliver honoreret af netværket for den merværdi de hver især genererer til 
netværket.  

Det væsentlige ved implementering af ny teknologi er, at det er forretningsprocesserne 
og de identificerede problemer og forbedringsmuligheder, der driver implementeringen, og 
at det ikke er teknologien i sig selv. Teknologi skal ikke implementeres, fordi det er nyt og 
spændende, men fordi det løser reelle problemstillinger i virksomhedens forretningsproces-
ser – ellers når det aldrig videre end proof-of-concept (POC) stadiet. Med andre ord skal der 
være en rentabel businesscase for implementeringen. Hver enkelt virksomhed skal klart 
kunne svare på spørgsmålet "What's in it for me?". Kan de ikke det, bliver det aldrig en tek-
nologi, der når videre end forsøgsstadiet.  

10.3.2 TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER OG PÅVIRKNING AF ERP-SYSTEM OG REVISION PÅ KORT SIGT 
Respondenterne er ligeledes enige om, at blockchain-teknologien på kort sigt ikke kom-

mer til at ændre det store i den måde revisor, udfører sin revision på, sammenholdt med i 
dag. Dette skal naturligvis ses i forhold den relativt unge alder af teknologien, og at det plan, 
den i dag benyttes på, primært er på forsøgsbasis og forskningsplan. Respondenterne kom-
mer ind på, hvordan teknologien, som den ser ud i dag, ikke er moden nok og ej heller frem-
tidssikret nok til at fungere i et ERP–system, hvis al information skal lagres i blockchainen. Til 
det er systemet for langsomt og vil meget hurtigt introducere pladsproblemer grundet op-
lagring af data, der ikke kan arkiveres.  

10.3.3 BLOCKCHAIN I RELATION TIL ISA'ERNE 
De to af respondenterne, der forholder sig til ISA'erne som en del af interviewene, Jon 

Beck og Kristian Koktvedgaard, præsenterede synspunkter, der til dels var ensrettede, men 
også til dels var modsatrettede.  

På den ene side kan man tolke ud af deres respektive interviews, at de begge mener, der 
er behov for mere "application guidance", men at ISA'erne i sig selv er fine som de er. Altså 
som retningslinjer og guidance fra lovgiver og standardsætters side, der specificere og kon-
kretiserer, hvordan man i praksis imødekommer og opfylder kravene i standarderne, men 
som samtidig omfavner den teknologiske udvikling. Hvor meget plads skal der være til inno-
vation i en branche som revisionsbranchen, der er hårdt og stringent reguleret af tilsynsmyn-
digheder, der måske læser standarderne på en anden og mere konservativ måde?  

Omvendt åbner Kristian Koktvedgaard op for diskussionen om, hvorvidt der i virkelighe-
den er behov for ændringer til selve ISA'erne. Bl.a. sætter han spørgsmålstegn ved, om ind-
føringen af mere data og dermed en mere datadrevet revision kræver, at revisors kendskab 
til forretningen og forståelse for virksomhedens processor skal højnes for ikke at komme 
længere væk fra virksomheden.  
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10.3.4 REVISORS KOMPETENCEPROFIL SOM FØLGE AF IMPLEMENTERING AF BLOCKCHAIN-TEKNO-
LOGIEN 

Både Jon Beck og Kristian Koktvedgaard forudset ændringer til revisors kompetenceprofil 
i fremtiden. Jon Beck mener, at revisor i fremtiden skal være mere IT kyndig, hvilket forment-
lig kan siges at gøre sig gældende for store dele af professionerne i samfundet, i takt med at 
der sker en øget digitalisering. Kristian Koktvedgaard går så langt som at stille spørgsmåls-
tegn ved om revisor kan favne nok teknologisk viden og forståelse, eller om han, i (endnu) 
højere grand end i dag, må bero sig på eksperter og specialister.  

Forfatternes personlige holdning, baseret på deres erfaring fra branchen, og den udvikling 
der er sket bare de sidste 5-6 år er, at løsningen formentlig skal findes et sted midt i mellem 
de to udsagn. Revisor bliver uomtvisteligt nødt til at udvikle sine IT færdigheder for fortsat 
at være relevant. Dog vil det ikke være et krav at alle revisorer i fremtiden vil være i stand til 
at forstå hver en linje kode bag f.eks. en teknologi som blockchain-teknologien. Til det beror 
revisor sig på eksperter såsom IT revisorer og lignende, der på samme måde som i dag f.eks. 
er med til at certificere og reviderer kundernes ERP systemer mv.  
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11 ANALYSE AF EN MODELVIRKSOMHED 

For at konkretisere afhandlingens analyser og vurderinger og den indsamlede empiri vil 
der i dette afsnit blive udarbejdet en modelvirksomhed. Formålet med modelvirksomheden 
er at analysere, hvordan implementering af blockchain-teknologi vil ændre virksomhedens 
økonomistyring og risikovurdering og revisionen heraf. 

Der afgrænses fra eventuelle implementeringseffekter af blockchain-teknologien. 

 

11.1 MODELVIRKSOMHEDEN 
Dette afsnit vil indeholde en beskrivelse af modelvirksomheden samt forretningsgangs-

beskrivelser før og efter implementering af blockchain-teknologien. Afsnittet vil alene inde-
holde væsentlige områder for virksomheden.  

Baggrundsinformation 
Virksomheden hedder ST Aeroflot A/S (herefter ”virksomheden”) og servicerer fly samt 

handler med reservedele. Virksomheden har et datterselskab, som det har koncerninterne 
transaktioner med i forbindelse med salg af reservedele. Virksomheden bruger SAP som ERP-
system.  

Virksomhedens ledelse er resultataflønnet og kan derfor have incitament til at rykke på 
omsætningen, enten for at medtage omsætning fra næste regnskabsår eller skubbe omsæt-
ning til næste regnskabsår for at opnå resultater, der udløser bonus. 

Virksomhedens væsentligste regnskabslinjer omfatter: 

Omsætning, hensættelse til rabatter og debitorer 
For alle virksomhedens salg gælder det, at kontrollen overgår til kunden, når denne har 

hentet varen fra lageret. Herudover har virksomheden rabatordninger til deres kunder. Ra-
batten opgøres på baggrund af regnskabsåret og er opdelt i forskellige rabattrin, der afhæn-
ger af, hvor meget en kunde har indkøbt. Rabatten udbetales en gang årligt, og virksomhe-
den skal derfor hensætte hertil i forbindelse med årsafslutningen.  

Branchen er endvidere kendt for, at kunderne først betaler, når de har modtaget betalin-
ger fra deres egne kunder. Det betyder, at der i branchen er høj usikkerhed om værdien af 
ens debitorer, da betalingen ofte afhænger af, at de modtager betaling. 

Vareforbrug og varelager 
Virksomheden har et integreret lagermodul. Alle reservedele til fly skal serviceres løbende 

og er udstyret med et serienummer, så den enkelte del kan følges, og det kan sikres, at den 
er serviceret i overensstemmelse med serviceperioden. Virksomheden har historisk haft 
svært ved at afsætte deres reservedele, hvorfor lagerets værdi er steget de seneste par år. I 
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den forbindelse er der flere af reservedelene, der forventeligt ikke kan sælges til den bog-
førte værdi, hvorfor der i forbindelse med årsafslutningen udarbejdes en nedskrivningsana-
lyse, og der laves hensættelse hertil. 

11.1.1 MODELVIRKSOMHEDEN INDEN IMPLEMENTERING AF BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN 
Risikovurderingen af de væsentlige områder før implementering af blockchain-teknologien 
er illustreret nedenfor. Implementerede kontroller fremgår ligeledes af nedenstående tabel. 
Alle kontroller er testet effektive. 

Omsætning 
Revisionsmål Risici Iboende 

risiko 
Kontrol  
risiko 

Kontroller 

Forekomst (E) Omsætning, der ikke er 
fundet sted, indregnes  

Høj Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Fuldstændighed 
(C) 

Ikke al omsætning ind-
regnes i perioden 

Høj Lav 1. Manuelt 3. vejs match 
2. Lageroptælling 

Nøjagtighed (A) Omsætning indregnes 
med forkert beløb 

Lav Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Periodisering (CO) Omsætning indregnes i 
den forkerte periode 

Høj Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Tabel 11.1 
Kilde: Egen tilvirkning 

Vareforbrug 
Revisionsmål Risici Iboende 

risiko 
Kontrol  
risiko 

Kontroller 

Forekomst (E) Der er indregnet varefor-
brug for varer, der ikke 
er solgt 

Høj Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Fuldstændighed 
(C) 

Ikke alt vareforbrug bli-
ver indregnet 

Høj Lav 1. Manuelt 3. vejs match 
2. Lageroptælling 

Nøjagtighed (A) Vareforbruget bliver ind-
regnet med et unøjagtigt 
beløb 

Lav Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Periodisering (CO) Vareforbrug indregnes i 
den forkerte periode 

Høj Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Tabel 11.2 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Varelager 
Revisionsmål Risici Iboende 

risiko 
Kontrol  
risiko 

Kontroller 

Tilstedeværelse (E) Der er indregnet varer 
på lageret, der ikke er til-
stede 

Lav Lav 2. Lageroptælling 

Solgte varer er ikke af-
gangsført på lageret  

Lav Lav 1. Manuelt 3. vejs match 

Rettigheder (R/O) Virksomheden har ind-
regnet varer på lageret, 
de ikke har rettigheder 
til 

Lav Høj Ingen 

Fuldstændighed 
(C) 

Ikke alle varer på lageret 
er indregnet 

Lav Lav 2. Lageroptælling 

Værdiansættelse 
(V) 

Varer på lageret er ind-
regnet til en højere 
værdi, end de forventes 
at kunne sælges til 

