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Abstract 

The world of technological capability is changing at a riveting pace. Whether the audit profession 

chooses to acknowledge this, at some point the implementation of technologies such as block 

chain will have a deep impact on the basic need for assurance on financial transactions, on which 

the auditor has built his business model. 

However, before we get to that point, the auditor is in a unique position to utilize some of these 

technologies and the massive availability of client data to increase audit quality. In this thesis 

we aim to explore some these options, while keeping a close connection to the theoretical guide-

lines that lies in the foundation of auditing. 

For the purpose of this thesis we start out by defining audit quality as measured both the auditor 

but also by the audit client. We come to the conclusion that a wide array of qualities must be 

taken into consideration when assessing audit quality, but the utmost relevant can be summa-

rized to; the auditor’s judgment and skepticism, the probative value of the evidence, the cost 

efficiency of the audit, the perception of the audit’s performed work, and qualitative insights 

obtained from the audit. 

We define our analysis on the evaluation of the data analytics techniques; Automation, Statisical 

Analysis, Benchmarking and Transaction analysis. By looking at the impact on the above factors, 

represented by the application of these techniques, we derive the conclusion that the use of data 

analytics will have a significant positive impact across the board. 
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Kapitel 1

Kapitel 1 

Dette kapitel vil redegøre for de indledende tanker bag 

afhandlingens problemobjekt, og hvorledes disse vil komme 

til udtryk i de efterfølgende kapitler.

KAPITEL 1
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1 Indledning 

1.1 problemidentifikation 

Samfundet er under en massiv udvikling, som følge af, at digitaliseringen i disse år breder sig 

med stor hastighed. Dette påvirker private såvel som virksomheders hverdag. Vi ser jævnligt, 

at arbejdsopgaver overtages af nye teknologiske muligheder, hvilket blandt andet betyder, at 

flere af de manuelle processer bliver mere automatiserede. Digitaliseringen medfører langt 

større datamængder, end vi førhen har beskæftiget os med. Dette udfordrer virksomheders 

håndtering af datatransaktionerne, mens teknologien samtidig muliggøre nye teknikker samt 

værktøjer til håndtering af datatransaktionerne. Samfundets udvikling har selvfølgelig også en 

påvirkning på revisionsbranchen, som servicerer samfundets virksomheder samt private.  

Christian Lehmann Nielsen, Audit Innovation Leader fra revisionsfirmaet Deloitte udtaler sig føl-

gende i FSR rapporten ”Digital transformation”. 

”I fremtiden bliver adgang til vores kunders data via intelligente digitale platforme afgørende 

for, at kunne give kunden den rette og mest værdiskabende rådgivning f.eks. ved hjælp af 

predictive analytics. Vi skal således kunne sige til restauratøren: ”Det bliver solskin i næste uge. 

På de dage plejer du at fordoble din omsætning. Så husk at øge bemandingen, og bestil ekstra 

varer hjem” (FSR, 2018, s. 9). 

Revisionsbranchen står altså også over for en omvæltning i disse år, og især i forhold til kun-

dernes forventninger til en revisor. Tidligere har revisorer taget i mange tilfælde tilfældigt ud-

valgt stikprøverne, og muligvis har de fundet nålen i høstakken, som kan udgøre en væsentlig 

fejl på regnskabet – Men der har også været stor risiko for, at revisor ikke finder de fejl, som 

kan udgøre en væsentlig fejl, selvom de måske har fulgt den metodik, som en revisor skal. Med 

digitaliseringen er der stor potentiale for, at revisionsprocessen kan påvirkes af blandt andet 

data analytics. Data analytics defineres i afhandlingen som en bred palette af analyser som ud 

fra historik og forventninger kan udarbejde analyser, som både kigger bagudrettet, men samti-

dig også fremadrettet og dermed anvende analyserne til at forudsige specifikke forhold i frem-

tiden. 

Thomas Hofman-Bang, CEO KPMG udtaler sig følgende i samme FSR rapport ”Digital transfor-

mation” 

”Revisorbranchen er lige nu i en ’perfect storm’. Vi presses på samme tid hårdt af regulerings-

krav, begrænsninger for hvad vi må lave som revisorer, prispres som følge af kommoditisering 

af vores kerneydelse (revision), og lønpres på grund af ’talent war’ og professionens faldende 
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attraktivitet hos de unge. Den eneste løsning lige nu er at genopfinde leverancemodellen ved 

anmeldelse af ny teknologi, der kan automatisere processer og skabe mere værdi for kunderne” 

(FSR, 2018, s. 12). 

Ny teknologi for revisorer betyder også en opdateret revisionsproces, som dog stadig skal over-

holde kravene i de Internationale revisionsstandarder (Efterfølgende omtalt som ISA). 

Med ovenstående ønsker vi i afhandlingen først, uden at være udtømmende; at klarlægge hvilke 

former for teknologier der er kommet til, og som kan have en påvirkning på revision generelt, 

undersøge hvilke teoretiske rammer som ligger til grund for revisionskvalitet, hvordan revisi-

onsprocessen er reguleret, hvordan enkelte data analytics teknikker kan præge både revisor og 

regnskabsbrugere, samt hvilke muligheder data analytics generelt giver for den ”traditionelle” 

revisor.  

1.2 Problemformulering 

Hvordan kan øget anvendelse af data analytics teknikker give en højere kvalitet i re-

visionen? 

Ud fra ovenstående problemformulering har vi identificeret følgende undersøgelsesspørgsmål 

som skal besvares, for at kunne komme til en konklusion: 

I. Hvilke teoretiske rammer ligger til grund for revisionskvalitet? 

II. Hvilke muligheder giver de reguleringsmæssige krav for anvendelse af data analytics? 

III. Hvordan kan brugen af data analytics påvirke værdiskabelsen for revisor? 

IV. Hvilken effekt vil brugen af data analytics have på kravene til revisors kompetencer? 

V. Hvordan kan brugen af data analytics påvirke værdiskabelsen for regnskabsbruger? 

1.3 Afgrænsning af problemformuleringen 

Dette afsnit vil behandle de afgrænsninger herunder forudsætninger som ligges til grund for den 

udarbejdede afhandling hvilket kan opsummeres til følgende: 

Som følge af kompleksiteten bag revisionen forudsætter vi, at læser er en erfaren revisor/øko-

nom med kendskab til revisionsprocessen. Som følge heraf vil vi kun redegøre for de dele af 

revisionsprocessen herunder ISA’er, som vi vurderer direkte har relevans for besvarelse af pro-

blemformuleringen. Dette vil for eksempel sige, at ISA 600 omkring revision af koncernregnska-

ber ikke er behandlet i afhandlingen. 



Page 7 of 118

Afhandlingen behandle revisionsprocessen i henhold til ISA’erne og vil dermed afgrænses fra 

andre ISA’er såsom PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). 

Under gennemgangen af data analytics teknikker og hvilke muligheder der er med disse teknik-

ker i relation til opnåelse af revisionsbevis afgrænser vi os for tilsigtede fejl (besvigelser). Af-

handlingen vil dermed fokuserer på de utilsigtede fejl, og de enkelte steder hvor tilsigtede fejl 

er berørt, vil læser blive gjort opmærksom herpå. 

Under afhandlingens afsnit omkring automatiseret revision, vil vi drøfte revisionsmål og revisi-

onshandlinger. Dette vil ske set fra en generel betragtning af risikobilledet i en typisk virksomhed 

set fra vores perspektiv. Der vil ikke være tale om en udtømmende liste af risikobilledet for alle 

selskaber. Formålet er, at drøfte de teoretiske muligheder i et relativt lukket miljø, for at komme 

frem til en overordnet konklusion vedrørende de fremstillede teser. 

Vi har ikke valgt at fokusere på investeringsomkostningerne ved udvikling samt implementering 

af de behandlede data analytics teknikker. Dette er som følge af, at vi til et vis punkt ser det 

som en nødvendighed for revisionsfirmaerne i branchen at foretage disse investeringer uanset 

hvad, for fortsat at kunne konkurrere på markedet i fremtiden. 

Litteraturindsamlingen har forløbet sig fra maj 2018 og frem til afleveringstidspunktet i septem-

ber 2018. Som følge heraf afgrænser vi os derfor for eventuelle ændringer eller anden relevant 

dokumentation, som måtte være forekommet efterfølgende. 
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1.4 Systematik ved problemløsningen 

Formålet med dette afsnit er, at give et overblik over den måde som afhandlingen er struktureret 

på, og hvorledes undersøgelsesspørgsmålene vil blive søgt besvaret. I nedenstående har vi illu-

streret afhandlingens systematik ved problemløsningen således, at læser altid kan referere hertil 

for at holde det nødvendige overblik. Under illustrationen vil vi gennemgå, hvor henne i afhand-

lingen de enkelte undersøgelsesdesign vil blive behandlet og samtidig operationalisere undersø-

gelsesspørgsmålene hvis der er behov herfor. 

Figur 1 - Opgavestruktur med oversigt over de enkelte afsnit (egen tilvirkning)

Afhandlingen består af 4 kapitler som hver især består af en række afsnit. Hvert kapitel indledes 

med en kort redegørelse over kapitels indhold samt en henvisning tilbage til figur 1 således læser 

hele tiden er opmærksom på hvor henne i afhandlingen læser befinder sig. Selve besvarelsen af 

problemformuleringen finder sted i kapitel 2 og kapitel 3 da det er her vi finder det redegørende 

samt analyserende afsnit. Som en afslutning på kapitel 2 og kapitel 3 vil der ligeledes følges op 
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på de væsentlige forhold som anvendes efterfølgende i afhandlingens forløb. Det undersøgte 

bliver efterfølgende konkluderet samt perspektiveret på i kapitel 4. 

For at sætte rammerne for afhandlingen vil vi starte med at give læseren en introduktion til 

revisionens opståelse som efterfølgende breder sig ud i en gennemgang af den datateknologiske 

udvikling. Efterfølgende vil vi give en introduktion til data analytics’ påvirkning på revisionen i 

dag således at der opnås en forståelse for de tendenser, der gør, at revisionsbranchen de seneste 

år har udvist større og større fokus på data analytics. Efterfølgende vil afhandlingen fokusere på 

at besvare nedenstående undersøgelsesspørgsmål. 

I. Hvilke teoretiske rammer ligger til grund for revisionskvalitet? (behandles via afsnit 4-6) 

Kvalitet er et vidt begreb da mange faktorer påvirker kvaliteten og herunder revisionskvaliteten 

i sidste ende. Med teoretiske rammer mener vi at vi vil undersøge om der forud for denne af-

handling i dag allerede er udviklet teorier som forsøger at måle hvilke faktorer der påvirker den 

endelige revisionskvalitet. Vi vil først gennemgå teorien bag opfattelsen af kvalitet og hvorfor 

revisor samt regnskabsbruger kan have en anden opfattelse hvad kvalitet er. Herefter vil vi 

undersøge hvilket teoretisk fundament, som i dag ligger til grund for revisionsbeviset som revi-

sorer skal opnå. Sidst vil vi undersøge hvad det vil sige, at være professionel skepsis og om der 

er faktorer som kan kendetegne hvor skeptisk en revisor er og hvilke faktorer som påvirker den 

professionelle skepsis. Gennemgangen af de teoretiske rammer vil danne grundlag for den ef-

terfølgende behandling af data teknikker under afsnit 8. 