Høj Lav 3. Årlig test af nedskrivningsbe-
hov 

Der er varer på lager, der 
skal services, før de kan 
sælges, men hvor vær-
dien ikke afspejler dette 

Høj Høj 2. Lageroptælling  
4. Afstemning af serviceover-
sigt  

Tabel 11.3 
Kilde: Egen tilvirkning 

Debitorer 
Revisionsmål Risici Iboende 

risiko 
Kontrol  
risiko 

Kontroller 

Tilstedeværelse (E) Ekstern - Der er indreg-
net fiktive tilgodehaven-
der fra salg 

Lav Høj Ingen 

Intern – Der er indregnet 
tilgodehavender, der 
ikke eksisterer 

Lav Lav 5. Koncernmellemværende af-
stemning 

Rettigheder (R/O) Ekstern - Der er indreg-
net tilgodehavender, 
virksomheden ikke har 
ret til 

Lav Høj Ingen 

Intern - Der er indregnet 
tilgodehavender, virk-
somheden ikke har ret til 

Lav Lav 5. Koncernmellemværende af-
stemning 

Fuldstændighed 
(C) 

Ekstern - Ikke alle debi-
torer er indregnet i ba-
lancen 

Lav Høj Ingen 

Intern - Ikke alle debito-
rer er indregnet i balan-
cen 

Lav Lav 5. Koncernmellemværende af-
stemning 
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Revisionsmål Risici Iboende 
risiko 

Kontrol  
risiko 

Kontroller 

Værdiansættelse 
(V) 

Ekstern - Tilgodeha-
vende er indregnet til en 
højere værdi end der 
forventes realiseret  

Høj Høj Ingen 

Intern - Tilgodehavende 
er indregnet til en højere 
værdi end der forventes 
realiseret  

Lav Høj Ingen 

Tabel 11.4  
Kilde: Egen tilvirkning 

Hensættelse til rabatter 
Revisionsmål Risici Iboende 

risiko 
Kontrol  
risiko 

Kontroller 

Tilstedeværelse (E) Der er hensat omkost-
ninger til rabatter, der 
ikke forventes realiseret 

Høj Lav 6. Rabatanalysen 

Der hensættes til ikke-
eksisterende kunder 

Lav Lav 6. Rabatanalysen 

Forpligtigelser 
(R/O) 

Der hensættes til kun-
der, der ikke har rabat-
ordninger 

Lav Lav 6. Rabatanalysen 

Fuldstændighed 
(C) 

Hensættelsen er ikke be-
regnet på baggrund af et 
fuldstændigt salg 

Høj Høj 6. Rabatanalysen 

Virksomheden har ikke 
hensat til alle virksomhe-
der med rabatordninger  

Lav Lav 6. Rabatanalysen 

Værdiansættelse 
(V) 

Den indregnede rabat er 
ikke opgjort til den kor-
rekte værdi 

Høj Høj 6. Rabatanalysen 

Tabel 11.5  
Kilde: Egen tilvirkning 

Kontrolbeskrivelser 
1. Manuelt 3. vejs match – Inden omsætning kan indregnes i bogføringen, skal der være en 

ordre, en faktura og afgang på lageret. Antal varer skal matche på tværs af ordre, faktura 
og lagerregistrering. Endvidere skal beløb stemme mellem ordre og faktura. Afgang på 
lageret bliver indtastet manuelt af lagerfolkene, når varen er afhentet. Systemet indreg-
ner omsætningen, den dag 3. vejs matchet er fuldstændigt.  

2. Lageroptælling – Virksomheden udfører rullende lageroptælling, hvilket betyder, at lage-
ret optælles løbende og registreres i det integrerede lagermodul. Virksomhedens politik 
er, at lageret skal være fuldstændig optalt minimum 2 gange i løbet af et år. Herved sikres 
det, at der ikke er fragået varer fra lageret, som ikke enten er solgt eller nedskrevet. 
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3. Årlig test af nedskrivningsbehov – I forbindelse med årsafslutningen udarbejder regn-
skabschefen en nedskrivningstest af varelageret. Testen udarbejdes på baggrund af bog-
ført pris pr. vare sammenholdt med seneste listepriser baseret på en brancheportal, der 
løbende sammenholder salgspriser med konkurrenternes. 

4. Afstemning af serviceoversigt – Virksomheden har et Excel-ark, hvor servicedatoer er an-
givet. Excel-arket gennemgås af lageret, når der er tid til det. 

5. Koncernmellemværende-afstemning – Hver måned sender virksomheden sin saldo til dat-
terselskabet for bekræftelse af mellemværende. 

6. Rabatanalyse – En gang om året udarbejdes der en analyse over hensættelser til rabatter. 
Grundlaget for analysen er salgsdata fra virksomhedens salgsmodul. På baggrund af disse 
data sammenholdes den løbende hensættelse med faktisk beregnet i analysen. 

Som det ses ovenfor, har virksomheden en række områder, hvor den iboende risiko vur-
deres høj på baggrund af kompleksitet eller usikkerhed. På en række af disse områder er der 
implementeret kontroller for at afdække den iboende risiko. Flere af kontrollerne indeholder 
dog elementer, hvor revisor skal foretage særskilt test af pålideligheden af grundlaget som 
for eksempel lagerets godkendelse af varelevering, oversigt over serviceperiode, afstemning 
af saldo, der udsendes for koncernmellemværende, og salgsdata, der bruges til rabatanaly-
sen. 

11.2 REVISION AF VIRKSOMHEDEN INDEN IMPLEMENTERING AF BLOCKCHAIN-TEKNOLO-
GIEN 

I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvordan revision af virksomheden ville blive fore-
taget på baggrund af ovenstående risikovurdering og forretningsgangsbeskrivelse inden im-
plementering af blockchain-teknologien. 

Afsnittet vil alene indeholde en analyse på baggrund af ovenstående væsentlige identifi-
cerede områder og tilknyttede handlinger og vil derved ikke være en fuldstændig revisions-
plan.  

11.2.1 PLANLÆGNING 

 FASTSÆTTELSE AF KOMPETENCEBEHOV 

Som beskrevet i afsnit 7.2.3 er der krav om, at revisor har de rette kompetencer jævnfør 
ISA 200. Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af virksomheden og de væsentlige 
regnskabsområder må det vurderes, at revisionspartneren vil finde et klassisk revisionsteam 
bestående af revisionsuddannede revisorer, der har begrænsede IT- og dataanalysekompe-
tencer. 
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 IDENTIFIKATION OG VURDERING AF RISIKOEN FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION 

På baggrund af foregående afsnit vurderes det, at risikovurderingen kan illustreres såle-
des: 

 Risiko for væsentlig fejlinformation 
Regnskabslinje C E A R/O CO V 
Omsætning Middel Middel Middel Ingen Middel Ingen 
Vareforbrug Middel Middel Middel Ingen Middel Ingen 
Varelager Middel Middel Ingen Lav Ingen Høj 
Debitorer Middel Middel Ingen Lav Ingen Høj 
Hensættelse til rabatter Middel Middel Ingen Middel Ingen Middel 

Tabel 11.6 
Kilde: Egen tilvirkning 

 FORSTÅELSE FOR VIRKSOMHEDEN OG DENS OMGIVELSER OG FORSTÅELSE FOR VIRKSOM-
HEDENS KONTROLLER 

For at opnå forståelse for virksomheden vil revisor skulle foretage interview af virksom-
hedens medarbejdere for at identificere den iboende risiko og kontrolmiljøet. Dette vil ofte 
indeholde en gennemgang af virksomhedens forretningsgange samt dokumentation heraf. 

11.2.2 UDFØRELSE AF REVISIONEN 

 TEST AF KONTROLLER 

Jævnfør ISA 200 kan revisor foretage test af kontroller, som kan hjælpe med at reducere 
risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet og dermed nedsætte antallet af substans 
handlinger, som revisor skal udføre efterfølgende. 

For denne virksomhed vil revisor skulle foretage test af de 6 kontroller, der er identifice-
ret. I forbindelse med testen af disse kontroller skal revisor, jævnfør ISA 200 og 500, sikre sig 
pålideligheden af eventuel data, der bruges i kontrollerne. Det vil sige, at for de kontroller, 
hvor der indgår informationer, der er produceret af virksomheden, og som ikke er underlagt 
direkte revisionshandlinger, skal revisor foretage andre handlinger for at sikre pålidelighe-
den af det datagrundlag, der er brugt. 

 SUBSTANSTEST 

I forlængelse af ovenstående kontroltest skal revisor foretage substanstest af områderne. 
Det vurderes på baggrund af risikovurderingen og de kontroltest, der er foretaget, som alle 
er testet effektive, at revisor skal udføre nedenstående handlinger for at afdække risikoen 
for væsentlig fejlinformation.  
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Omsætning og vareforbrug: 

 Fuldstændighed:  Test af omsætningsfaktura tæt på balancedatoen og 
sammenholdelse mellem vareforbrug og omsætning for-
delt på måneder 

 Forekomst/tilstedeværelse:  Dækket ved kontroltest 
 Nøjagtighed:   Test af kreditnota udstedt i nyt år og sammenholdelse  

mellem vareforbrug og omsætning fordel på måneder 
 Periodisering:   Test af omsætningsfaktura tæt på balancedatoen og test af 

kreditnota udstedt i nyt år 

 

Varelager: 

 Fuldstændighed:  Deltagelse eller stikprøvetest af lageroptælling, 
lager til liste 

 Forekomst/tilstedeværelse:  Deltagelse eller stikprøvetest af lageroptælling,  
liste til lager 

 Rettigheder/forpligtigelser:  Kostpristest af faktura 
 Værdiansættelse:  Gennemgang af nedskrivningstest  

Gennemgang af aldersfordeling på lageret 

 

Debitorer: 

 Fuldstændighed:  Udsendelse af saldobekræftelser 
 Forekomst/tilstedeværelse:  Udsendelse af saldobekræftelser 
 Rettigheder/forpligtigelser:  Udsendelse af saldobekræftelser 
 Værdiansættelse:  Test af aldersfordeling med fokus på hensættelse til tab  

 

Hensættelse til rabatter: 

 Fuldstændighed:  Test af hensættelsesberegning 
Retrospektiv analyse af hensættelsen 

 Forekomst/tilstedeværelse:  Test af beregning til underliggende kontrakter 
 Rettigheder/forpligtigelser:  Test af beregning til underliggende kontrakter 
 Værdiansættelse:  Test af hensættelsesberegning 

Retrospektiv analyse af hensættelsen 
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 SPECIFIKKE OVERVEJELSER FOR UDVALGTE OMRÅDER 

I henhold til ISA 501 skal revisor, såfremt varelageret er væsentligt, foretage specifikke 
handlinger. Revisor skal derved, for at opnå tilstrækkeligt og eget revisionsbevis, overvære 
fysisk lageroptælling, når dette er muligt. Denne handling er inkluderet i foregående afsnit 
om substanshandlinger. Dette skal gøres for at: 

 Vurdere den daglige ledelses instrukser og procedurer for registrering og kontrol af resulta-
terne for virksomhedens fysiske lageroptælling  

 Observere udførelsen af den daglige ledelses optællingsprocedure  
 Inspicere varelageret 
 Foretage kontroloptælling 

For virksomheden har revisor været i stand til at deltage i optælling, som ligeledes er fo-
retaget på balancedagen. 

11.2.3 AFSLUTTENDE HANDLINGER 

 AFSLUTTENDE ANALYSE 

Som afsluttende handling skal revisor udarbejde en afsluttende analyse, hvor revisor for-
holder sig til udviklingen i regnskabsposterne. Formålet med dette er at sikre, at revisor har 
opnået tilstrækkelig viden om udviklingen og derved har sikret, at der ikke er risiko for væ-
sentlig fejlinformation i regnskabet, som ikke er blevet afdækket af kontrolrevisionen og sub-
stanshandlinger, som beskrevet i foregående afsnit. 

 EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER 

I henhold til ISA 560 skal revisor foretage revisionshandlinger for perioden mellem balan-
cedagen og underskriftdatoen. Overbevisning om dette opnås gennem forespørgsler til le-
delsen og indhentelse af råbalance eller regnskab for den mellemliggende periode. 

 VURDERING AF SAMLET REVISIONSBEVIS 

Afslutningsvist skal revisor foretage en vurdering af det samlede revisionsbevis for at 
sikre, at der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at afgive en revisionserklæ-
ring.  

Som tidligere redegjort i afsnit 7.2.3, skal vurderingen foretages på baggrund af både 
kvantitet og kvalitet af revisionsdokumentationen.  

For modelvirksomheden må det vurderes, at der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisi-
onsbevis for de væsentlige regnskabslinjer på baggrund af revisionsplanen som beskrevet i 
foregående afsnit.  
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11.3 IMPLEMENTERING AF BLOCKCHAIN-TEKNOLOGIEN I ST AREOFLOT A/S 
Som følge af den teknologiske udvikling vælger virksomheden, at den vil integrere 

blockchain-teknologien i sin økonomistyring og lagerstyring. Virksomheden vælger en 
SAP on-top løsning, se afsnit 10.2.3, hvor blockchain implementeres on-top af virksom-
hedens nuværende SAP ERP. Løsningen implementeres ligeledes hos datterselskabet.  

Blockchain-løsningen taler sammen med andre tilsvarende blockchain-løsninger. Virk-
somhedens væsentlige kunder har ligeledes implementeret blockchain, hvilket gør det 
muligt for virksomhederne, at handel mellem virksomhederne føres i et fælles block-
chain-netværk. Derved sikres det, at virksomhederne altid har det samme registeret i 
henholdsvis salg og køb samt tilgodehavende og gæld.  

Lagersystemet, der ligeledes er blevet koblet på netværket, benytter stregkoderne på 
varerne til at følge bevægelser på disse. Det fungerer ved, at lagerfolk og fragtmænd 
scanner stregkoderne, når varerne bliver afhentet, og aflæsningen flyder direkte ind i 
blockchainen. For hver ordre, der bliver afgivet, bliver der udarbejdet en smart contract i 
netværket, som automatisk udløser faktura, betaling og bogføring. Dette sker når varen 
bliver afhentet på lageret i overensstemmelse med den tilsvarende ordre, der er indbyg-
get i smart contracten.  

Blockchainen kan ligeledes gennem stegkodestyring automatisk informere virksomhe-
den, når en vare på lageret skal serviceres. 

Data mellem blockchainen og virksomhedens SAP overføres løbende. 

Der er ikke yderligere ændringer til virksomhedens interne processer og kontroller. 

 

11.4 ÆNDRING TIL RISIKOVURDERING 
11.4.1 ÆNDRING TIL IBOENDE RISIKO VERSUS KONTROLRISIKO 

Indledningsvist er det væsentlige at vurdere, om det er den iboende risiko eller kontrolri-
sikoen der bliver påvirket af implementeringen af blockchain-teknologien i en virksomhed. 
Dette afsnit har til formål at analysere dette. 

Som tidligere redegjort i afsnit 5.1.1 er den iboende risiko den eksponering, som et revi-
sionsmål vedrørende en gruppe af transaktioner, balanceposter eller en oplysning har for 
fejlinformation inden eventuelle kontroller overvejes. Kontrolrisikoen er, som redegjort, ri-
sikoen for, at mulig fejlinformation ikke forebygges eller opdages og rettes i tide af virksom-
hedens interne kontroller.  

I ISA 200 nr. A38 er den iboende risiko yderligere defineret ved: ”[...] Eksterne forhold, 
som medfører forretningsmæssige risici, kan også påvirke den iboende risiko. Den teknologi-
ske udvikling kan eksempelvis gøre et bestemt produkt ukurant og derved øge risikoen for 
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overvurdering af varebeholdninger. Faktorer i virksomheden og dens omgivelser, som vedrø-
rer adskillige eller alle grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger, kan også 
påvirke den iboende risiko vedrørende et specifikt revisionsmål. […]” 

Den iboende risiko vurderes på baggrund af regnskabspostens art og kompleksitet 
(Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2012).  

I ISA 200 nr. A39 er kontrolrisikoen yderligere defineret ved: ”Kontrolrisiko er en funktion 
af effektiviteten af den daglige ledelses udformning, implementering og opretholdelse af in-
tern kontrol til at håndtere konstaterede risici, der truer opfyldelsen af virksomhedens mål, 
som er relevante for udarbejdelsen af virksomhedens regnskab […]” 

Som det fremgår ovenfor, er det væsentligt for vurderingen om hvorvidt blockchain på-
virker den iboende risiko eller kontrolrisikoen, at vurderer om blockchain påvirker virksom-
hedens eksponering på visse revisionsmål vedrørende en gruppe af transaktioner, eller om 
der er tale om en intern kontrol den daglige ledelse implementerer for at imødegå risikoen 
for fejlinformation gennem den iboende risiko. 

Som tidligere redegjort i denne afhandling må det vurderes, at blockchain har potentiale 
til at påvirke en større gruppe af transaktioner og påvirke risikoen for fejlinformation ved 
disse. Dette taler for, at det er den iboende risiko der påvirkes af blockchain-teknologien. 
Endvidere efter betragtning af blockchain-teknologien kan det vurderes, at denne skal be-
tragtes som en ekstern faktor i højere grad end at den skal betragtes som en kontrol, som 
den daglige ledelse implementerer. Potentielt kan blockchain i fremtiden i høj grad blive en 
forudsætning for, at drive en effektiv forretning, ved at kompleksiteten af transaktionerne 
forventeligt vil blive påvirket samt, at transaktioner der genereres i en blockchain, kan øge 
rutinearten af transaktionen og automatiseringen heraf, hvilket begge er forhold der vurde-
res at påvirke den iboende risiko.  

Ovenstående vurderingen er dog under antagelse af, at blockchain-teknologien er imple-
menteret i sådan et omfang, at denne mere skal ses som en fast del af en effektiv forret-
ningsmodel, end et tilvalg fra den daglige ledelse. Det vurderes, at der ved de første imple-
menteringer af blockchain-teknologien i højere grad er tale om et aktivt tilvalg fra den dag-
lige ledelse for at imødegå risikoen for fejlinformation og det derved er kontrolrisikoen der 
bliver påvirket til at starte med.  

Samlet vurderes det derved, at det er kontrolrisikoen der vil blive påvirket i første omgang 
når blockchain-teknologien bliver implementeret men på sigt vil dette ændre sig til den ibo-
ende risiko. Til formål for analysen af modelvirksomheden forudsættes det, at implemente-
ringen af blockchain er en forudsætning for en effektiv forretningsmodel og derved, at det 
for modelvirksomheden er den iboende risiko der påvirkes af implementeringen.  
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11.4.2 ANALYSE AF ÆNDRINGER I MODELVIRKSOMHEDEN 
Implementeringen af blockchain-teknologi vil ligeledes have indvirkning på revisors risi-

kovurdering, hvilket Jon Beck fra KPMG ligeledes fremhævede. I dette afsnit vil der blive fo-
retaget en analyse af, hvordan risikovurderingen vil blive påvirket af implementeringen af 
blockchain i virksomheden. Som beskrevet ovenfor er der ikke ændringer til virksomhedens 
kontroller, hvorfor det alene er den iboende risiko, der vil blive påvirket. Den iboende risiko 
er som tidligere redegjort udtryk for den risiko, der findes pr. revisionsmål inden virksomhe-
dens interne kontroller, og den fremkommer som følge af transaktionernes art og komplek-
sitet. Verificeringen gennem blockchain vurderes at mindske transaktionernes risiko for at 
være fejlbehæftede.  