II. Hvilke muligheder giver de reguleringsmæssige krav for anvendelse af data analytics? (be-

handles via afsnit 7) 

Når vi undersøger hvilke muligheder de reguleringsmæssige krav giver for anvendelsen af data 

analytics er det vigtigt at holde for øje, at vi udelukkende forholder os til de reguleringsmæssige 

krav i henhold til ISA standarderne. Når vi undersøger hvilke muligheder som ISA standarderne 

giver er dette under selve revisionsprocessen hvor vi vil identificere hvor henne i revisionspro-

cessen det vil være muligt at gøre brug af data analytics teknikker. Undersøgelsen vil ikke berøre 

alle elementer af revisionsprocessen men i stedet have et todelt formål; at give læseren et 

overblik over revisionsprocessen og dertilhørende regulering, men i lige så høj grad at få iden-

tificeret relevante analytics-teknikker som kan finde anvendelse i dag eller den nærmeste frem-

tid. Efter gennemgangen af mulighederne for anvendelse af data analytics i revisionsprocessen 

vil vi udvælge de teknikker som vi vurderer har størst potentiale. Disse teknikker vil behandles 

videre i afsnit 8. 
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III. Hvordan kan brugen af data analytics påvirke værdiskabelsen for revisor? (behandles via 

afsnit 8-9) 

Når vi undersøger brugen af data analytics vil vi tage udgangspunkt i de teknikker, som vi ved 

behandling af forrige undersøgelsesdesign har vurderet, har størst potentiale for anvendelse i 

revisionsprocessen. Analysen vil knytte sig op af de teknikker som vi har redegjort for. Med 

værdiskabelsen for revisor vil vi undersøge hvordan de medtagne data analytics teknikker kan 

præge revisionskvaliteten og herunder hvordan vi på baggrund af data analytics teknikkerne kan 

opnå det egnede og tilstrækkelige revisionsbevis. Selve analysen af revisionskvaliteten vil tage 

udgangspunkt i den behandlede teori under afsnit 4-6.  

Særligt for afsnit 9 er, at denne er en isoleret gennemgang af automatiseret revision men tager 

dog stadig ud i den behandlede teori under afsnit 4.6. Her vil vi undersøge hvilke muligheder 

der er for en fuldkommen afstemning af virksomhedens transaktioner og hvilket revisionsbevis 

der kan opnås herved uden inddragelse af revisor. 

IV: Hvilken effekt vil brugen af data analytics have på kravene til revisors kompetencer? (be-

handles via afsnit 8-9) 

Forskellen mellem dette undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål III er udeluk-

kende, at vi her vil undersøge hvordan kravene til revisors kompetencer påvirkes ved brugen af 

de udvalgte data teknikker. En undersøgelse af kravene vil fokusere på hvad hvordan revisor 

skal håndtere brugen af data analytics teknikkerne for netop at kunne overholde kravene til 

revisors kompetencer som ISA standarderne regulerer. Dette er også gældende for den auto-

matiseret revision under afsnit 9.

V: Hvordan kan brugen af data analytics påvirke værdiskabelsen for regnskabsbruger? (behand-

les via afnsit 8-9) 

Forskellen mellem dette undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål III er her udeluk-

kende, at vi nu undersøger påvirkningen af den revisionsmæssige værdi fra regnskabsbrugerens 

synspunkt. Med påvirkningen mener vi om revisionsmæssige værdi fra regnskabsbruger syns-

punkt øges eller mindskes ved brugen af de enkelte data analytics teknikker. Dette er også 

gældende for den automatiseret revision under afsnit 9. 
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2 Metodisk afsæt 

Afhandlingen vil belyse et emne som har haft stor fokus gennem de sidste par år, som stadig 

har stor fokus i dag og som også forventes at have det flere år endnu. På trods af emnet har 

haft og stadig har stor fokus, vurderer vi at mulighederne samt begrænsningerne for brugen af 

data analytics i relation til hvordan dette præger revisionskvaliteten kun er behandlet i mindre 

omfang. 

Afhandlingen indledes med en teoretisk gennemgang af revisions opståen samt datateknikker 

som er med til at præge revisionen i dag og er dermed med til at sætte rammerne for afhand-

lingens problemformulering. Den teoretiske gennemgang tager udgangspunkt i pensum fra Re-

vision 1 og 2, men gennemgangen af datateknikkerne bygger på teorien bag teknikkerne og 

understøttes også af egen viden inde for området samt udtalelser fra FSR (Foreningen af Stats-

autoriserede Revisorer) som netop prøver på at belyse de muligheder samt udfordringer som 

revisionen står overfor i dag. 

Dette leder videre til en teoretisk gennemgang af revisionsteori som tager udgangspunkt i forsk-

ningsartikler og faglitteratur hvorefter der redegøres for revisionsprocessen. Ud over en teoretisk 

gennemgang af revisionsprocessen identificerer vi i forbindelse med gennemgangen af revisi-

onsprocessen områder hvor data analytics kan anvendes hvilket også understøttes af publikati-

oner fra AICPA (American Institute of Certified Public Accountants Inc) samt FSR for at vise at 

eksterne kilder også kan komme med eksempler på hvor henne data anlaytics kan anvendes i 

revisionsprocessen.  

Til brug for vores analyse inddrager vi observationer fra gennemgangen af revisionsprocessen 

og understøtter disse observationer med det teoretiske afsæt, som der også er redegjort for. 

Baseret på den redegjorte teori, ser vi kritisk på enkelte data analytics teknikker og her identi-

ficere muligheder samt begrænsninger for brugen af disse i relation til undersøgelsen af om data 

analytics kan biddrage til en øget revisionskvalitet. 

Yderligere ved gennemgangen af den automatiseret revision analyserer vi ud fra revisionsteori 

på den optimale sammenkobling af revisionspåstand, revisionsmål samt revisionsbevis ud fra en 

tankegang om at fokusere revisionen på transaktioner som ikke kan matches mod eksterne samt 

interne informationssystemer. 
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2.1 Slutningsformer 

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering og de dertilhørende undersøgelses-

spørgsmål tager afhandlingen både udgangspunkt i induktion og deduktion som slutningsformer. 

Første del af afhandlingen tager udgangspunkt i revisionsteorien som gennemgås ud fra en de-

skriptiv tilgang og som indgår under slutningsformen for deduktion. Den deduktive slutningsform 

anvender vi efterfølgende til vores analytiske gennemgang af data teknikkerne. Selve gennem-

gangen data teknikker kombinerer allerede teori med praktiske eksempler, og ud fra en normativ 

tilgang prøves der på at danne en ny teori, hvorfor vi her befinder os under den induktive slut-

ningsform.  

2.2 Dataindsamlingsteknikker 

2.2.1 Kvantitativ og kvalitativ data 

Afhandlingen tager afsæt i kvalitative data som består af bøger, artikler, publikationer samt 

relevant lovgivning. Dette er relevant gennem hele afhandlingen for netop, at kunne besvare 

problemformuleringen ud fra en teoretisk gennemgang. 

2.2.2 Primær og sekundær data 

Afhandlingen tager udelukkende udgangspunkt i sekundære data. Det har været overvejet om 

vi har skulle inkludere primære data i form af interviews eller spørgeskema - Vi vurderer dog 

ikke det giver stor værdi for afhandlingen. Dette er som følge af, at vi ser en tendens til, at 

branchen generelt i dag anvender data analytics teknikker som et add-on og ej som en erstatning 

for nuværende manuelle revisionshandlinger, da det er de færreste, som tør at tage skridtet 

videre med data analytics. Med det sagt har vi vurderet, at vi på branchens nuværende tidspunkt 

ikke vil kunne få det ud af interviews/spørgeskemaer, som vi har behov for til at besvare af-

handlingens problemformulering. 

2.2.3 Datavalidering 

Som skrevet under afsnit 2.2.1 tager afhandlingen udelukkende afsæt i sekundære datakilder 

som vi kan vælge af dele op i to kategorier. Den ene kategori er de objektive datakilder som 

består af behandlet relevant lovgivning. Der vurderes ikke at være nogle udfordringer i forhold 

til reliabiliteten eller validiteten af de behandlede relevante lovgivninger. Den anden kategori er 

subjektive datakilder, som består af forskning fra tidligere teoretikere samt publikationer som 

afhandlingen baseres en del på. Vi vurderer dog at reliabiliteten samt validiteten for afhandlingen 
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på trods af overvægten af de subjektive datakilder for værende opnået som følge af nedenstå-

ende: 

• Revisionsteorien er udviklet af forskere, men er efterfølgende blevet anerkendt hvorfor det 

stadig giver relevans at tage udgangspunkt i disse teorier. 

• De anvendte publikationer er fra store anerkendte organisationer som også baserer deres 

studie på egen erfaring samt fagkyndige fra faget, herunder fra Big 4 revisionshuse. 

• Vi har selv flere års revisionserfaring hvilket hjælper os med at være kildekritisk gennem hele 

processen. I tilfælde af vi under undersøgelsen finder informationer som ikke stemmer 

overens vores forventninger, stiller vi spørgsmålstegn herved og krydstjekker informationen 

med andre kilder. Dette kan dog også have en modsatrettet effekt for afhandlingen da vi 

holdninger kan være præget af den erfaring vi har fra revisionsverden 

Til brug for redegørelsen af teorien bag revisionsbeviset, har vi i de indledende faser brugt meget 

tid på at undersøge mulighederne for kvantificering af revisionsbeviset, og har foretaget omfat-

tende arbejde med Caster og Pincus’ såvel som Toba’s teorier. Vi er dog ultimativt kommet til 

den konklusion, at ingen af dem kommer frem til en reel kvantificering, der kan anvendes til 

afhandlingens formål, hvorfor vi i sidste ende har valgt at udelade arbejdet med disse.
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Kapitel 2 

Kapitlet indeholder afhandlingens redegørende elementer. 

Der startes blødt ud med en generel introduktion til noget af 

den teknologi der rør på sig, og hvordan den harmonerer med 

revisionsbranchen. Herefter dykkes mere detaljeret ned i de 

relevante teorier, hvorefter der afsluttes med en gennemgang 

af revisionsprocessen. 

KAPITEL 2
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3 Revision & Data Analytics 

3.1 Behovet for revision 

Det er et ofte omdiskuteret emne hvorfor der er brug for revisorer som ”offentlighedens tillids-

repræsentant”. Nogle vil svare, at det er som følge af kravet til en revisor – i nogle tilfælde gøres 

der dog stadig brug af en revisor på trods af, at det ikke er krævet af lovgivningen. Efterspørgs-

len efter revision var nemlig efterspurgt langt før det lovgivningsmæssige krav blev indført. 

Allerede 500 år før tidsregningen er der fundet beviser på, at der fandtes en form for revision i 

Grækenland. Efterspørgslen efter revision slog dog igennem under den industrielle revolution, 

hvor mange virksomheder voksede sig større i forhold til tidligere, hvor virksomhederne som 

regel var af den størrelse, at virksomhedsejeren (principalen) selv stod for driften af hele virk-

somheden. Virksomhedsvækst betød behov for ansættelse af yderligere folk (agenter) og kon-

sekvensen heraf var, at virksomhedsejerne pludselig ikke var inde over samtlige handlinger 

foretaget i virksomheden. Revision har en vigtig rolle i principal-agent teorien, som vil blive 

gennemgået i nedenstående (Eilifsen et al., 2014, s. 5). 

Teorien bag principal og agenter beskriver at når en virksomhedsejer (principal), ansætter fx en 

manager (agent) er virksomhedsejerens forventning at manageren anvender den stillede kapital 

mest optimalt. Agenten rapporterer informationer tilbage til virksomhedsejeren og i denne pro-

ces kan det, som defineres som informationsasymmetri opstå. Informationsasymmetri er udtryk 

for, at agenten generelt har mere information om den ”sande” finansielle position og resultater 

end principalen. Dette er som følge af, at agenten rapporterer de finansielle resultater tilbage til 

principalen, og i tilfælde af, at agenten vil maksimere hans selvinteresse i virksomheden, kan 

konsekvensen heraf være, at han ikke agere i principalens bedste interesse. Det kan yderligere 

betyde at agenten manipulere med de informationer, som han videregiver til principalen.  

For at minimere risikoen for miskommunikation mellem agenten og principalen kommer reviso-

ren her ind i billedet. Revisoren indsamler dokumentation for at evaluere fuldstændigheden samt 

nøjagtigheden af de givne informationer fra agenten. Dette forhold mellem virksomhedsejeren, 

den ansatte og revisoren kender vi fra i dag og tredjeparter anser revisoren for at skabe tillid 

mellem virksomheden samt dens interessenter.  

Selvom principal-agent teorien ikke er noget, som vil blive redegjort yderligere for i denne af-

handling, beviser denne teori, at revision ikke først kom til da det begyndte at blive reguleret, 

men meget før, som ovenstående afsnit redegør for - Også efter lovgivningens krav til en revisor, 

ser erhvervslivet en anden værdi af en revisor end blot overholdelse af lovgivning. Revisors ry 
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som går på kompetente, uafhængige, objektive og betænkelige personer for de offentliges inte-

resser er nemlig med til at skabe tillid i erhvervslivet og er netop grunden til, at virksomheder 

gider at bruge utalige af kroner på revision (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 

Revisionen har dog gennem de mange år det har eksisteret været igennem en større udvikling. 