Dette bliver analyseret nedenfor i tabellen og vil blive uddybet under tabellen: 

Regnskabslinje Revisionsmål Risici 
Iboende ri-
siko 
(Inden) 

Iboende ri-
siko 
(Efter) 

Ændret 

Omsætning 

Forekomst (E) Omsætning, der ikke er fundet 
sted, indregnes  Høj Høj Nej 

Fuldstændighed (C) Ikke al omsætning indregnes i 
perioden Høj Lav Ja 

Nøjagtighed (A) Omsætning indregnes med for-
kert beløb Lav Lav Nej 

Periodisering (CO) Omsætning indregnes i den for-
kerte periode Høj Lav Ja 

Vareforbrug 

Forekomst (E) Der indregnes vareforbrug for 
varer, der ikke er solgt Høj Høj Nej 

Fuldstændighed (C) Ikke alt vareforbrug bliver ind-
regnet Høj Lav Ja 

Nøjagtighed (A) Vareforbrug bliver indregnet 
med et unøjagtigt beløb Lav Lav Nej 

Periodisering (CO) Vareforbrug indregnes i den 
forkerte periode Høj Lav Ja 

Varelager 

Tilstedeværelse (E) 

Der er indregnet varer på lage-
ret, der ikke er til stede Lav Lav Nej 

Solgte varer er ikke afgangsført 
på lageret  Lav Lav Nej 

Rettigheder (R/O) 
Virksomheden har indregnet 
varer på lageret, de ikke har 
rettigheder til 

Lav Lav Nej 

Fuldstændighed (C) Ikke alle varer på lageret er ind-
regnet Lav Lav Nej 

Værdiansættelse (V) 

Varer på lageret er indregnet til 
en højere værdi, end de forven-
tes at kunne sælges til 

Høj Høj Nej 

Der er varer på lager, der skal 
services, før de kan sælges, 
men hvor værdien ikke afspej-
ler dette 

Høj Lav Ja 
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Regnskabslinje Revisionsmål Risici 
Iboende ri-
siko 
(Inden) 

Iboende ri-
siko 
(Efter) 

Ændret 

Debitorer 

Tilstedeværelse (E) 

Ekstern - Der er indregnet fik-
tive tilgodehavender fra salg Lav Lav Nej 

Intern – Der er indregnet tilgo-
dehavender, der ikke eksisterer Lav Lav Nej 

Rettigheder (R/O) 

Ekstern - Der er indregnet tilgo-
dehavender, virksomheden ikke 
har ret til 

Lav Lav Nej 

Intern - Der er indregnet tilgo-
dehavender, virksomheden ikke 
har ret til 

Lav Lav Nej 

Fuldstændighed (C) 

Ekstern - Ikke alle debitorer er 
indregnet i balancen Lav Lav Nej 

Intern - Ikke alle debitorer er 
indregnet i balancen Lav Lav Nej 

Værdiansættelse (V) 

Ekstern - Tilgodehavender er 
indregnet til en højere værdi, 
end der forventes realiseret  

Høj Høj Nej 

Intern - Tilgodehavende er ind-
regnet til en højere værdi, end 
der forventes realiseret  

Lav Lav Nej 

Hensættelse til  
rabatter 

Tilstedeværelse (E) 

Der er hensat omkostninger til 
rabatter, der ikke forventes re-
aliseret 

Høj Høj Nej 

Der hensættes til ikke-eksiste-
rende kunder Lav Lav Nej 

Forpligtigelser (R/O) Der hensættes til kunder, der 
ikke har rabatordninger Lav Lav Nej 

Fuldstændighed (C) 

Hensættelsen er ikke beregnet 
på baggrund af et fuldstændigt 
salg 

Høj Lav Ja 

Virksomheden har ikke hensat 
til alle virksomheder med ra-
batordninger  

Lav Lav Nej 

Værdiansættelse (V) Den indregnede rabat er ikke 
opgjort til den korrekte værdi Høj Høj Nej 

Tabel 11.7 
Kilde: Egen tilvirkning 

Omsætning og vareforbrug 
Det vurderes, at implementeringen af blockchain-teknologien vil reducere den iboende 

risiko på forekomst og periodisering af omsætning og vareforbrug. Dette vurderes på bag-
grund af, at blockchainen automatisk vil indregne omsætning, når levering sker som beskre-
vet i implementeringsafsnittet. Herved reduceres risikoen for, at ikke al omsætning bliver 
indregnet, samt at det indregnes i den forkerte periode, da det automatisk vil blive indregnet 
ved kontrolovergang.  

Det vurderes derimod ikke, at de øvrige revisionsmål bliver påvirket. Det må vurderes, at 
der fortsat er en risiko på eksistens af omsætning, da ledelsen fortsat har mulighed for at 
postere omsætning direkte i ERP-systemet og dermed foretage postering af ikkeeksisterende 
omsætning.  
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Da omsætning og vareforbrug hænger sammen i modelvirksomheden, vurderes det, at 
de enkelte revisionsmål er afhængige af hinanden for de to regnskabslinjer.  

Varelager 
For varelageret er det alene værdiansættelsen af varer, der skal til service, der påvirkes 

af implementeringen. Som redegjort for tidligere, har blockchainen mulighed for at styre, 
hvilke varer der skal services gennem stregkode-systemet, som ligeledes kan indbygges i en 
blockchain.  

I denne modelvirksomheden vurderes det ikke, at den generelle værdiansættelse af lage-
ret bliver påvirket som følge af blockchainens muligheder, dog må det vurderes, at blockcha-
inen har mulighed for at forbedre værdiansættelsesprocessen. Såfremt deltagerne i netvær-
ket fungerer inden for samme branche, og data bliver delt på tværs af netværket, vil block-
chainen kunne distribuere salgspriser pr. varegruppe i netværket, hvilket vil kunne assistere 
revisor med et mere pålideligt grundlag for nedskrivningsanalyse i forhold til, hvis varer bli-
ver omsat i netværket til en lavere genindvindingsværdi end den bogførte værdi i virksom-
heden. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det dog nødvendigt, at virksomhederne i 
netværket er villige til at dele information om salgspriser pr. varegruppe med netværket. 
Herudover skal der formentlig robotics eller kunstig intelligens til for at analysere disse data 
og komme med output, hvorpå nedskrivningsbehovet kan identificeres. 

I modelvirksomheden er risikoen for eksistens af varelageret allerede vurderet til at være 
lav. Blockchainen må dog vurderes ligeledes at mindske den iboende risiko for eksistens på 
varelageret som følge af blockchain-styret lokationsstyring. Ved at kombinere stregkoder på 
varerne med blockchainen kan det sikres, at samme vare ikke kan være på lager hos to for-
skellige virksomheder samtidig, uden der opstår en konflikt i blockchainen.  

Som analyseret tidligere i afhandlingen er det ikke klart i ISA’erne, om en robot eller block-
chain for eksempel kan foretage en lageroptælling. Det må dog vurderes, at såfremt block-
chainen sikrer, at en varer er på lager, ved hjælp af stregkoder på varen, så vil blockchainen 
potentielt kunne sikre tilstedeværelsen af lageret og derved afdække ISA 501's krav om la-
geroptælling for væsentlige lagre. 

Debitorer  
På debitorer vurderes det, at blockchainen ikke vil have indvirkning på den iboende risiko. 

Blockchainen må vurderes at kunne validere, at tilgodehavender hos modelvirksomheden 
stemmer overens med tilsvarende gæld hos kunder, da salgs- og købstransaktioner forbun-
det med tilgodehavendet vil være valideret i blockchainen. For modelvirksomheden er det 
dog ikke vurderet, at den iboende risiko inden blockchain-implementeringen var høj, hvorfor 
implementeringen ikke vil påvirke revisors risikovurdering. 
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Blockchain-implementeringen må dog forventes at mindske afstemningskontroller hos 
virksomheden, fordi blockchainen kan validere, at både virksomheden og kunden har regi-
steret salget i blockchainen og de herved afledte tilgodehavender og gæld.  

Som redegjort under varelager vil datadeling dog kunne have en indvirkning på test af 
hensættelsesbehovet. Såfremt virksomhederne i netværket deler en tilstrækkelig mængde 
data, vil blockchainen kunne levere data, hvoraf revisor og kunde ville kunne se, hvis debito-
rer ikke efterlevede deres gæld hos andre virksomheder, hvilket igen kunne være en indika-
tion på behov for hensættelse til tab. Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt en tilstræk-
kelig mængde data er delt i netværket, og at enten revisor eller kunden har programmer, 
der kan analysere disse data og levere output, hvorpå det kan vurderes, om der er hensæt-
telsesbehov. 

Hensættelse til rabatter 
For hensættelse til rabatter vurderes det, at blockchainen kan sikre, at hensættelsen bli-

ver beregnet på baggrund af et fuldstændigt salg. Dette vurderes at være en afledt effekt fra 
risikovurdering af omsætning. 

Øvrige revisionsmål vurderes ikke at blive påvirket. 

Delkonklusion 
Som det ses ovenfor, vil blockchainen have indvirkning på den iboende risiko på en række 

revisionsmål for forskellige regnskabslinjer. Blockchainen kan generelt validere fuldstændig-
hed, eksistens, periodisering og rettigheder/forpligtigelser af transaktioner ved, at disse er 
valideret af alle parter i netværket. Blockchainen kan ikke vurderes at have indvirkning på 
risikovurderingen af værdiansættelse, som Kristan Koktvedgaard ligeledes udtaler i afsnit 
10.2.2. Endvidere må det generelt vurderes, at blockchain kun kan mindske den iboende 
risiko, såfremt data i blockchainen vurderes som pålidelige som tidligere beskrevet i afsnit 
7.2.4. 