Både i forhold til reguleringsmæssige krav, men også i forhold til det tilgængelige data som 

ligger til grund for revisionen. Udviklingen i det tilgængelige data har medført at revisorer i dag 

kan gøre brug af data analytics i langt større grad end tidligere. 

I de efterfølgende afsnit vil der blive redegjort for, den udvikling der sker på den teknologiske 

front i form af hvilke datateknikker der er kommet til, hvordan de kan anvendes i en revisions-

mæssigforstand samt hvordan revisionen fremadrettet vil blive påvirket heraf. 

3.2 Den datateknologiske udvikling 

Datahåndteringen har selvfølgelig også været igennem en større udvikling gennem de sidste 

mange årtier, og overordnet kan udviklingen i datahåndtering splittes i 3 epoker, som er illu-

streret i nedenstående figur. 

Figur 2 – Illustration af de 3 analytic epoker (Davenport, 2013, s. 8) 

”1.0 Traditional Analytics” fik sit gennembrud i 1950’erne og er udtryk for små og struktureret 

interne datakilder. Der var ofte tale om mindre simple analyser som primært var bagudrettet og 

ofte forbundet med tidskrævende processer. Analyserne var baseret på interne data med kun få 

eksterne parametre. Herudover var de analytiske ansvarlige isoleret fra forretningsudvikling 

samt IT da man så de analytiske ansvarlige for forskellige funktioner i forhold til de øvrige funk-

tioner, der ikke havde brug for at snakke sammen. (Davenport, 2013, s. 9-11) 
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”2.0 Big Data” fik sit gennembrud i midten af 2000’erne men begyndte allerede i starten af 

2000’erne. Epoken var et udtryk for analyser baseret på store, komplekse og ustruktureret da-

takilder. Det var i denne tid, at virksomheder begyndte på at udvikle internet baseret systemer, 

samt denne tid hvor data ofte var præget af eksterne kilder. Visuelle dashboards blev populært, 

machine learning (defineres senere i dette afsnit) muliggjorde mindre procestid og generelt kom 

en del nye dataanalytiske teknikker på banen. (Davenport, 2013, s. 12-15) 

2.0 epoken er i dag stadig aktuelt, men dog ved at blive overhalet af den tredje epoke. ”3.0 

Data Economy” er stadig under udvikling men har allerede i dag sat sit præg på samfundet. 

Store organisationer er især godt i gang med ”3.0 Data Economy” som er udtryk for data og 

analyser som er integreret med virksomhedens ERP systemet og som i mange henseende an-

vendes til at træffe forretningsmæssige beslutninger og hvor de nødvendige informationer kan 

leveres på et splitsekund. Det er samtidig en tid hvor det kræves, at beslutninger analyseres 

inden de træffes og en tid hvor virksomheder ikke er teknologisk begrænset til at kunne anvende 

databaseret informationer i en bestemt form. Udfordringen ved denne epoke er operationelt, at 

kunne finde ud af at tilpasse sig, således virksomhederne kan gøre brug af de nye teknikker og 

værktøjer som den datateknologiske epoke bringer med sig. (Davenport, 2013, s. 16-23). 

Der findes i dag altså mange teknikker for datahåndtering, og det er næsten kun fantasien der 

sætter grænsen for hvordan de kan anvendes. I nedenstående vil der redegøres for følgende 

teknologier som epoken 3.0 Data Economy har ført med sig samt hvilken påvirkning de kan få 

på revisionsprocessen. 

i. Intelligent automatisering 

ii. Blockchain 

3.2.1 Intelligent automatisering 

Intelligent automatisering er et overordnet udtryk for automatisering af rutinepræget arbejde 

samt mere komplekse arbejdsgange som består af følgende teknologier 

• Robotics 

• Kunstig intelligens. 

Løsninger inde for Robotics teknologen er i dag mere udbredt en løsninger inde for kunstig in-

telligens. Dette er som følge af at kunstig intelligens er langt mere avanceret end robotics. Begge 

teknologier vil blive redegjort i følgende afsnit. 
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Robotics eller Robotic Process Automation (RPA) betegnes som den første generation inden for 

softwarerobotter og er en software der ud fra nogle bestemte rammer udføre de samme hand-

linger på en computer som et menneske ville gøre det. Dvs den automatisk kan navigere på 

skærm, åbne og lukke programmer, sende e-mails, søge på nettet osv. Den kan således efter-

ligne medarbejderens handlinger, men kræver dog typisk support fra menneskellig adfærd. 

Denne type robot er ideel til, at håndtere store datamængder, som dog er struktureret med lav 

kompleksitet. Et eksempel herpå er robotter som ud fra en population samt defineret parametre 

automatisk beregner stikprøvestørrelse samt også udvælger de nødvendige stikprøver (FSR, 

2018, s. 37-39). 

Kunstig intelligens anses for at være tilstede i anden generation af softwarerobotterne. Det er 

på dette stadie, at robotten designes til at imitere den menneskelige hjerne og hvor robotten 

begynder at kunne foretage handlinger uden support fra menneskelig adfærd når først den er 

trænet til det. Dermed kræves det på dette stadie altså træning og programmering af robotten 

for, at den lærer, og kan udføre handlingerne fremadrettet med høj præcision. Læringen defi-

neres i teknologiske termer ofte som machine learning. De kan arbejde i døgndrift og er fri for 

menneskelige fejl så snart deres læring er på plads. (FSR, 2018, s. 39-40). 

Denne såkaldt softwarerobot kan i revisionsmæssig sammenhæng bruges til mange ting så snart 

den er trænet til det. Et eksempel herpå kan være at gøre brug af softwarerobotter som led i en 

risikovurdering. Fordelen ved robotter er at de kan afsøge større mængder data for mønstre, 

som det menneskelige øje ikke ser.  

Tredje generation er denne generation som danner grundlag for begrebet intelligent automati-

sering. Det er på dette stadie, at robotterne kan imitere langt mere komplekse arbejdsopgaver, 

og gøre det effektivt og fejlfrit. Den store forskel på anden generation og tredje generation af 

softwarerobotter er, at robotten nu selv kan give sig input, og robotten lærer dermed sig selv 

og af sine egne fejl. Læring uden brug for menneskelig support defineres som usuperviseret 

læring. 3.generation er ikke begrænset til en bestemt arbejdsproces, men kan gå på tværs af 

systemer. (FSR, 2018, s. 41-43) 

Et eksempel på et intelligent softwaresystem er Erhvervsstyrelsens softwarerobot som de er ved 

at udvikle, og som gerne skal kunne forudsige om en virksomhed er på vej til at gå konkurs. 

Dette kan den analysere på baggrund af registrerede hændelser registreret i CVR hvilket blandt 

andet inkluderer startdato, brancheskift, revisorskift, direktørskift, nye bestyrelsesmedlemmer 
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eller andre faktorer som kan indikere at en virksomhed er i risiko for konkurs. (FSR, 2018, s. 

34). 

I revisionsmæssig sammenhæng kan denne type robot anvendes som revisorens personlige as-

sistent. Dermed sagt kan robotten anvendes i mange henseender, det kræves kun at robotten 

bliver fortalt hvad den skal kaste sig ud i. Hvis revisor for eksempel har foretaget en indledende 

regnskabsanalyse, kan revisor efterfølgende bede robotten om at søge efter ekstern data i form 

af branchetal til sammenligning heraf. 

3.2.2 Blockhain 

Blockchain kan simpelt beskrives ved at være en kæde af digitale blokke med information, som 

er kryptografisk forbundet. Blockchain teknologien indeholder alle relevante oplysninger om hver 

eneste transaktion der nogensinde er blevet behandlet via denne teknologi hvorfor intet er und-

ladt. Samtidig er validiteten af hver transaktion beskyttet af digital signatur, således der ikke er 

mulighed for at manipulere med de behandlede transaktioner. Teknologien kan bruges i vidt 

forstand – helt fra at overføre penge mellem landegrænser til underskrivning af kontrakter mel-

lem parter, og behandlingen udføres i et splitsekund så snart processen er igangsat. Hver en del 

af processen udtrykkes for værende en digital blok, og hver blok indeholder en henvisning til 

forrige blok. Der er ikke mulighed for at gå tilbage i en blok og manipulere med tallene hvilket 

er den teknik der sikrer korrekt over overførsel af den enkelte transaktion. (FSR, 2018, s. 48-

49). For at give et praktisk eksempel kan vi forestille os, at Peter fra USA gerne vil sende 10 

USD til Jane i Australien. Første step som teknologien gør er at validere at Peter har 10 USD ved 

at gå igennem samtlige af hans foretage transaktioner. Efterfølgende adresseres det, at pengene 

skal sendes til en bestemt ”public key” som er individuel. Denne ”public key” deles mellem de 

handlende, som så er koblet op på en ”private key” som aldrig må deles med nogle. Blockchain 

teknologien kan ud fra disse oplysninger altid identificere hvem transaktionen føres med. Når 

først transaktionen er gennemført, vil informationerne om transaktionen altid være gemt, uden 

at kunne manipuleres. (Psaila, 2017). 

I FSR rapporten udtrykkes det blandt andet at revisorer indtil i dag og forsat anses for værende 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Blockchain understøtter dog teknologien til, at kunne blive 

en game changer for revisionen. De fleste er nemlig enige i, at Blockchain kan gå hen og fjerne 

de fleste mellemmænd således risikoen for manipulation af informationer mindskes. Dette er 

også en fordel for revisionen i form af test af fuldstændigheden samt nøjagtigheden af de mod-

tagne informationer.  



Page 20 of 118

Den helt store fordel ved blockchain-teknologien er netop, at alt data overføres ”real time” og 

at en given interessent, på hvilket som helst tidspunkt, kan se den samlede historik for alle 

transaktioner. Selvom hele netværket af transaktioner er tilgængeligt for alle, kræver det dog 

kendskab til den unikke nøgle, for at kunne spore en specifik transaktion. Da transaktioner mel-

lem interessenter under blockchain hverken kan kopieres eller manipuleres, og samtidig er til-

gængelig for alle, er det helt store spørgsmål hvilken rolle, en revisor skal spille fremadrettet, 

når der ikke længere er behov for en uafhængig mellemmand til at verificere (FSR, 2018, s. 48-

49). 

3.3 Data Analytics påvirkning på revisionen i dag 

Med ovenstående behandlet afsnit vedrørende hvad der sker på teknologifronten er det også 

interessant at se på hvordan data analytics generelt påvirker revisionen heraf. Data analytics 

kan nemlig defineres som det overordnede begreb for den udvikling afhandlingen bearbejder. 

Det er ikke en teknologi for sig selv, men med hjælp fra blandt andet de forrige nævnte tekno-

logier kan der udarbejdes komplekse analyser som virksomheder kan få stor gavn af. Større 

mængde af data, kombination af interne og eksterne data og kombination af kvalitative og kvan-

titative datakilder gør det muligt at foretage både ”descriptive”, ”diagnostic” ”predictive” og 

”prescriptive” analyser. Udviklingen i kompleksiteten af analyserne er illustreret i nedenstående 

Figur 3 – Udvikling i kompleksiteten af analyser (Egen tilvirkning) 

Descriptive analyser betegnes også som ”what happened?” analyser og er simple analyser ba-

seret på et allerede kendt datasæt. Denne type analyse er bagudrettet, kan beskrives for væ-

rende en opsummering af de historiske hændelser og har været kendt og anvendt i mange år. 

(Sergio Sanchez, 2018) 

Descriptive 
- What 
happened?

Diagnostic -
Why did it 
happen?

Predictive -
What will 
happen?