11.5 ANALYSE AF OMRÅDER, DER PÅVIRKES I REVISIONSPROCESSEN AF BLOCKCHAIN-TEK-
NOLOGIEN 

Som indledningsvist beskrevet vil dette kapital indeholde en analyse af områder, hvor det 
forventes, at blockchain-teknologien vil have en væsentlig indvirkning på en revisionsplan og 
udførelsen heraf. Formålet med dette afsnit er at identificere de områder, der påvirkes, på 
baggrund af redegørelse, analyse og vurdering foretaget tidligere i denne afhandling. 
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På baggrund af den beskrevne revision i afsnit 11.2 er nedenstående tabel udarbejdet til 
analyse af blockchain-teknologiens indvirkning på revisionsprocessen: 

Område Indvirkning 
Planlægning  

Fastsættelse af kompetencebehov Ja. 
På baggrund af den analyse, der er foretaget i forbindelse med 
ISA’erne og blockchain-teknologien, samt den indsamlede empiri 
i form af interviews vurderes det, at revisionsprocessen for fast-
sættelse af team og kompetencer vil blive påvirket af blockchain-
teknologien.  

Risikovurdering  
Identifikation og vurdering af risi-
koen for væsentlig fejlinformation 

Ja. 
På baggrund af analyserne tidligere i denne afhandling må det 
vurderes, at den generelle vurdering af risiko for fejlinformation 
vil blive ændret. Som tidligere redegjort og ligeledes nævnt i in-
terview med de 3 respondenter, så vil blockchain-teknologien 
medføre ændringer til risikoen for fejlinformation for de allerede 
modparts-validerede transaktioner. 

- Forståelse for virksomheden og 
dens omgivelser 

Nej. 
Afhandlingens tidligere analysere og den indsamlede empiri 
fremhæver, at revisionsprocessen i forhold til forståelse af virk-
somheden og dens interne kontroller vil blive påvirket.  
I henhold til virksomhedsforståelsen vil ændringer til de gene-
relle it-kontroller blive påvirket. Revisionshandlinger i forbin-
delse hermed er dog afgrænset fra afhandlingen. 
Det vurderes ikke, at ændringer, der opstår på baggrund af block-
chain-teknologien, har et sådant omfang, at de er relevante for 
analyse af modelvirksomheden.  

- Forståelse for virksomhedens 
interne kontroller 

Revisors reaktion på vurderede risici  
Test af kontroller Ja. 

På baggrund af de tidligere analyser vurderes det, at blockchain-
teknologien vil have indvirkning på, hvordan revisor vil teste kon-
troller fremadrettet. 

Substans handlinger  
- Substanstest handlinger Ja.  

Som tidligere vurderet i afhandlingen forventes det, at revisors 
substanshandlinger vil være påvirket af blockchain-teknologien. 
Dette kommer i forlængelse af ændringer i risikovurdering på re-
visionsmålsniveau. 

- Substansanalytiske handlinger Ja. 
Det vurderes, at substansanalytiske handlinger vil blive påvirket. 
Dette fremhæves blandt andet i de svar, DAWG har modtaget. 
Derudover vil pålideligheden af data, herunder ikke-finansiel 
data, forventeligt blive påvirket.  
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Område Indvirkning 
Specifikke overvejelser for udvalgte  
områder 

Ja. 
Kravene om specifikke overvejelser for udvalgte områder er be-
skrevet i ISA 501 og omfatter væsentlige varelagre, retstvister og 
segmentoplysninger.  
Det vurderes alene, at blockchain-teknologien kan have indvirk-
ning i forhold til væsentlige varelagre. Denne vurdering frem-
kommer af de muligheder, som Christian Sommer fra SAP næv-
ner med blockchain-baseret lokationsstyring. 

Afsluttende handlinger  
Afsluttende analyse Nej. 

Det vurderes ikke, at blockchain-teknologien vil påvirke revisors 
afsluttende analyse i et sådant omfang, at det vil være relevant 
at analysere yderligere på i en modelvirksomhed. 

Efterfølgende begivenheder Nej. 
Blockchain-teknologien kan have en indvirkning på efterfølgende 
begivenheder i forhold til lettere adgang til data. Det vurderes 
dog ikke, at revisors handlinger vil blive væsentligt påvirket. 

Vurdering af revisionsbevis Ja. 
Som tidligere vurderet i afhandlingen kan blockchain-teknolo-
gien have indvirkning på, hvordan revisor vurderer det opnåede 
revisionsbevis. 

Tabel 11.8 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses ovenfor, vurderes det, at blockchain-teknologien kan have indvirkning på en 
række aspekter af revisionen. Med udgangspunkt i ovenstående vurdering vil det blive ana-
lyseret, hvordan revisionshandlinger og økonomistyring vil se ud i en modelvirksomhed, hvor 
blockchain-teknologien er blevet implementeret.  

 

11.6 ÆNDRINGER TIL REVISIONSHANDLINGER 
Som angivet ovenfor er der en række områder, hvor revisionshandlinger forventes at blive 

påvirket som følge af virksomhedens implementering af blockchain-teknologien. I dette af-
snit vil der blive foretaget en konkret analyse af, hvordan handlingerne kan forventes påvir-
ket af implementeringen. 

11.6.1 PLANLÆGNING 

 FASTSÆTTELSE AF KOMPETENCEBEHOV 

Det fremgår af både input til DAWG og de foretagende interviews, at kompetencebehovet 
hos revisor forventes at blive ændret som følge af implementering af blockchain-teknolo-
gien. Derved må det ligeledes vurderes for modelvirksomheden, at revisionspartnere i hø-
jere grad skal sikre, at revisionsteamet har de tilstrækkelige kompetencer i forhold til at vur-
dere pålideligheden og det opnået revisionsbevis af den revisionsdokumentation, der frem-
kommer som følge af blockchain-validerede data.  
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Dette kan ske, enten ved at klassisk revisionsuddannede revisorer bliver efteruddannet i 
blockchain-teknologien, eller ved at der inkluderes IT specialister i revisionsteamet. Dog må 
det konkluderes, at revisionsteamets kompetencebehov bliver påvirket af implementerin-
gen. 

 IDENTIFIKATION OG VURDERING AF RISIKOEN FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION 

Med implementering af blockchain-teknologien må det vurderes, at risikoen for væsentlig 
fejlinformation ændrer sig som følger: 

 Risiko for væsentlig fejlinformation 
Regnskabslinje C E A R/O CO V 
Omsætning Lavere Lavere Uændret Uændret Lavere Uændret 
Vareforbrug Lavere Lavere Uændret Uændret Lavere Uændret 
Varelager Lavere Lavere Uændret Uændret Uændret Uændret 
Debitorer Lavere Lavere Uændret Uændret Uændret Uændret 
Hensættelse til rabatter Lavere Lavere Uændret Uændret Uændret Uændret 

Tabel 11.9 
Kilde: Egen tilvirkning 

11.6.2 UDFØRELSE AF REVISIONEN 

 TEST AF KONTROLLER 

Kontroller, der har til hensigt at reducere risikoen for fejlinformation på transaktioner 
uden for blockchainen, vurderes ikke at blive påvirket af implementeringen af blockchain. 

Derimod må det forventes, at revisor vil skulle foretage handlinger rettet mod kontroller 
i blockchainen for at sikre, at data overgår rigtigt fra blockchainen til virksomhedens bogfø-
ring, og udføre kontroltest af smart contracts, der er indbygget i blockchainen, for at sikre, 
at disse er sat korrekt op, og at for eksempel bogføring af omsætning udløses på det rigtige 
tidspunkt.  

Derved kan det konkluderes, at revisor i modelvirksomheden skal ændre sin revisionstil-
gang således, at der er fokus på kontroller, der er rettet mod ikke-blockchain-baserede trans-
aktioner, kontroller, der sikrer korrekt overførsel af data fra blockchainen til ERP, samt kon-
troller indarbejdet i blockchainen. Derudover må det vurderes, at revisor i mindre grad skal 
teste afstemningskontroller, da disse kan valideres gennem blockchainen. 

 SUBSTANTIV TEST 

Nedenstående handlinger vurderes at være passende efter implementering af blockchai-
nen for alle transaktioner, der er blevet valideret af blockchainen. Denne skelnen er væsent-
lig, da eventuelle transaktioner, der kunne posteres uden for blockchainen, altså manuelle 
postering, forsat vil skulle revideres som tidligere. Dette vil dog blive afdækket af de af revi-
sors handlinger, der er rettet mod manuelle posteringer. 
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Omsætning og vareforbrug: 

 Fuldstændighed:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Forekomst/tilstedeværelse:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Nøjagtighed:   Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Periodisering:   Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 

 

Varelager: 

 Fuldstændighed:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Forekomst/tilstedeværelse:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Rettigheder/forpligtigelser:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Værdiansættelse:  Samme som tidligere. Det vurderes ikke, at blockchainen 

vil påvirke revisionshandlinger rettet mod værdiansæt-
telse. 

 

Debitorer: 

 Fuldstændighed:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Forekomst/tilstedeværelse:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Rettigheder/forpligtigelser:  Ingen. Blockchainen vurderes at afdække risikoen 
 Værdiansættelse:  Samme som tidligere. Det vurderes ikke, at blockchainen 

vil påvirke revisionshandlinger rettet mod værdiansæt-
telse. 

 

Hensættelse til rabatter: 

 Fuldstændighed:  Samme som tidligere. 
 Forekomst/tilstedeværelse:  Samme som tidligere. Dog kan grundlaget forbedres. 
 Rettigheder/forpligtigelser:  Samme som tidligere. 
 Værdiansættelse:  Samme som tidligere. 