Prescriptive 
- How can we 
make it 
happen?
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Diagnostic analyser betegnes også som ”why did it happen?” analyser og er analyser som for-

søger at fokusere på hvilke faktorer og events, som har forårsaget udfaldet. Dette kan gøres 

blandt andet ved korrelationsanalyser og scatter plots som visuelt kan illustrere hvordan for-

skellige inputs har påvirket udfaldet. (Sergio Sanchez, 2018) 

Predictive analyser betegnes som ”what will happen” analyser og er analyser baseret på machine 

learning og softwareprogrammer og som på baggrund af mønstergenkendelse og læring af møn-

stre kan forudsige databevægelser og dermed sagt fremtidens hændelser. Dette kan gøres 

blandt andet ved et beslutningstræ hvor fremtidens hændelse skitseres ud fra hver beslutning 

der kan tages. Scenariet er matematisk beregnet ud fra mønstergenkendelse i forhold til hvor 

stor sandsynligheden er for hændelsen træffer. (Sergio Sanchez, 2018) 

Prescriptive analyser betegnes som ”How can we make it happen” analyser og er analyser der i 

forlængelse af predictive analyser er softwarerobotter som er i stand til at skitsere forskellige 

mulige fremtidige scenarier og dermed kunne komme med anbefalinger til hvilket næste skridt 

man burde tage. Den store forskel på predictive og prescriptive analyser er, at predictive ude-

lukkende fokuserer på hvad der vil i fremtiden vil ske ud fra mønstergodkendelse, mens pre-

scriptive analyser også viser hvad konsekvensen ved hver beslutning der kan tages er. (Sergio 

Sanchez, 2018) 

Toke Kruse, serieværksætter, forfatter og foredragsholder udtaler sig følgende om predictive 

analytics, som han ser som et vigtigt element for fremtidens kunderådgivning: 

”Vi er stadig kun lige i begyndelsen af automatiseringen og har berørt AI. Vores systemer kan 

for eksempel automatisk kontere de indscannede bilag, og så er man allerede rigtig langt. Når 

vi begynder at have nok data med høj kvalitet kan vi tilbyde predictive analytics. Det er om 1-3 

år.” (FSR, 2018, s. 62) 



Page 22 of 118

4 Oplevet kvalitet 

4.1 Indledning 

Hvad er kvalitet? Og hvad er kvalitet i relation til revisors arbejde? Det kan være svært at 

operationalisere begrebet kvalitet, men jævnfør den danske ordbog kan begrebet kvalitet an-

vendes i mange sammenhænge. I visse sammenhænge defineres det som en positiv oplevelse 

eller en god egenskab (“kvalitet — Den Danske Ordbog,” 2018). Udfordringen heraf er dog, hvad 

hvis de enkelte individer ikke deler den samme opfattelse af, hvad en positiv oplevelse eller en 

god egenskab er? I disse tilfælde kan det som defineres som forventningskløften opstå. 

I revisionsbranchen har man en opfattelse af hvad kvalitet af revisors arbejde er, som blandt 

andet bliver overvåget af revisionsvirksomheders egenkontrol. Jævnfør den Internationale Stan-

dard ISQC 1 om kvalitetskontrol for udførende revisionsfirmaer er der heri reguleret hvorledes 

den interne kvalitetskontrol skal udføres for, at sikre, at revisionsstandarder relevant lovgivning 

samt regulerende krav overholdes.  

Revisors tilgang til gennemførelsen af en revision er reguleret i ISA’erne. ISA 200 indeholder de 

overordnede mål og krav for gennemførelsen af en revision. Her defineres revisors mål med 

revisionen som ”at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl”…”at forsyne 

regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA’erne i overensstemmelse med 

revisors observationer.” (ISA 200.11), hvilket yderligere uddybes med ”For at opnå høj grad af 

sikkerhed skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at reducere revisionsrisi-

koen til et acceptabelt lavt niveau og dermed gøre det muligt at drage rimelige konklusioner” 

(ISA 200.17). 

Så kvalitet må i revisionsmæssig forstand være, når revisor har udført en revision efter de gæl-

dende regler, opnået høj grad af sikkerhed, forsynet regnskabet med en erklæring samt kom-

munikeret efter revisors observationer. Høj grad af sikkerhed udtrykkes også efter en praktisk 

definition, at der med 95% sandsynlighed ikke er væsentlige fejl i regnskabet. 

4.2 Forventningskløftens præg på samfundets hverdag 

Regnskabsbrugere ude fra revionsbranchen kan have en anden opfattelse af hvad kvalitet af 

revisors arbejde er. Denne opfattelse afhænger i langt hen af vejen af forventningen til ens 

revisor er og har tidligere ført til større diskussioner omkring forventningskløften mellem revisor 

og regnskabsbrugerne. 
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Tidligere formand for FSR Morten Speitzer skrev tilbage i 2013 artiklen ”Værdien af revision” 

hvori han lægger vægt på, at revisorer udfører deres arbejde tilfredsstillende, men at samfun-

dets forventninger ikke stemmer overens med de lovgivningsmæssige krav, som stilles til revi-

sors arbejde (Speitzer, 2013). Morten Speitzer udtaler følgende: 

”Et revideret regnskab med en revisorpåtegning er i offentlighedens optik en blåstempling. Når 

et regnskab har en blank påtegning forventer offentligheden, at revisorerne med deres påteg-

ning har bekræftet rigtigheden af de finansielle informationer i regnskabet, hvilket er langt mere 

end at ”stå på mål for”, at regnskabet er retvisende og revideret i overensstemmelse med god 

revisionsskik.” (Speitzer, 2013).

I samme artikel lægger Morten Speitzer vægt på, at offentligheden skal forstå, at en blank 

påtegning ikke betyder årsregnskabet er perfekt, men blot ”bestået” (Speitzer, 2013).

I banksektoren ses der for eksempel uoverensstemmelser mellem forventningerne til en revisor 

samt hvad samfundet forventer af en revisor. Børsen har prøvet på at belyse problemstillingen 

i artiklen fra 2013 med titlen ”Revisorer: Blank påtegning langtfra købsanbefaling” der fokuserer 

på, at blanke påtegninger ikke er ensbetydende med, at man som revisor 100% har afdækket 

risikoen for, at virksomheden går konkurs inden for 1 år.  

"En blank påtegning er ikke lig med en købsanbefaling på en bankaktie. Den er et udtryk for, at 

regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne, og at tallene er retvisende for selskabets 

tilstand på det tidspunkt, hvor der er skrevet under. Mange lægger mere i en blank påtegning, 

end man egentlig kan…" (Børsen, 2013)  udtaler administrerende direktør Charlotte Jepsen, hvis 

udtalelse kommer som følge af kritik til revisorer som har oplevet en del modstand efter bank-

krak under finanskrisen som offentligheden ikke mener stemmer overens med de afgivne blanke 

påtegninger.  

Charlotte Jepsen fortsætter "Revisors påtegning er kommunikationen til omverdenen om, at 

regnskabet er retvisende. Selve regnskabet er derimod ledelsens redegørelse for virksomhedens 

forhold og sundhedstilstand. En blank påtegning bliver tit opfattet ikke bare som en blåstempling 

af regnskabet, men også som en blåstempling af, at virksomheden er sund og god at investere 

i…" (Børsen, 2013). Man kan altså hurtigt konkludere, at omverdenen forventer meget mere af 

den blanke påtegning end hvad revisor faktisk står inde for. 

De to ovenstående artikler er ikke noget, som afhandlingen vil dykke yderligere ned i, men er 

relevant for at forstå, at problematikken omkring forventningskløften er tættere på hverdagen 
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end de fleste tror. Begge artikler kommer ind på, at offentligheden forventer en blåstempling af 

et regnskab, på trods af, at det ikke er det, den blanke påtegning står inde for. Der findes også 

mange andre eksempler på situationer hvor revisors faktiske udførte arbejde ikke stemmer 

overens med omverdenens forventning til det udførte arbejde og hvor dermed forventningskløf-

ten mellem revisor samt regnskabsbruger opstår. Yderligere, tager man udgangspunkt i den 

tidligere definition af hvad kvalitet er, opfatter offentligheden altså ikke, at revisionskvaliteten 

som en positiv oplevelse eller en god egenskab. 

4.3 Brenda Porters teori bag forventningskløften (Audit expectation gap) 

Flere teoretikere har forsøgt at danne en teori bag forventningskløften. En af disse teoretikere 

er Brenda Porter, som har undersøgt, at forventningskløften mellem revisor og omverdenen er 

en problemstilling, som har eksisteret i mere end 100 år.  

Porter undersøgte tilbage i 90’erne hvad det var som forårsagede forventningskløften mellem 

revisor og regnskabsbruger og deler forventningskløften op i 2 overordnede kategorier. 

• The reasonableness gap 

• The performance gap 

Ovenstående kategorier samt de bagvedliggende tanker er forsøgt demonstreret i nedenstående 

figur. Porter beskriver figuren som ”Structure of the audit expectation-performance gap” og 

figuren viser øverst at forventningskløften er en kløft mellem revisors udførte handlinger (Audi-

tors’ Perceived Performance) samt samfundets forventninger til revisorer (Society’s Gap Expec-

tations of Auditors). Denne kløft kan forklares ved at splitte den op i 2 ovennævnte kategorier. 

Deficient StandardsDeficient performance Unreasonable expectations

Audit Expectation-Performance Gap Society's Gap 

Expectations 

of Auditors

Auditors' 

Perceived 

Performance

Performance gap Reasonableness gap

Duties reasonably 

Expected of Auditors

Auditors' 

Existing 

Duties

Figur 4 - Modificeret tilvirkning af figur 5.8 jævnfør (Porter, Simon, & Hatherly, 2008, s. 198)

Reasonableness gap udtrykker, at samfundet forventer handlinger af revisorer, som ikke er kræ-

vet af lovgivning og hvor omkostningen for, at udføre den enkelte handling overskygger selve 
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det, som samfundet får ud af handlingen. Porter mener, at reasonableness gap kan splittes i to 

grupper.  

• Den ene gruppe består af handlinger, som rent økonomisk ikke kan udføres som følge af det 

store arbejde handlingen indebærer.  

• Den anden gruppe er relativ nye opstående problemstillinger i samfundet, som samfundet 

pludselig kræver, at revisorer også inkluderer i revisionen. 

Overordnet set definerer Porter altså den del af kløften, som hører under ”Reasonableness gap” 

for forhold, som ikke kan pålægges revisorer på trods af samfundet forventer det (unreasonable 

expectation gap). Kigges der videre på den anden kategori ”the performance gap” er dette over-

ordnet et udtryk for den kløft, som kan opstå i forbindelse med den revision, som revisorerne 

faktisk udfører. Denne deler Porter også op i to dele. 

• Deficient performance gap 

• Deficient Standards gap 

Deficient performance gap er udtryk for mangler i udførelsen af de handlinger, som allerede 

kræves af revisorer. Dette vil altså sige, at samfundet for eksempel vurderer, at en lagerkontrol 

ikke bliver udført efter de gældende regler i de ISA’erne grundet en overfortolkning af samfundet 

af ISA’erne. 

Den anden del af kløften under the performance gap ”deficient standards gap” er udtryk for 

mangler i standarderne hvis revisorers arbejde skal kunne leve op til samfundets forventninger. 

Altså forventer samfundet mere af revisorer end hvad de egentlig skal inkludere i deres revision 

ifølge ISA’erne. Sagt på anden vis, har samfundet en korrekt opfattelse af ISA’erne, men for-

venter dog stadig mere heraf (Porter et al., 2008, s. 198). Denne del af kløften kan drages 

parallel over til afsnit 4.2 hvor Morten Speitzer netop giver udtryk for, at en blank påtegning 

ikke er en blåstempling af regnskabet, som offentligheden ellers forventer. 

4.4 Mindskning af forventningskløften 

Kan man på nogen måde mindske den forventningskløft der opstår mellem revisorer og regn-

skabsbrugerne? Dette er noget, som der også er forsket i. Helt overordnet kan forventningskløf-

ten mindskes ved, at revisorers handlinger møder samfundet forventninger til de udførte hand-

linger. Dette vil mindske den kritik, som revisorer ellers bliver mødt af og dermed øge samfun-

dets tiltro til revisorer og revisionsprofessionen. 
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Kigger man på the performance gap og nærmere på deficient performance gap kan denne del af 

forventningskløften mindskes ved, at samfundet får et bedre kendskab til de handlinger, som 

faktisk er krævet udført jævnfør de gældende ISA’er hvilket vil mindske den overfortolkning 

samfundet har til kravene i ISA’erne. 

Kigger man videre på deficient standards gap under the performance gap kan forventningskløf-

ten relateret hertil mindskes ved, at revisionsstanderne tilpasses således de inkluderer de revi-

sionshandlinger, som samfundet forventer af en revisor, og som ikke er omkostningstung for en 

revisor at udføre (Porter et al., 2008, s. 202). 

Ud over Porters teori ses det også, at kvalitet i virksomheders øjne svarer til hvilken værdi 

virksomheden får med fra revisionen. Betydelige resultater, betydelige mangler samt kommuni-

kation om revisors uafhængighed er nogle af de forhold, som revisor skriftligt skal rapportere til 

den øverste ledelse (afsnit 7.4.3). Men spørgsmålet er, om kunden forventer mere fra revisionen 

end ovenstående? Dette kan defineres som ”den manglende rapportering”. Det som kan løfte 

revisionsrapporteringen, er blandt andet optimeringsmuligheder samt generelt indsigt i de ana-

lyser, som udføres i forbindelse med revisionen. Data analytics påvirkning på revisionsrappor-

teringen behandles senere i afhandlingen under afsnit 7.4. 

4.5 Afrunding 

I teorien omkring forventningskløften har vi redegjort for, at kløften mellem revisor og samfun-

det kan ses som en kombination af ”deficient performance gap”, ”deficient standards gap”, og 

”unreasonable expectations gap”. Til brug for det analyserende afsnit vil vi ikke arbejde videre 

med ”deficient standards gap”, da vi ikke vurderer brugen af de specifikke data analytics tek-

nikker, vil have den store betydning for hvorvidt standarderne opfattes som tilstrækkelige. ”De-

ficient performance gap” og ”unreasonable expectation gap” vurderes dog at være yderst rele-

vant faktorer, der kan påvirkes af brugen af data analytics. 
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5 Teoretisk fundament 

 “Many think of auditing as a completely practical, as opposed to theoretical, subject. To them, 

auditing is a series of practices and procedures, methods and techniques, a way of doing with 

little need for the explanations, descriptions, reconciliations, and arguments so frequently 

lumped together as ‘theory’” (Mautz and Sharaf, 1961, s.1) 

5.1 Indledning 

Ovenstående er et citat fremsat i værket The Philosophy of Auditing af teoretikerne R. K. Mautz 

og Hussein A. Sharaf tilbage i 1961. På trods af at citatet er mere end et halvt århundrede 

gammelt, og at der siden da er publiceret adskillige teoretiske bøger og artikler omkring revision, 

er det fortsat meget rammende i dag. Revision er stadig en praktisk disciplin uden den store 

bekymring for det underliggende teori, hvilket også kan bekræftes af forfatterne til denne af-

handling. Havde afhandlingens vinkel været en anden, kunne tre år som studerende til en revi-

sionskandidat snildt være afsluttet uden at opnå kendskab til det teoretiske fundament, hvorpå 

den praktiske del af revisionen dog trods alt er bygget. 

For selvom mange af Mautz og Sharaf’s betragtninger, i dag skinner tydeligt igennem på 

ISA’erne, er standarderne nærmere at betragte som en vejledning end et egentligt facit. Der 

forefindes ikke en fælles begrebsramme når det kommer til revision, og der findes dermed ikke 

et endegyldigt svar på hvilke, eller hvor omfattende, handlinger revisor skal igennem for at 

kunne sætte to streger under sin revision.  

For at redegøre for det teoretiske fundament ved en revision og de problematikker der er for-

bundet hermed, vil vi starte med at gennemgå Mautz og Sharaf’s betragtninger. For samtidig at 

inddrage flere perspektiver, en del af dem også nyere, vil vi ligeledes gennemgå det litteratur-

studie som Ulfert Gronewold foretog i 2006, med artiklen The Probative Value of Audit Evidence, 

og de konklusioner han gjorde sig. 

5.2 Mautz & Sharaf 

Gennemgangen af Mautz og Sharaf vil tage udgangspunkt i kapitlet Evidence fra ovennævnte 

værk, og vil være opdelt i følgende kategorier: 

 Revisionsbevis og sandheder 

 Påstande om regnskabet 

 Typer af revisionsbevis 

 Opnåelse af viden 

 Revisionsteknikker 

 Væsentlighed 
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5.2.1 Revisionsbevis og sandheder 

Mautz og Sharaf deler beviset op i tre overordnede kategorier (Mautz & Sharaf, 1993, s. 82): 

• Naturligt bevis  

• Skabt bevis  

• Rationel argumentation 

Naturligt bevis eksisterer pr. definition naturligt omkring os, og alle kan dermed verificere det. 

Mautz og Sharaf fremhæver varelageret som eksempel, og konkluderer samtidig at det naturlige 

bevis er et af de mest overbevisende der findes. 

Skabt bevis eksisterer ikke naturligt, og der må derfor anvendes ressourcer for at tilvejebringe 

det. Det kræver således en ekstern påvirkning for at beviset kan verificeres.  

Fælles for det naturlige og skabte bevis, fremhæver Mautz og Sharaf vigtigheden af kompeten-

cerne hos den, der forsøger at opnå revisionsbeviset. En kompetent revisor vil være mere tilbø-

jelig til at have ekspertisen om, hvor og hvordan det relevante bevis kan opnås. 

Rationel argumentation bygger på en række af logiske sammenslutninger, baseret på de infor-

mationer der er tilgængelige, eller bliver præsenteret. 

Ovenstående beviser er det, der skal underbygge revisors viden om en given sandhed. Beviset 

skal således bringe revisor fra en tilstand af formodning om den givne sandhed, til overbevisning 

om den givne sandhed. Mautz og Sharaf vælger at dele begrebet sandhed op i tre kategorier, 

da de mener at dette giver en højere forståelse for præcis hvad det er, der ønskes at opnå 

overbevisning om, og dermed også er nemmere at verificere (Mautz & Sharaf, 1993, s. 85): 

• Materielle sandheder 

• Matematiske sandheder 

• Andre abstrakte sandheder 

Materielle sandheder relaterer sig i høj grad til det naturlige bevis. Når revisor har set varelageret 

er der opnået en materiel sandhed. 

Matematiske sandheder relaterer sig til den viden der kan opnås ved at anvende de matematiske 

forudsætninger, som vi tager som givet. Den matematiske sandhed klassificeres også som en 

abstrakt sandhed, men de matematiske forudsætninger er bredt anerkendte, og vil ikke kunne 

anfægtes, hvorfor det bevis der opnås om sandheden, kan sidestilles med materielle sandheder.  

Andre abstrakte sandheder er relative sandheder som ofte er sværere at forholde sig til, og 

forstå. Det vil ikke være givet for alle, at det omtalte fænomen skal opfattes som en sandhed. 

Af samme årsag kan der ikke opnås total overbevisning, hvor al tvivl er udelukket, omkring den 

abstrakte sandhed. 
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5.2.2 Påstande om regnskabet 

På samme måde som lærebogen i revision foreskriver det (Eilifsen et al., 2014, s. 127) opererer 

Mautz og Sharaf med at bryde regnskabet ned i en række påstande, i ISA’erne benævnt revisi-

onsmål, fremsat af regnskabsaflæggeren. Revisor skal således opnå revisionsbevis for de enkelte 

påstande, for at kunne verificere det samlede regnskab. Disse påstande relaterer sig til frem 

overordnede påstande, som så brydes yderligere ned (Mautz & Sharaf, 1993, s. 96): 

i. Påstande om eksistens eller ikke-eksistens  

a. Af fysiske ting  

i. Til stede 

ii. Ikke til stede  

b. Ikke-fysiske ting  

ii. Påstande om tidligere begivenheder  

iii. Påstande om kvantitative forhold  

a. Simple mængder  

b. Beløb med elementer af skøn 

iv. Påstande om kvalitative forhold  

a. Eksplicitte 

b. Implicitte 

v. Matematiske påstande  

a. Enkeltstående beregninger  

b. Multiple beregninger  

Påstande om eksistens eller ikke-eksistens kan vedrøre enten fysiske eller ikke-fysiske ting, og 

baserer sig på hvorvidt disse er til stede eller ej. 

For påstande vedrørende fysiske ting, er det relativt simpelt at verificere påstanden, da revisor 

vil kunne observere den pågældende materielle ting. Når revisor skal vurdere påstanden omkring 

at tingen ikke er til stede, kræver det dog at revisor ved, hvor den pågældende ting ville obser-

veres, såfremt den faktisk var til stede, hvilket i praksis vil være umuligt at kunne opnå absolut 

sikkerhed omkring. 

For påstande vedrørende ikke-fysiske ting, viser påstandene sig dog en anelse sværere at veri-

ficere, da de ikke er direkte observerbare, og der i stedet må verificeres dokumenter eller lig-

nende, der be- eller afkræfter eksistensen, hvilket giver et svagere revisionsbevis. For ikke-

eksistensen kan revisor heller ikke her opnå fuld overbevisning, og må se sig henvist til at veri-

ficere påstanden ud fra de oplysninger der er tilgængelige. 
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Påstande om tidligere begivenheder skal ses i lyset af at de transaktioner, der er med til at 

påvirke alle dele af regnskabet, fra resultatopgørelse til balance og overført resultat, kommer 

fra tidligere begivenheder, hvilket revisor i et eller andet omfang er nødt til at bekymre sig om. 

Disse påstande kan ikke direkte overføres til et revisionsmål i ISA 315, men finder i stedet delvis 

anvendelse under ISA 510, hvor revisor er pålagt at opnå overbevisning om primobalancen i fald 

at der er tale om en førstegangsrevision. 

Påstande om kvantitative forhold relaterer sig til opgørelsen af en given mængde eller værdi. 

Mængden kan være meget simpel at forholde sig til, og kan af revisors verificeres ved blot at 

tælle, eksempelvis pengene i en kasse, og der kan derfor opnås et meget stærkt revisionsbevis. 

For beløb der er forbundet med et element af skøn, vil der altid lægge en subjektiv vurdering til 

grund for kvantiteten, og disse påstande kan der således aldrig opnås fuld overbevisning om-

kring. 

Påstande om kvalitative forhold kan, modsat de kvantitative, ikke opgøres i faktiske tal. Disse  

opdeles i hhv. implicitte og eksplicitte, hvorved der skal forstås hvorvidt de fremgår eksplicit 

eller implicit af regnskabet. Der vil således være tale om beskrivelser af forhold der kan påvirke 

regnskabet, eller betydninger som implicit skal tolkes af informationen givet. 

Matematiske påstande er de forhold i regnskabet der fremkommer ved beregninger, eksempelvis 

sammentællinger af regnskabsposterne. Disse kan relativt nemt efterregnes af revisor og der 

kan dermed opnås stort set fuldkomment revisionsbevis om disse påstande. 

Overordnet set kan der dermed sættes mere eller mindre lighedstegn, mellem de fremsatte 

påstande som Mautz og Sharaf operer med, og de revisionsmål som standarderne (ISA 

315.A124) i dag foreskriver, om end opdelingen sker lidt anderledes. 

5.2.3 Typer af revisionsbevis 

Baseret på de opstillede klassifikationer, udleder Mautz og Sharaf, at nedenstående bevistyper 

kan indhentes af revisor (Mautz & Sharaf, 1993, s. 104): 

i. Revisors fysiske undersøgelse af ting der fremgår af bogføringen 

ii. Bekræftelse fra uafhængig tredjepart 

a. Skriftlig  

b. Mundtlig  

iii. Autoritære dokumenter 

a. Udarbejdet uden for virksomheden  

b. Udarbejdet inden for virksomheden  

iv. Redegørelse fra ledelse og medarbejdere  
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a. Formel  

b. Uforpligtende  

v. Efterregning af revisor  

vi. Tilfredsstillende interne kontroller  

vii. Efterfølgende handlinger foretaget af virksomheden og andre  

viii. Underliggende information eller specifikationer uden væsentlige tegn på uregelmæssigheder 

9. Indre sammenhæng med andre data 

Her understreger Mautz og Sharaf vigtigheden af at revisor evaluerer det indhentede bevis lø-

bende, og forholder sig kritisk til det, hvilket uddybes i nedenstående afsnit. 

5.2.4 Opnåelse af viden 

Mautz og Sharaf erkender at en stor del de problematikker, der bliver præsenteret, når der skal 

opnås viden omkring revisionsbeviset, tager afsæt i det, mere filosofiske, videnskabsteoretiske 

område. De vælger derfor at arbejde videre med et teoretisk afsæt i filosofferne Peirce og Mon-

tague, der definerer nedenstående fem metoder til opnåelse af viden (Mautz & Sharaf, 1993, s. 