 

 SPECIFIKKE OVERVEJELSER FOR UDVALGTE OMRÅDER 

Alt efter vurderingen af ISA 501's krav, vil revisor, som tidligere beskrevet, kunne undgå 
at foretage lageroptælling, på trods af at varelageret er væsentligt, fordi det vurderes, at 
blockchainen vil kunne sikre, gennem stegkodestyring, at alle varer er på lager og ikke er 
dobbeltregisteret hos flere virksomheder. 

Som tidligere redegjort for og analyseret, kommer dette dog an på tolkningen af ISA’erne 
og vurderingen af, om revisionspartner er i stand til at instruere en blockchain i at foretage 
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en lageroptælling. I modelvirksomheden vurderes det dog at være tilfældet. Dette betyder 
ligeledes, at revisor vil kunne lave en fuldstændig optælling af lageret på balancedagen.  

Det vurderes ikke, at virksomheden kan have varer på lager, som ikke er registeret, hvor-
for der ikke er en væsentlig risiko for fejlinformation omkring fuldstændigheden af den bog-
førte lagerværdi.  

11.6.3 AFSLUTTENDE HANDLINGER 

 VURDERING AF SAMLET REVISIONSBEVIS 

Som tidligere redegjort i afsnit 7.2.3 skal revisor, ved opnåelse af revisionsbevis gennem 
en blockchain eller lignende, vurdere kvaliteten af dette for at kunne vurdere det samlede 
opnåede revisionsbevis. Herved skal revisor i forhold til inden implementeringen kunne vur-
dere, om det bevis, der er opnået gennem blockchain, er af en tilstrækkelig kvalitet og kvan-
titet til, at revisor kan bruge det som revisionsbevis og derved konkludere om, hvorvidt regn-
skabet indeholder væsentlig fejlinformation med høj grad af sikkerhed. 

 

11.7 DELKONKLUSION 
På baggrund af ovenstående analyse af modelvirksomheden ses det, at en del områder af 

både virksomhedens interne økonomistyring og revisors handlinger rettet mod risikoen for 
væsentlig fejlinformation vil blive påvirket af implementering af blockchain-teknologien. 

For virksomheden vil implementeringen betyde, at en række afstemningsopgaver vil 
kunne fjernes, da disse automatisk afstemmes af blockchainen. Dog skal der implementeres 
en række nye kontroller, der sikrer, at informationer mellem blockchainen og virksomhedens 
ERP flyder rigtigt over. Dette er en følge af, at den implementerede blockchain er den eneste 
kendte løsning på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling, hvor SAP har udviklet 
en on-top løsning til virksomhedens eksisterende ERP. 

For revisor betyder implementeringen, at risikoen for fejlinformation på transaktioner 
gennem blockchainen reduceres, dette konkluderes især at være på fuldstændighed, eksi-
stens/tilstedeværelse og nøjagtighed. Revisors handlinger rettet mod værdiansættelse og 
revision af skøn og estimater vurderes ikke at blive påvirket i samme omfang, men kan på-
virke, at revisor skal udføre sine revisionshandlinger på baggrund af mere pålidelige data. 
Denne pålidelig skal dog testes af revisor, hvilket må anses som at være en ny handling, sam-
menlignet med tidligere. 
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12 SWOT 

Formålet med dette afsnit er at udarbejde en SWOT-analyse, der samler afhandlingens 
delkonklusioner i et samlet afsnit og konkluderer på blockchain-teknologiens styrker, svag-
heder, trusler og muligheder i forhold til revision i fremtiden. 

Blockchain-teknologien er blevet udråbt til den helt store revolution siden opfindelsen af 
internettet. Det siges, at internettet er et netværk af information og blockchain et netværk 
af værdi. Et netværk af værdi i den forstand, at teknologien faciliterer udveksling af værdi i 
form af aktiver mellem uafhængige, og endda i visse tilfælde anonyme, parter. Blockchain-
teknologien skaber tillid i en transaktion mellem to uafhængige parter og overflødiggør der-
ved mellemmanden, hvis funktion hidtil har været at skabe netop denne tillid imellem to 
eller flere handlende parter. Disse teknologiske muligheder ved blockchain-teknologien har 
vi set blive til virkelighed med bl.a. kryptovaluta. Udbredelsen af kryptovaluta, og i særde-
leshed Bitcoins, har gjort, at flere er blevet opmærksomme på de muligheder, som block-
chain-teknologien har. Det indbefatter også revision og regnskabsindustrien.  

Der er imidlertid også en stor hype omkring teknologien, som den ikke helt formår af ind-
fri. Bl.a. er der skaleringsudfordringer i forhold til hastigheden af kendte blockchains, som 
endnu ikke er løst på den mest optimale måde, hertil kommer de store implementeringsom-
kostninger, der givetvis altid følger med implementering af ny teknologi.   

Efter undersøgelse og analyse af regnskabsstandarder, revisionstandarder, artikler og in-
terviews med interessenter mv. konkluderer vi, at blockchain-teknologiens indvirkning på 
revision kan opsummeres i de angivne hovedpunkter i SWOT-analysen nedenfor. 
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Figur 12.1 
Kilde: Egen tilvirkning 

12.1.1 S - STYRKER  
a) Øget automatisering 

Blockchain-teknologien kan bl.a. være med til at skabe en øget automatisering, ikke blot i 
økonomistyringen af en virksomhed, men også i selve revisionen af denne efterfølgende. Jo 
flere transaktioner, der kan indlejres i et blockchain-netværk, jo mere automatisering vil der 
kunne skabes omkring disse f.eks. i form af smart contracts mv. På tidspunktet for udarbej-
delsen af denne afhandling vil disse smart contracts være simple "if this then that" funktio-
ner, men på sigt kan der bygges forretningslogik og mere komplekse beslutninger ind i disse 
bl.a. ved kombination med AI. Brugen af blockchain-teknologien vil forventeligt kunne øge 
revisionskvaliteten som følge af øget pålidelighed af transaktioner og færre antal manuelle 
posteringer. Det konkluderes, at der er er behov for guidance i forhold til kvaliteten af revi-
sionsbevis opnået gennem en blockchain transaktion. Det konkluderes, at revisionen af en 
regnskabspost der, alene eller i al væsentlighed, består af transaktioner, der indgår i en 
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blockchain, og som automatisk posteres baseret på smart contracts, der lever op til en given 
regnskabsstandard, resulterer i en lavere risikovurdering end en tilsvarende regnskabspost 
uden integration af blockchain-teknologien.  

b) Én sandhed 
Med implementeringen af blockchain-teknologien følger den mest signifikante effekt, nem-
lig muligheden for at have én uforanderlig sandhed på tværs af parterne i et netværk eller i 
en transaktion. Altså vil der, ifølge grundideen med blockchain-teknologien, ikke kunne op-
stå uoverensstemmelse mellem parter, fordi parterne i netværket skal være enige. Med an-
dre ord skal der være konsensus, før en blok eller en hændelse registreres i kæden af blokke. 
I en revisions- og regnskabsmæssig sammenhæng kan denne sandhed ses som en hændel-
seslog, der ligger oven på virksomhedens ERP system og registrerer alle hændelser, dvs. køb, 
salg, forsendelser, overførsler mv. Denne hændelseslog er universel på tværs af et netværk 
af deltagere, det er altså sandheden om, hvad der er sket på et givet tidspunkt mellem et 
givent antal parter. Derefter vil det være op til parterne individuelt, på baggrund af hændel-
sesloggen og de givne love, regler og standarder, i deres situation at indregne og registrere 
deres version af hændelsen i deres ERP system. Herved vil en given blockchain-transaktion 
ikke nødvendigvis indregnes ens i alle parters ERP system. Dette vil gøre det nemmere for 
revisor at følge dokumentationssporet. 

c) Distribueret netværk, ingen behov for backup  
Ved anvendelse af blockchain-teknologien, og derved distribueret netværk, overflødiggøres 
behovet for back-up af transaktionerne, da alle noder i netværket vil have en nøjagtig kopi 
af hele netværket. Behovet for backup kommer an på, hvorvidt der er tale om et offentligt 
eller privat netværk samt antallet af deltagere. Ligeledes vil der fortsat være behov for 
backup af ERP systemet som omtalt i punkt b) ovenfor. Grundtanken er imidlertid, at hvis al 
data åbent deles og registreres i blockchainen, som ligger distribueret ud over deltagerne i 
netværket, vil der ikke være behov for individuelle private backups. 

12.1.2 W – SVAGHEDER 
d) Umoden teknologi 

Blockchain-teknologien er endnu en umoden teknologi, der er uprøvet i henhold til revision.  
Det sted, hvor teknologien er mest udviklet og anvendt, er på kryptovaluta-området, men til 
andre formål og i andre sammenhænge er den stadig uprøvet. På tidspunktet for udarbej-
delsen af denne afhandling konkluderes det som en svaghed for teknologien, da afhandlin-
gens analyser indikerer, at der endnu vil gå flere år, før vi i større udstrækning vil se indvirk-
ningerne på revision og regnskab. De fremtidige indvirkninger vil i stor grad komme til at 
afhænge af konklusionerne på de forsøg og den innovation, der er i gang.  
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e) Kræver villighed til at dele data 
En anden svaghed ved teknologien er, at den i høj grad kun virker, hvis man er villig til at dele 
data. Som konkluderet tidligere, er en af styrkerne ved blockchain-teknologien, at data di-
stribueres i et netværk, hvor der er en konsensus-mekanisme, der skal modvirke falske 
blokke og manipulation af blockchainen. For at konsensus-mekanismen skal fungere, kræver 
det, at data distribueres til noderne i netværket. Hvis en virksomhed derimod ikke er villig til 
at distribuere sine data til noderne i netværket, vil fordelene ved teknologien ikke kunne 
opnås. Dette må konkluderes at være en svaghed ved teknologien, da afhandlingens analy-
ser indikerer, at markedet ikke altid vil være villig til at dele data med andre grundet konkur-
renceforhold. 