108) (oprindelige udtryk inkluderet for læsers forståelse): 

• Udsagn fra andre (Testimony of others) 

• Intuition (Intuition) 

• Abstrakt ræsonnement fra universelle principper (Abstract reasoning from universal princi-

ples)  

• Sansemæssige erfaringer (Sensory experience) 

• Praktisk aktivitet med success (Practical activity having successful consequences) 

Hver af de ovennævnte metoder kan linkes til logisk teori for erkendelse, som påvirker at man 

går fra at tvivle, til at vide: 

• Autoritære principper (Authoritarianism) 

• Mysticisme (Mysticism) 

• Rationalisme (Rationalism) 

• Empirisme (Empirism) 

• Pragmatisme (Pragmatism) 

Derudover nævnes skepsis som en vigtig sjette logisk erkendelse, da denne kan modvirke oven-

stående erkendelser, og påvirke at man går fra at vide, til at tvivle (Mautz & Sharaf, 1993, s. 

111). 

Udsagn fra andre er baseret på teorien omkring autoritære principper, og er den viden der bliver 

overrakt fra andre individer, og som revisor ikke selv har efterprøvet. Som udgangspunkt stoler 
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mennesket på modpart med mindre der er grund til at være mistroisk, men deri ligger den helt 

store ulempe ved at opnå viden ved denne metode. Det vil således være en meget subjektiv 

vurdering fra revisors side, når det kommer til at vurdere pålideligheden af kilden hvor informa-

tionen kommer fra. 

Intuition er baseret på teorien omkring mysticisme, og er viden der udelukkende skabes af re-

visor selv. Intuitionen er umiddelbar og foreskriver ikke at der følges en bestemt metode for at 

komme frem til resultatet. Intuitionen baseres i høj grad på tidligere oplevelser og kendskab til 

forhold, hvorfor det også må udledes at en erfaren revisor kan opnå mere viden via denne 

metode en uerfaren. Det kan bedst beskrives som at revisor anvender sin mavefornemmelse. 

Abstrakt ræsonnement fra universelle principper er baseret på rationalismen, der er skabelsen 

af viden ud fra brugen af sund fornuft til at drage logiske sammenhænge. Revisor kan således 

opnå viden særligt omkring matematiske sammenhænge, men også ved at rationalisere sig frem 

til hvordan modparten for de enkelte transaktioner i et regnskab kan forventes at agere. 

Sansemæssige erfaringer er baseret på teorien omkring empiri, og er viden der skabes på bag-

grund af revisors observationer fra lignende situationer. Ud fra nogle generelle betragtninger 

kan revisor opnå en viden om at det må være sådan det forholder sig. 

Praktisk aktivitet med success er baseret på teorien pragmatisme, og er viden der opnås baseret 

på deduktioner fra nogle generelle betragtninger, meget lig empirismen. Forskellen mellem prag-

matisme og empirisme skal dog findes i det tidsmæssige perspektiv, da empiri kigger bagudret-

tet, mens pragmatismen kigger fremad. Mautz og Sharaf illustrerer forskellen ved at pragmatis-

men udleder viden om en debitors betaling af et tilgodehavende, ved at konstatere at debitoren 

efterfølgende har indbetalt. Herimod ville den samme viden, frembagt ved  en empirisk metode, 

have kigget på om debitoren plejer at betale og deraf udledt at han også vil betale denne gang. 

Ovenstående er som nævnt metoderne for den positive opnåelse af viden, men fælles for dem 

alle, gælder metoden for negativ opnåelse af viden: 

Skepsis modvirker de øvrige metoder, ved at revisor grundet sin skepsis nægter at acceptere en 

given sandhed, på trods af at dette ville have været accepteret under andre omstændigheder. 

Skepsissen er en vigtig egenskab for revisor, da denne helst ikke skal blive for godtroende og 

acceptere alt som en selvfølgelig sandhed. Det er dog samtidig vigtigt at skepsissen ikke tager 

overhånd, da revisor dermed aldrig vil kunne acceptere at noget er sandt, uanset hvor meget 

viden der opnås. Den gode revisor skal således finde den rigtige balance af skepsis. 
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5.2.5 Revisionsteknikker 

Mautz og Sharaf præsenterer nedestående teknikker til brug for indhentelsen af revisionsbevis 

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 121):  

• Fysisk undersøgelse og optælling 

• Bekræftelse 

• Undersøgelse af autoritative dokumenter og sammenholdelse med registrering 

• Efterregning 

• Gennemgang af bogføringsprocedurer 

• Scanning 

• Forespørgsel 

• Undersøgelse af underliggende registreringer 

• Sammenhæng med relateret information 

• Observation af relevante aktiviteter og forhold 

Da Mautz og Sharaf ikke går yderligere i dybden med de fremstillede handlinger, og da de sam-

tidig er meget sammenlignelige med revisionshandlingerne fremstillet af ISA 500.A14-A25, har 

vi valgt at inkludere redegørelsen for disse i forbindelse med revisionsprocessen under afsnit 

8.1.3. 

5.2.6 Væsentlighed 

Mautz og Sharaf afslutter deres kapitel omkring revisionsbeviset, med at fremlægge deres kon-

cept for hvorledes revisor skal forholde sig til hele processen. Dette vil ikke blive opsummeret 

her, da det i høj grad vil kunne erstattes af de krav til revisionsprocessen, som vil blive gennem-

gået i afsnit 7. Mautz og Sharaf præsenterer dog den vigtige betragtning, at for påstande der 

vurderes at være klart væsentlige for regnskabet, skal der indhentes ”bevis uden rimelig tvivl” 

for at denne er sand, og at dette kun kan lade sig gøre for påstande om fysiske ting, matematiske 

påstande. For øvrige påstande skal der opnås en kombination af flere beviser (Mautz & Sharaf, 

1993, s. 126). For påstande der vurderes klar uvæsentlige for regnskabet skal der blot opnås 

en let overbevisning, mens der for påstande hvor væsentligheden ligger mellem uvæsentlig, og 

klart væsentlig, skal revisor komme til den konklusion at påstanden er overvejende sandsynlig 

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 127), hvilket kan oversættes til at revisor skal være mere end 50% 

sikker. 
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5.3 Gronewold 

Som nævnt indledningsvist er Gronewolds The Probative Value of Audit Evidence baseret på et 

litteraturstudie af 16 teoretiske værker fra 1954 og frem til 1996. Udover netop gennemgåede 

Mautz og Sharaf, inkluderes også teoretiske fremstillinger fra bl.a. David Flint, Schandl, og Ca-

ster og Pincus, som også er bredt anerkendte for deres bidrag til revisionsteorien. 

Gronewold starter med at introducere revisors dilemma; revisor kan tilgå det regnskab hvorom 

der skal afgives en konklusion, men sandheden om de underliggende transaktioner kan ikke 

længere tilgås, da ”virkeligheden” kun eksisterer i det øjeblik den foregår, og ikke efterfølgende. 

Revisor er derfor nødsaget til at basere sin konklusion på efterladte spor af ”virkeligheden”, der 

indikerer hvorvidt transaktionerne er fremstillet sandfærdigt (Gronewold, 2006, s. 2). Virke-

ligheden er med Gronewolds ord gemt bag en mure, hvilket illustreres i nedenstående figur: 

Figur 5 – Illustration af Gronewolds rammemodel for ”The Probative Value of Audit Evidence” (Gronewold, 2006, s. 6) 

I modellen præsenterer Gronewold at de faktorer der i sidste ende vurderes at påvirke bevisets 

styrke, kan defineres som: 

• Den primære kilde til beviset 

• Overførsel af bevis mellem kilder 

• Bevisets karakter 

• Revisors vurdering af beviset 

Gronewold definerer ovenstående parametre som grundlaget for sin empiriske undersøgelse, og 

søger dermed at afdække hvordan de øvrige teoretiske fremstillinger forholder sig til disse. 
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Kilden til beviset, er der bred enighed om i teorien om at påvirkningen på bevisets styrke, her i 

høj grad skal henledes til kildens pålidelighed. Set i perspektiv af beviset vil revisor således 

skulle vurdere hvorvidt kilden er pålidelig og har de nødvendige kompetencer til at kunne have 

skabt det pågældende bevis. 

Overførsel af bevis mellem kilder konkluderes det at effektive interne kontroller, kan være med 

til at sikre integriteten af beviset. Såfremt der er tale om beviser skabt eller overført uden for 

virksomheden, skal revisor vurdere tilsvarende faktorer for den påpasselighed, der har været 

udvist i forbindelse med overførslen. 

Bevisets karakter konkluderes der ud fra undersøgelsen, at de antagelser der gøres af bl.a. 

Mautz og Sharaf at forskellige former for bevis vil have forskellige grad af styrke, når revisor 

skal lægge det til grund for en påstand. 

Revisors vurdering af beviset leder også meget tilbage til Mautz and Sharaf, der understreger 

vigtigheden af at de videnskabsteoretiske slutningsformer har forskellige grader af overbevis-

ning. En gennemgående betragtning er også at beviset ikke transmitteres mellem de enkelte led 

helt objektivt. Måden hvorpå eksempelvis formulerer sit spørgsmål i et forsøg på at komme frem 

til beviset, kan have påvirkning på hvordan det bliver videregivet. 

5.4 Afrunding 

Baseret på vores gennemgang af hhv. Mautz og Sharaf, og Gronewold, har vi identificeret en del 

underliggende parametre, der er relevante at inddrage i vurderingen af revisionskvaliteten. Det 

vil ikke være muligt at udvælge enkelte punkter at foretage vurderingen på, men skal i stedet 

ses som en helhed. Vi vurderer derfor at det teoretiske fundament i er bedst tjent med at fungere 

som et gennemgribende referencepunkt for det analyserende afsnit. 

Vi vil dog fremhæve enkelte betragtninger, som vi vurderer at have særlig relevans når det 

kommer til anvendelsen af data analytics. Herunder at vurderingen af væsentlighed er meget 

afgørende for hvorvidt der skal opnås ”bevis uden rimelig tvivl” eller om en given påstand blot 

skal være ”overvejende sandsynlig”. Derudover lægger både Mautz og Sharaf, og Gronewold 

vægt på at revisors subjektive vurdering og professionelle skepsis kan have afgørende konse-

kvenser for indsamlingen og vurderingen af revisionsbevis. 

Derudover fremhæver Mautz og Sharaf også vigtigheden af at revisor opnår en balance mellem 

omkostning og mængden af den indsamlede revisionsbevis. Dermed kan kvaliteten af revisors 

arbejde også kvalificeres ved ressourcemæssige besparelser. 
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6 Professionel skepsis 

6.1 Indledning 

Professionel skepsis har i mange år været et omdiskutabelt emne og forventes også, at være 

det mange år endnu. Fokus på professionel skepsis øges år for år, og det ses herunder også i 

den seneste regulering af Revisorloven hvor professionel skepsis nu omtales positivt i modsat til 

tidligere. Flere teoretikere har tidligere prøvet på, at definere begrebet professionel skepsis samt 

forsket i, at måle hvor skeptisk man som person er – i revisionsmæssigt forstand har teoretikere 

prøvet på, at måle forholdet mellem professionel skepsis samt de vurderinger og handlinger som 

revisorer udfører.  

Allerede tilbage i 1967 var der en person ved navn Julian B. Rotter fra ”University of Connecticut” 

som udviklede ”Rotters Interpersonals Trust Scale” (RIT). RIT gik ud på, at måle hvor stort 

tillidsforholdet var mellem to aktører. Rotter udtaler: 

”Much of the formal and informal learning that human beings acquire is based on the verbal and 

written statements of other, and what they learn must be significantly affected by the degree to 

which they believe their informants without independent evidence”.

Rotter giver altså udtryk for, at man som individ får en del informationer via verbale samt skrift-

lige informationer. Ens læren er dog væsentlig påvirket af, hvor meget man som individ tror på 

informanterne uden yderligere beviser. Dette er altså blot en anden måde, at udtrykke om man 

som individ har tillid over for ens informanter. Tillid eller manglende tillid er noget, som teoreti-

kere siden da har prøvet på at drage parallel over til professionel skepsis. Dette er som følge af, 

at øget professionel skepsis indirekte udtrykker manglende tillid, fx i forhold til det modtagne 

materiale eller udsagn (Rotter, 1967, s. 661).  