f) Opretholde forretningshemmeligheder 
Svagheden i teknologien i opretholdelse af hemmeligheder, dette være sig forretningshem-
meligheder eller lignende, hænger i stor grad sammen med punkt e) ovenfor, men bliver 
yderligere uddybet her. En stor del af det at drive virksomhed handler om at gøre tingene 
anderledes eller bedre end sine konkurrenter. Det kræver typisk, at man holder nogen ting 
hemmelige, det kan være handelspartnere, priser, marginer, produkter, ingredienser mv. 
Visse af disse risikerer man imidlertid at afsløre, såfremt det er oplysninger, der kan afkodes 
af de oplysninger, man deler i blockchain-netværket. Derfor er det væsentligt, at man som 
virksomhed nøje analyserer, hvad man vil dele, og hvor meget man vil dele. Skismaet opstår 
imidlertid, som også beskrevet i punkt e), i at de positive egenskaber ved blockchain-tekno-
logien først opstår, når der deles på tværs af netværket. Man kan f.eks. forestille sig en situ-
ation, hvor det at ens kunder blot kan se, at man har haft transaktioner med en given leve-
randør eller kunde, i sig selv påvirker deres villighed til fortsat at handle med en, hvilket de 
ville kunne afkode af de digitale signaturer i blockchainen. Det er en af de udfordringer, der 
vurderes skal løses ved teknologien, før den vil blive bredt implementeret. Herved må det 
konkluderes, at teknologien rummer en svaghed i forhold til at sikre opretholdelsen af for-
retningshemmeligheder.  

12.1.3 O – MULIGHEDER 
g) Megatrend – live rapportering 

En af de konkluderede muligheder, der skønnes at kunne understøtte implementeringen af 
blockchain-teknologien i revisions- og regnskabsmæssig forstand, er den megatrend, der ek-
sisterer i dag, hvor finansiel rapportering i højere grad skal aktualiseres – dvs. gå fra at være 
historisk til live. Realtidsrapportering har længe været drøftet, og blockchain-teknologien 
konkluderes ikke at være den drivende kraft, men konkluderes at kunne være et af de værk-
tøjer, der kan understøtte trenden i den rigtige retning. Udfordringen ved realtidsrapporte-
ring er, at hvis de finansielle data skal være revideret af en revisor først, så forsvinder real-
tidselementet, og så er vi tilbage til historisk rapportering. Blockchain-teknologien kan der-
imod styrke kontrolmiljøet i virksomheden og skabe den fornødne automatisering og ufor-
anderlighed, der muliggør, at revisor reviderer flowet af data samt kontrollerne omkring 
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håndteringen af data, og dermed i mindre grad behøver forholde sig til selve datapunkterne. 
Det kan være med til at skabe grundlaget for en realtidsrapportering. Dog skal det i denne 
sammenhæng nævnes, at revisor fortsat vil skulle forholde sig til værdiansættelse af aktiver 
og besvigelsesrisikoen. Regnskabsmæssige skøn er videre omtalt nedenfor i punkt i). 

h) Internet of Things 
Internet of Things er endnu en konkluderet mulighed for blockchain-teknologien. Det at alle 
elektroniske ting kan forbindes, muliggør registrering vha. sensorer, som koblet med block-
chain-teknologien minimerer manuel indblanding. Minimering af manuel indblanding mind-
sker risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl i dataene og øger dermed validiteten og 
kvaliteten af dataene.  

i) Frigør tid til revision af regnskabsmæssige skøn 
Det kan endvidere konkluderes, at reduktionen af manuelle posteringer kan frigøre tid til 
revisor, således at denne kan benytte tiden på mere komplekse revisionsområder såsom 
regnskabsmæssige skøn. Som også nævnt i punkt g) ovenfor og som illustreret i afsnit 11 i 
modelvirksomheden, skal revisor i en blockchain-understøttet revision fortsat forholde sig 
til værdiansættelsen af aktiver. I en revision er det typisk i de regnskabsmæssige skøn, der 
ligger den største risiko for væsentlige fejl, da mindre justeringer af forudsætningerne i en 
værdiansættelse kan have væsentlige konsekvenser for den endelige skønnede værdi. Sam-
tidig er det også typisk her, at der vil opstå værdifulde diskussioner, ledelse og revisor imel-
lem. Derfor er det konkluderet positivt, at revisor ved implementering af blockchain-tekno-
logien kan bruge flere af sine kræfter netop her og bidrage med mere værdi til sine kunder.   

j) Mere tid til at forstå virksomheden 
Et andet område, hvor revisor typisk bidrager med meget værdi, er i sin forståelse for virk-
somheden. Hans perspektiv er, at han kommer med erfaringer på tværs af virksomheder og 
brancher. På samme måde som i punkt i) ovenfor konkluderes det, at implementeringen af 
blockchain-teknologien vil frigive tid fra den traditionelle revision til øget forretningsforstå-
else.   

12.1.4 T – TRUSLER 
k) Omkostningstung infrastruktur 

Et af argumenterne for, at Bitcoin er fremtidens betalingsmiddel, er bl.a., at blockchain-tek-
nologien muliggør lave transaktionsomkostninger, fordi der ikke skal en bank eller anden 
mellemmand ind over hver transaktioner, der skal have et gebyr for håndtering af transakti-
onen. En af de konkluderede trusler imod implementering af blockchain-teknologien i regn-
skabs- og revisionsmæssig forstand er imidlertid de høje omkostninger, der følger med æn-
dringer til virksomhedernes IT infrastruktur, hvor linket fra de nuværende ERP systemer til 
blockchainen skal etableres. På samfundsplan er en anden trussel mod blockchain-teknolo-
gien det øgede strømforbrug som følge af den kryptografiske validering, der er indbygget i 
teknologien.  
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l) Lav grad af standardisering 

Baseret på analyse af artikler og interview med Kristian Koktvedgaard og Christian Sommer 
kan det konkluderes, at der på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling er en lav 
grad af standardisering af blockchain-teknologien, og at der findes flere forskellige block-
chain-platforme. Dette skyldes bl.a., at teknologien stadig er i sit tidlige stadie og stadig er 
umoden, som omtalt i punkt d) ovenfor. Den manglende standardisering konkluderes at 
kunne føre til tøven ved implementering, da man som virksomhed ikke ved, hvilken platform 
der er bedst, mest stabil, mest sikker osv. Dog konkluderes denne trussel gradvist at aftage i 
takt med, at teknologien i højere grad modnes, og større software udbydere som f.eks. Mi-
crosoft etablerer standarder på området. Etableringen af standarder og certificerede plat-
forme vil i høj grad sænke implementeringsbarriererne, da det vil fjerne kravet til specialise-
rede blockchain-kundskaber hos hver enkelt mindre virksomhed. Endvidere kan det konklu-
deres, at manglende standardisering af revisors værktøjer til analyse og indsamling af block-
chain-baserede data kan medføre risiko for revisionskvaliteten og tilsynsmyndighedernes 
mulighed for sikring heraf. 

m) Delekultur – kræver mindshift 
Som interviewet med Christian Sommer bl.a. kom ind på i afsnit 10.2.3, kræver en fuld im-
plementering af blockchain-teknologien, at der sker en ændring i mentaliteten omkring de-
ling af data i forretningslivet, for at de fulde positive effekter af blockchain-teknologien kan 
opnås. Data bliver i dag udråbt til at være det nye "sorte guld", og virksomhedsledere verden 
over arbejder med problemstillingen. Det vurderes at være en trussel mod implementerin-
gen af blockchain-teknologien, at der eksisterer denne prædiken om, hvor værdifuld data er, 
da det alt andet lige vil hindre virksomhedernes vilje til at dele den frit i et distribueret net-
værk, selvom det måske i sidste ende kan være med til at skabe mere værdi samlet. 

n) Tolkning af standarderne 
Det konkluderes at være en trussel mod implementeringen af blockchain-teknologien og in-
kluderingen af denne i revisionen, at der for de nuværende ISA'er mangler praktisk vejled-
ning i tolkningen af disse i forbindelse med dataanalyse og blockchain.  

o) Revisors kompetencer 
Blockchain-teknologien er blot en af flere nye teknologier inden for revisions- og regnskabs-
området, der i fremtiden har potentiale for at få en indvirkning på revisors arbejde og der-
med de kompetencer, som revisor skal besidde. Revisors kompetenceprofil vil uden tvivl æn-
dre sig over den næste årrække og gå mod det mere IT-tekniske. Der vil blive stillet krav til 
øget ekspert- og specialistviden, men det vurderes også, at den "almene" revisor skal have 
opdateret sine IT-kundskaber for at være rustet til fremtiden. Dette gør sig ikke blot gæl-
dende når det handler om at kunne revidere og forstå fremtidens regnskab, men i høj grad 
også for at kunne møde markedet og kundernes forventninger og skabe merværdi.  
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p) Revisor kommer længere væk fra virksomheden 
Ligesom der er en konkluderet mulighed i implementeringen af teknologien, som beskrevet 
i punkt j), eksisterer der den modsvarende trussel; at revisor kommer længere væk fra virk-
somheden og i højere grad mister berøringen med virksomhedens transaktioner, fordi man 
i højere grad, med implementeringen af blockchain, vil kunne benytte sig af dataanalyse 
samt automatiserede og standardiseret handlinger.  