I dag er professionel skepsis reguleret i ISA’erne og nærmere i ISA 200 hvori der står ”Revisor 

skal planlægge og udføre en revision med professionel skepsis i erkendelse af, at der kan fore-

komme omstændigheder som medfører, at regnskabet” (ISA 200, A15). 

I nedenstående afsnit vil vi redegøre for to teoretikeres teori omkring professionel skepsis og 

hvilke menneskelige samt omgivelsesmæssige faktorer som kan være med til at påvirke ens 

professionelle skepsis. 
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6.2 Nelsons teori 

Mark W. Nelson som har været professor på Cornell University skrev tilbage i 2009 artiklen ”A 

Model and literature Review of Professional Skepticism in Auditing”. Artiklen har til formal, at 

forske og undersøge professionel skepsis i revisionen og betegner professionel skepsis som ”in-

dicated by auditor judgments and decisions that reflect a heightened assessment of the risk that 

an assertion is incorrect, conditional on the information available to the auditor.”(Nelson, 2009, 

s. 1). Denne definition udtrykker, at ens vurdering om en påstand er ukorrekt afhænger af de 

informationer, som stilles til rådighed hos revisor. Nelson tager udgangspunkt i tidligere skrevne 

artikler og forskningsstudier omkring professionel skepsis og på baggrund heraf opbygger en 

model af faktorer som har til formål at illustrere, hvordan revisors professionel skepsis påvirkes, 

herunder at konkludere, at der er en kløft mellem skeptisk vurdering samt skeptisk handling. 

Nelsons model illustreres i nedenstående: 

Figur 6 - Model of Determinants of Professional skepticism in Audit Performance (Nelson, 2009, s. 5)

Link 1: Processen illustrerer netop, at en skeptisk vurdering fører til en skeptisk handling. Der 

er dog en forskel mellem skeptisk vurdering samt skeptisk handling. Hvordan denne kløft kan 

opstå, er beskrevet i hans model i de efterfølgende links (Nelson, 2009, s. 6). 
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Link 2: Dokumentationsmæssig input kan være med til at påvirke ens professionelle skepsis. 

Nelson beskriver dette som i tilfælde af, at det modtagne dokumentation kun lige er tilstrækkelig 

nok til at beskrive en udvikling på et overordnet niveau, kan dette have en påvirke på ens 

professionelle vurdering af dokumentationen (Nelson, 2009, s. 6). 

Link 3+10: En revisors erfaring fører som udgangspunkt viden (knowledge) med sig. Jo mere 

viden man har, jo mere opmærksom bliver man over for risici, og hvor der er behov for at øge 

ens professionelle skepsis. Som følge heraf mener Nelson, at viden påvirker ens skeptiske vur-

dering samt skeptiske handling. Nelson mener dog også, at viden også kan underminere ens 

professionelle skepsis. Dette er som følge af, at man som erfaren revisor kan have tendens til 

antage at forklaringer fra kunden er korrekte og dermed ikke forfølge eventuel manglende kritisk 

information til dørs, men blot tage forklaringer til indtægt (Nelson, 2009, s. 7-8). 

Link 4+9: Karaktertræk (traits) kan også påvirke revisors skeptiske vurdering samt skeptiske 

handling. Nelson opdeler karaktertræk i tre kategorier (Nelson, 2009, s. 8-11). 

• Problem-solving ability: Denne kategori definerer at høj intelligens hos den enkelte revisor alt 

andet lige vil hjælpe revisoren med at identificere potentielle fejl. 

• Ethics/moral reasoning: Nelson gør brug af tidligere studier hvor der er forsket i, at høj grad 

af morale og etik hos den enkelte, gør en person mere følsom over for information om kundens 

kompetencer samt integritet, er bedre til at identificere potentiel uhensigtsmæssig adfærd og 

er mindre tilbøjelig til at engagere sig i uhensigtsmæssig adfærd. 

• Skepticism scale: Den sidste kategori som Nelson nævner, er R.Kathy Hurtts model for måling 

af professionel skepsis. De træk der ligger til grund for skalaen vil blive behandlet jævnfør 

afsnit 7.3 i afhandlingen 

Link 5+8: Figuren illustrerer at incitament påvirker den skeptiske vurdering samt skeptiske 

handling. Dette kan relatere sig til, at ens incitament påvirkes af revisionsmæssige reguleringer 

hvilket øger ens professionelle skepsis. Dog kan ens incitamentet også være med til, at under-

minere ens professionelle skepsis. Dette kan være som følge af pres fra kunder og branchen 

generelt, som presser honoraret ned. Dermed vil en alt for skeptisk revision betyde at et revisi-

onsfirma taber penge på den enkelte kunde (Nelson, 2009, s. 11-15). 

Link 6+7: Disse udtrykker blot, at karaktertræk (traits) samt revisionserfaring (audit experience 

and training) kan påvirke ens viden (knowledge) (Nelson, 2009, s. 13-15). 

Link 12+13: Ens output af ens skeptiske handlinger påvirker revisors erfaring, som efterfølgende 

også påvirker de inputs revisor fremadrettet tager med i ens skeptiske vurdering (Nelson, 2009, 

s. 13-15). 

Vurdering versus handling: Jævnfør ovenstående er faktorer gennemgået, som ud fra Nelsons 

model kan påvirke ens skeptiske vurdering samt skeptiske handling. Helt overordnet drager 
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Nelson konklusion fra tidligere studier, som har forsket i, at kløften mellem den skeptiske vur-

dering samt skeptiske handling udgøres af et threshold. Ens skeptiske vurdering skal nå et vis 

niveau, før dette fører til handling. Endvidere, selvom ens threshold har nået et vis niveau kan 

denne være påvirket af pres fra budget, tid, kunden mv som fortsat kan gøre kløften mellem 

vurdering samt handling endnu større. (Nelson, 2009, s. 16-17) 

Faktorer som påvirker professionel skepsis er i mange tilfælde forsøgt at blive målt. Heraf kan 

nævnes Shaub (1996), som ud fra to skalaer forsøgte at måle den generelle tilbøjelighed til at 

være skeptisk. Den ene skala er udviklet af Wrightsman (1974) som troede på, at personer, som 

er pålidelige (moralske og ansvarlige) og uafhængige (modstandsdygtig over for gruppepres og 

følger deres egen tiltro) var tilbøjelig til at være skeptisk. Den anden skala er ”client trust” 

skalaen som Shaub selv har udviklet og som måler den generelle tendens for revisorer til at 

stole på deres kunder. Shaub forsøgte altså at vise sammenhængen mellem de to skalaer, men 

måtte dog konstatere, at han ikke fandt nogen betydelig sammenhæng mellem de to skalaer. 

Shaub er blot en af mange teoretikere, som har forsøgt at forske i noget lignende (Nelson, 2009, 

s. 4) – Heriblandt kan R. Kathy Hurtt nævnes. Hurtts teori behandles i næste afsnit. 

6.3 Hurtts teori 

Hurtt er en tidligere professor fra Baylor University, som forsøger, at forske i at professionel 

skepsis er en multi-dimensional individuel egenskab og noget som både kan være et træk (trait) 

og en tilstand (state). Hurtts teori behandles også af andre teoretikere som også kan ses jf. link 

4 i Nelsons model under afsnit 7.2. 

Hurtts teori baserer sig på nedenstående figur som forsøger, at illustrere, at ens skeptiske træk 

som person kombineret med situationsmæssige variabler, som påvirker ens tilstand, sammen 

påvirker ens skeptiske mindset samt skeptiske adfærd.  

Figur 7 - Påvirkning af revisors mindset (Hurtt, 2010, s. 150)
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Behandlingen af revisors skeptiske træk over for revisionsbevis er altså det som Hurtt i oven-

stående figur definerer som ”Trait Skepticm”. Disse træk er også dem som Nelson drager parallel 

til i hans model jf. hans behandling af ”traits”.  

Hurtt definerer følgende træk som afgørende for, at vurdere hvor skepsis revisorer er over for 

revisionsbevis: 

• A questioning mind 

• Suspension of judgment 

• Search for knowledge 

• Interpersonal understanding 

• Self-esteem 

• Autonomy 

A questioning mind kræver en vedvarende udspørgende tilgang til modtaget information samt 

revisionsbevis for, at afklare om disse er fejlbehæftet eller ej (Hurtt, 2010, s. 152). 

Suspension of judgment kræver en passende grad af revisionsoverbevisning før man som revisor 

må drage en konklusion. Indtil dette er opnået skal revisor være neutral og ej stille sig tilfreds 

med grundlaget for, at kunne drage en konklusion endnu (Hurtt, 2010, s. 153). 

Search for knowledge vil nogle opfatte som et begreb, som minder om ”a questioning mind”. 

Forskellen mellem disse to begreber er at revisor med ”a questioning mind” i en vis grad bliver 

ved med at udspørge ud fra en tilgang om tvivl eller usikkerhed omkring det allerede modtagne 

information samt revisionsbevis – Hvorimod at man med trækket ”search for knowledge” alene 

udspørger med en mere generel nysgerrighed eller interesseret tilgang (Hurtt, 2010, s. 153). 

Interpersonal understanding er et vigtigt element i hvordan revisor evaluerer revisionsbevis men 

som samtidig adskiller sig fra de tre første begreber. Interpersonal understanding fokuserer på, 

at forstå motivationen samt integriteten bag de personer som står for udarbejdelse af det efter-

spurgte materiale. Dette er relevant, da personers motivation og adfærd kan være med til at 

levere upræcis, farvet eller vildledende information (Hurtt, 2010, s. 154). 

Self-esteem eller mangel herpå påvirker tiltroen til ens egne vurderinger. Høj graf af self-esteem 

er med til at kunne opretholde den professionelle skepsis og udfordrer andres antagelser samt 

konklusioner. Dette kan med høj grad af self-esteem gøres ved face-to-face interaktioner. Ved 

mangel på self-esteem kan en revisor have tendens til blot at tage antagelser til indtægt uden 
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at udfordrer disse, da personen ikke tør at konfrontere de personer, som har anlagt antagelserne 

(Hurtt, 2010, s. 155). 

Autonomy er udtryk for, at den enkelte revisor er selvstændig og ikke bliver påvirket af meninger 

eller overbevisninger fra andre (Hurtt, 2010, s. 154). 

Ifølge Hurtt så udgør ovenstående seks træk tilsammen det som i Hurtts teori bliver defineret 

som ”trait skepticism”. Hurtt baserer sig på disse træk i udviklingen af skalaen for måling af hvor 

skepsis man som revisor er. Selve skalaen er ikke noget som vil blive behandlet i afhandlingen 

– det der dog er vigtigt at forstå er, at Hurtts teori omkring hvor skepsis man som revisor er 

over for revisionsbevis, baserer sig på ovenstående træk og ved hjælp af disse træk har Hurtt 

udviklet ”Hurtt’s skepticism scale”. 

Hvis der fortsat tager et kig på figur 7, kan man se at ens skeptiske mindset (skeptical mindset) 

også påvirkes af situationsmæssige variabler som påvirker ens ”state skepticism”. ”State” er 

udtryk for generelle midlertidige forhold opstået som følge af situationsmæssige variabler. 

”State” og ”Trait” påvirker ens skeptiske mindset, som så påvirker ens skeptiske adfærd. Dette 

kan deadlines som gør, at uanset hvor skepsis ens ”traits” er, så kan deadlines påvirke den 

endelige ”behaviour” fra revisor – hvis revisor er presset på tid, kan dette resultere i en mindsk-

ning af ens skeptiske adfærd. 

Med ovenstående gennemgang er det altså vigtigt at holde for øje, at Hurtts teori definerer, at 

ens skeptiske mindset påvirkes at flere forhold. En række træk (trait) som afgøres af det enkelte 

individ, men påvirkes også samtidig af situationsmæssige variabler, som påvirker alle, som er 

tilstede i omgivelserne. 