q) Netværkseffekter 
Det er konkluderet som værende en trussel mod implementereingen af blockchain, at vær-
dien for de første virksomheder, der implementere den, vil være relativt lav og vil være sti-
gende i takt med, at flere vælger at implementere teknologien. Implementeringen af tekno-
logien har altså en netværkseffekt, hvor værdien af teknologien stiger i takt med, at der kom-
mer flere deltagere på netværket. Det er den samme mekanisme, der bl.a. gør sig gældende 
for sociale netværk og telefonen. Det er ikke særlig værdifuldt at være den eneste på tele-
netværket, der har en telefon, ligesom det ikke er særlig værdifuldt at være en eneste del-
tager i et distribueret blockchain-netværk. Teknologier med netværkseffekter har potentiale 
til at blive bredt implementeret og blive succeser, såfremt det kommer godt fra start og op-
når en kritisk masse tidligt i implementeringen. Til sidst kan der opstå den omvendte version, 
hvor man som deltager ikke bare opnår stor værdi ved at have implementeret teknologien, 
men måske endda taber ved ikke at have implementeret den. Det konkluderes imidlertid at 
ligge forholdsvist langt ude i fremtiden, hvad blockchain angår.  
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13 KONKLUSION  

Blockchain-teknologien må konkluderes, at have udviklet sig betydeligt fra introduktionen 
af begrebet i 1991 frem til i dag. I 1991 hvor idéen omkring blockchain blev introduceret var 
dette med et formål om, at tidsstemple data således, at dette ikke kunne ændres efterføl-
gende. Teknologien som den kendes i dag, er fortsat ny og det tyder på, at teknologien kan 
bruges til langt mere end den bruges til på nuværende tidspunkt. Teknologien rummer mu-
lighed for, at sikre validiteten af transaktioner, sikre at data ikke bliver manipuleret og distri-
bution af data til et netværk der reducerer risikoen for, at data skulle forsvinde ved at flere 
har en nøjagtig kopi af hele datasættet. 

Implementeringen af blockchain-teknologien i virksomhedernes økonomistyring vil der-
for have en indvirkning på revision, som vi kender det i dag. Blockchain-teknologien rummer 
muligheder for, at revisor i højere grad kan foretage en databaseret revision på baggrund af 
de allerede validerede data i blockchainen. Som det er redegjort i afhandlingen reviderer 
revisor efter ISA’erne, og derved har det være relevant, at analysere hvorvidt disse favner 
mulighederne for, at revisor benytter blockchaindata i sin revision. Som det fremgår af af-
handlingens redegørelse og analyse, er ISA’erne princip-baseret hvorfor, at de ikke konkret 
forholder sig til specifikke teknologier. Afhandlingens analyser konkluderer, at ISA’erne 
fremadrettet ligeledes skal være princip-baseret men, at der kan være behov for vejledning 
fra IAASB omkring hvordan revisionsbevis opnået gennem blockchain-teknologien kan tolkes 
og benyttes. 

Endvidere, som en del af afhandling er IAASB RfI gennemgået omkring anvendelse af da-
taanalyse i standarderne. På baggrund af den foretagne analyse, kan det konkluderes, at det 
i høj grad var revisors kompetencer som respondenterne havde fokus på i deres svar, samt 
hvordan dataanalyse kan benyttes i henhold til revision af regnskabsmæssige skøn. 

Det er ligeledes vurderet relevant i afhandlingen, at analysere hvordan blockchain-tekno-
logien påvirker de internationale regnskabsstrandarder, da dette må vurderes, at have ind-
virkning på revision i fremtiden. Det kan konkluderes, at blockchain-teknologien vil have no-
gen grad af indvirkning på risikoen for fejl i henhold til aflæggelse af årsrapporter efter de 
internationale regnskabsstandarder, da teknologiens mulighed for anvendelse af bl.a. smart 
contracts kan gøre det nemmere for revisor, at sikre at f.eks. omsætning indregnes korrekt i 
overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder. 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen er der foretaget interview med repræ-
sentanter for forskellige interessenter i henhold til revision. Der er foretaget interview med 
repræsentanter for revisionshusene, interesseorganisationer for danske virksomheder samt 
leverandører af ERP og blockchain-baserede løsninger. Overordnet er disse enige om, at 
blockchain-teknologien rummer nogen muligheder der vil påvirke revision i fremtiden, men 
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overordnet konkluderer de, at indvirkningen vil være begrænset i starten af implementerin-
gen. Herudover kan der på baggrund af de udførte interviews konkluderes, at der grundlæg-
gende er stor usikkerhed omkring hvordan blockchain-teknologien konkret vil påvirke revi-
sion grundet det tidligere stadie som teknologien er i på tidspunktet for udarbejdelsen af 
afhandlingen.  

Vurderingen af hvorvidt implementeringen af blockchain-teknologien vil have en påvirk-
ning på revisionsstrategien, som følge af indvirkningen på den iboende risiko eller kontrolri-
sikoen, afhænger af det tidsmæssig perspektiv hvori denne anskues. På kort sigt, ved imple-
mentering af teknologien, vil det være den daglige ledelses valg, at implementere teknolo-
gien, som reaktion på den risiko for fejlinformation der følger af den iboende risiko. På læn-
gere sigt vil blockchain-teknologien dog blive en forudsætning for en effektiv forretningsmo-
del, på samme måde som det rette kompetenceniveau blandt en virksomheds medarbej-
dere, er det i dag. Grundet dens indvirkning på transaktionernes art og kompleksitet ender 
teknologien på sigt med at påvirke den iboende risiko for fejlinformation. 

Revisionsstrategien kan derfor konkluderes, at blive påvirket af blockchain-teknologien 
da revisors risikovurdering vil ændre sig og derved tilsvarende revisor reaktion til at imødegå 
den identificeret risiko. Det konkluderes, at blockchain-teknologien vil resultere i færre ud-
førte substanshandlinger for revisor og derved vil revisor i højere grad kunne fokusere på 
regnskabsmæssige skøn og kontroller. Endvidere vil klassiske afstemningsopgaver gradvist 
forsvinde ved, at alle transaktioner på sigt kan blive afstemt direkte i blockchainen. 

I afsnit 12 er teknologiens styrker, svagheder, trusler og muligheder blevet analyseret og 
konkluderet på. Grundlæggende må det konkluderes, at teknologien har en lang række af 
både styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Før blockchain-teknologien implementeres i virksomhederne og dermed kan bruges i re-
visionen konkluderes det, at det er nødvendigt at virksomhederne skifter mentalitet omkring 
deling af data. I dag vil mange virksomheder være tilbageholdende i forhold til, at dele data 
med andre, men dette må konkluderes at være en kritisk succesfaktor for at teknologien kan 
implementeres i virksomhederne. Endvidere for at revisor kan benytte teknologien i sin re-
vision, kan det konkluderes, at en kritisk succesfaktor hertil er, at revisor har de tilstrækkelige 
kompetencer til at benytte og revidere teknologien. 

Overordnet kan det derved konkluderes, at implementeringen af blockchain-teknologien 
i første omgang vil have en begrænset indvirkning på revision. Der er fortsat en lang række 
usikkerheder ved implementeringen af teknologien i virksomhederne samt anvendelsen af 
denne i henhold til relevante internationale standarder samt tilsyn med brugen heraf. Af-
handlingens analyser konkluderer, at blockchain-teknologien vil have en indvirkning på for-
holdet mellem substanshandlinger, substansanalytiske handlinger og test af interne kontrol-
ler. Herudover forventes en indvirkning på revisors fokus i risikovurderingen.  
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I fremtiden vil en revision forsat være risikobaseret, altså bestå af en risikovurdering og 
revisors reaktion herpå. Blockchain-teknologien vil imidlertid have en indvirkning på risiko-
vurderingen samt måden hvorpå revisionsbevis opnås i fremtiden.  

13.1 PERSPEKTIVERING  
Som denne afhandling afspejler, er blockchain-teknologien fortsat meget ny og umoden. 

Dette kommer bl.a. til udtryk gennem de litteraturanalyser og interviews, der er foretaget. 
Usikkerheden omkring anvendelsen af teknologien i henhold til revision er derved fortsat 
stor, også når det gælder hvilket omfang, revisionsdokumentation opnået ved en blockchain 
baseret transaktion kan omsættes til revisionsbevis, altså vurderingen af kvaliteten af doku-
mentationen.   

Som det konkluderes i afhandlingen, indeholder teknologien en række styrker, svagheder, 
muligheder og trusler. Alle disse kan ses enkeltvist og kombineres og analyseres yderligere 
for at forstå den samfundsmæssige indvirkning, som blockchain-teknologien kan have.  

Hovedkonklusionerne i afhandlingen omfatter især deling af data og revisors kompeten-
cer. For at blockchain-teknologien fuldt ud kan udnyttes, stilles der krav til, at interessenter 
er villige til at dele informationer på tværs af et netværk. Med det øgede fokus på datasik-
kerhed og værdien af data i samfundet kan det derfor være nødvendigt at undersøge nær-
mere, hvordan blockchain-teknologien konkret påvirker disse faktorer. 

Endvidere kan det ligeledes være relevant at undersøge nærmere, hvordan revisors kom-
petencer skal være i fremtiden. I denne afhandlinger kommer flere respondenter på tværs af 
analyseafsnit ind på, at revisors kompetencebehov vil blive ændret som følge af blockchain-
teknologien. Dette vil have en bred indvirkning på samfundet, ikke blot på hvordan reviso-
rer rekrutteres til revisionshusene, men også på hvordan disse uddannes på relevante uni-
versiteter.   

Herudover kan det være relevant at undersøge, om der overhovedet er et behov for re-
vision i fremtiden. Hvis blockchain-teknologien på et tidspunkt i fremtiden bliver videreud-
viklet og bredt implementeret samt ligeledes omfavner kunstig intelligens og machine lear-
ning, kan det undersøges, om der fortsat vil være et behov for revision overhovedet. Hvis en 
blockchain vil kunne validerer alle data i en given virksomhed, og en robot eller kunstig in-
telligens kan foretage beregninger af regnskabsmæssige skøn, vil der givet opstå tvivl om 
behovet for ekstern revision.   
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