6.4 Afrunding 

I teorien omkring professionel skepsis har vi redegjort for, at teorien har været et omdiskutabelt 

emne gennem mange år i forhold til hvad, som påvirker den professionelle skepsis hos det en-

kelte individ. Vi har redegjort for to teoretikeres forsøg på, at forske i de træk som påvirker den 

professionelle skepsis – nemlig Nelsons samt Hurtts teori. I store træk ligger disse teorier sig op 

af hinanden, og Nelson får jo også input fra Hurtt til dannelsen af hans teori. Til brug for det 

analyserende afsnit vil vi primært fokusere på parameteren ”traits”, som behandles under Hurtts 

teori, men som Nelson også henviser til. De øvrige parametre har selvfølgelig også påvirkning 

på den endelige vurdering af ens skepsis, men set i forhold til brugen af data analytics ser vi 

især, at ens karaktertræk kan have en påvirkning herpå.  
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7 Revisionsprocessen 

Formålet med dette afsnit er, at give læser en forståelse for den proces og de overvejelser, som 

en revision indebærer for revisor, før der kan afgives en påtegning på et regnskab. Vi vil samtidig 

introducere nogle af de data analytics teknikker der på nuværende tidspunkt bliver diskuteret i 

branchen, med det formål at identificere en håndfuld teknikker hvori vi ser det største potentiale, 

og som vi efterfølgende vil diskutere i afhandlingens analyserende afsnit. 

I nedenstående figur er det forsøgt, at illustrere en simplificeret revisionsproces som vi kender 

den i dag, som udgøres af de grønne bokse og hvor vi vurderer et potentiale for anvendelsen af 

data analytics. Under de grønne bokse er data analytics potentiale stadiet benævnt. Det vil altså 

sige, at der for eksempel er potentiale for udnyttelse af data analytics på et ”udforskende” niveau 

under planlægningen for de steps som vedrører ”kendskab til virksomheden” samt ”forståelse 

af transaktionskæder”. Figuren er medtaget for at give læser et overblik over den kommende 

gennemgang af revisionsprocessen. 

Udforskende

Bekræftelse af tese

Forudsigende analyser

Undersøgelse

Detail-

revision

Afsluttende 

regnskabs-

analyse

Rappor-

tering

Planlægning Udførsel Afslutning
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af transak-
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derings-
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Kontrol-

revision

Substans-

analytisk 

revision

Figur 8 - Oversigt over revisionsprocessen samt data analytics potentiale (egen tilvirkning)

7.1 Indledning 

Der blev tidligere i afhandlingen redegjort for, at revisors konklusion på regnskabet er udtryk 

for “høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl” (ISA 200.11) og at denne høje 

grad af sikkerhed udtrykkes ved “at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau” (ISA 200.17). Nøgleordene her er revisionsbevis

og revisionsrisikoen, og begge er yderligere defineret i vejledningen til ISA 200 (afsnit A28-A44). 
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7.1.1 Revisionsrisikoen 

Revisionsrisikoen er et udtryk for at revisor ikke identificerer væsentlige fejl i regnskabet, og 

kan defineres som ”en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og opdagelsesrisikoen” 

(ISA 200.A32): 

Revisionsrisiko = Risici for væsentlig fejlinformation x Opdagelsesrisikoen 

Risici for væsentlig fejlinformation er et udtryk for at der opstår væsentlige fejl i regnskabet, og 

virksomheden ikke selv er i stand til at forebygge disse ved implementerede interne kontroller. 

Disse risici kan forekomme på to niveauer i regnskabet: på regnskabet som helhed eller på 

revisionsmålsniveau (ISA 200.A34).  

Risici på regnskabet som helhed relaterer sig som oftest til risikoen for besvigelser, der kan have 

påvirkning på integriteten af hele regnskabet. 

Risici på revisionsmålsniveau er et udtryk for revisors vurdering af hvilke grupper af virksomhe-

dens transaktioner, balanceposter eller oplysninger, der med størst sandsynlighed opstår fejl i, 

og hvorledes disse fejl er tilbøjelige til at opstå. Der gives ikke konkrete revisionsmål i ISA’erne, 

men et revisionsmål kan eksempelvis relatere sig til værdiansættelse eller tilstedeværelse af et 

aktiv (Eilifsen et al., 2014, s. 133). Revisionsmålet er styrende for testretningen, når revisor skal 

planlægge sine handlinger til at afdække den pågældende risiko. 

Ved vurderingen af hvilke revisionsmål der gør sig gældende for den konkrete revision skal re-

visor forholde sig til de to komponenter af risici for væsentlig fejlinformation (ISA 200.A37): 

Risici for væsentlig fejlinformation = Iboende risiko x Kontrolrisiko

Den iboende risiko er den ”rene” risiko for at der opstår fejl for en given gruppe af transaktioner, 

balanceposter eller oplysninger. Risikoen er således højere når der er tale om komplekse trans-

aktioner eller beregninger, eller der er tale om konti sammensat af beløb, som er påvirket af 

regnskabsmæssige skøn, der er underlagt betydelig skønsmæssig usikkerhed (ISA 200.A38). 

Kontrolrisikoen er en kvantificering af effektiviteten af virksomhedens implementerede interne 

kontroller. Hvis ledelsen effektivt har identificeret de risici der truer udarbejdelsen af virksom-

hedens regnskab uden væsentlige fejl, og har udformet passende kontroller til at afdække disse 

risici vil kontrolrisikoen være lav, og vil dermed kunne reducere den samlede risiko for væsentlig 

fejlinformation (ISA 200.A39).  
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Risikoen for væsentlig fejlinformation, og dermed den iboende risiko og kontrolrisikoen, er virk-

somhedens risici, der eksisterer uafhængigt af revisionen af et regnskab, og kan således ikke 

påvirkes af revisor. 

Opdagelsesrisikoen er risikoen for at revisor ikke identificerer eventuelle væsentlige fejl på trods 

af de planlagte revisionshandlinger. Såfremt revisor har vurderet en høj risiko for væsentlige fejl 

på gruppen af transaktioner, balanceposter eller oplysninger, kan der accepteres en mindre op-

dagelsesrisiko end såfremt risikoen for væsentlige fejl var lav (ISA 200.A42). Det må derfor 

gælde at jo højere risiko der er identificeret, jo større krav stilles der til mængden og kvaliteten 

af revisionsbevis, da revisor er nødsaget til at afdække en større del af populationen og/eller 

indhente et stærkere revisionsbevis, for at kunne minimere opdagelsesrisikoen. 

Selvom de praktiske vejledninger og lærebøger foreslår at kvantificere revisionsrisikoen og risi-

koen for væsentlige fejl ved at udtrykke dem som procent, må det dog erkendes, at størstedelen 

af processen med at identificere risici, og særligt, hvor tilbøjelige de er til at påvirke regnskabet, 

og dermed definere omfanget af indsamling af revisionsbevis, til at kunne bringe opdagelsesri-

sikoen ned på et acceptabelt niveau, i høj grad er en subjektiv proces, hvor revisor skal anvende 

sin faglige vurdering. 

7.1.2 Revisionsbevis 

For at reducere revisionsrisikoen skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Til-

strækkelighed og egnethed er, i denne sammenhæng, synonymt med mængden og kvaliteten 

af revisionsbevis (ISA 500.A4 & A5).  

Kvaliteten af revisionsbeviset afhænger af bevisets relevans og pålidelighed (ISA 500.A5). Påli-

deligheden er udtryk for hvordan beviset er fremskaffet og hvilken slags bevis der er tale om. 

ISA 500 redegør for de forskellige måder at opnå revisionsbevis (inspektion, ekstern bekræftelse 

etc.). Disse handlinger bygger i overvejende grad på det tidligere fremsatte teoretiske funda-

ment, hvorfor der henvises hertil for dybdegående gennemgang af pålideligheden af revisions-

beviser, såvel som næste afsnit vedrørende de forskellige revisionshandlinger. 

Relevansen er koblet til sammenhængen mellem revisionshandling og det revisionsmål der søges 

afdækket. Har revisor eksempelvis identificeret en risiko der går på fuldstændigheden af om-

sætningen, vil det ikke være relevant at foretage stikprøver i de udstedte fakturaer, da eventu-

elle fejl netop vil afføde en manglende registrering af fakturaer i systemet.  
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Det er således essentielt for revisors konklusion, at de udførte handlinger rammer den identifi-

cerede specifikke risiko bedst muligt, og ikke blot at der bliver foretaget en hvilken som helst 

handling, der lægger sig tæt op ad risikoen eller det emne der testes.  

Mængden af revisionsbevis afhænger af både revisionsrisikoen og kvaliteten som drøftet tidli-

gere. Jo højere risiko, jo mere bevis skal der indhentes for at reducere opdagelsesrisikoen. 

Mængden af revisionsbevis kan sandsynligvis reduceres afhængig af styrken af det pågældende 

bevis, dog er dette ikke ensbetydende med, at beviser af ringe kvalitet kan være tilstrækkeligt 

såfremt der blot indhentes en masse (ISA 500.A4). 

Vurderingen af hvorvidt der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vil være en sub-

jektiv vurdering foretaget af revisor. Revisor skal altid foretage en sådan vurdering inden der 

afgives konklusion på regnskabet (ISA 330.26). 

Lærebogen Audit & Assurance services (Eilifsen et al., 2014, s. 143) introducerer analogien om 

at mængden af revisionsbevis kan ses som en spand der skal fyldes op. Størrelsen på spanden 

afgøres af den risiko, og det tilknyttede revisionsmål, der skal afdækkes. Revisor fylder løbende 

spanden op ved at udføre hhv. risikovurderingshandlinger, test af kontroller, substansanalytiske 

handlinger, og substanshandlinger. Den individuelle fordeling og samlede mængde af beviser er 

igen en professionel vurdering fra revisors side. Ved denne vurdering skal revisor dog tage i 

betragtning, at ISA 200.A46 pålægger revisor at foretage en opvejning af nytte og omkostnin-

ger, og at revisor ikke skal behandle alt det revisionsbevis der er, eller kunne være, tilgængeligt. 

7.1.3 Revisionshandlinger 

For at fylde den omtalte spand op med revisionsbevis, kan revisor udføre visse revisionshand-

linger. Det blev under bevisteorien påpeget at revisionsfaget er et meget praktisk anlagt fag. 

Der er dog ingen tvivl om at særligt Mautz og Sharafs teoretiske fundament spiller en stor rolle 

i den måde som ISA’erne ser på hhv. revisionsmål og revisionshandlinger. I det følgende vil de 

forskellige revisionshandlinger defineret i ISA 500.A14-A25 blive gennemgået, med henblik på 

at give læser et overblik over handlingerne, såvel som hvor i revisionsprocessen de er relevante, 

og pålideligheden ift. det samlede revisionsbevis. 

Inspektion er en revisionshandling baseret på kontrol af registreringer eller dokumenter. Det 

kan være registreringer eller dokumenter både internt og eksternt i virksomheden, og kan være 

både fysisk eller elektronisk opbevaret. Inspektionen af registreringer eller dokumenter giver 
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revisionsoverbevisning i det omfang som pålideligheden af kilden, og måden hvorpå det er til-

vejebragt, tillader. Det er således op til revisor at anvende sin professionelle skepsis når denne 

revisionshandling udføres. Som gennemgået i den grundlæggende bevisteori, er det eksterne 

bevis typisk stærkere end det interne, men det vil altid afhænge af den givne situation og revi-

sors vurdering. Hvis ikke det eksterne bevis kommer direkte fra den eksterne part, er der en 

risiko for at der kan være ændret på beviset. Og selv hvis dokumentet kommer fra den eksterne 

part, skal det vurderes om denne er uafhængig eller pålidelig. Interne dokumenter er dog ikke 

upålidelige men afhænger igen af den specifikke omstændighed. En udstedt faktura er et internt 

dokument, som revisor typisk anser som pålideligt. 

Handlingen inspektion udføres typisk som en del af revisors detailrevision af bilag for at opnå 

overbevisning om et revisionsmål, men kan også anvendes som et led i risikovurderingen når 

der skal opnås et lidt stærkere revisionsbevis end eksempelvis ved blot at forespørge. Dette kan 

være tilfældet når revisor kontrollerer en kundekontrakt for at opnå forståelsen for virksomhe-

dens princip for indregning af omsætning. Ved test af kontroludførelse vil revisor typisk foretage 

kontrol af registrering af den udførendes ”sign-off”. 

Observation er en revisionshandling der består i at overvære udførelsen af en given handling 

udført af andre, så der kan opnås overbevisning om den faktiske udførelse. Observation giver 

revisionsbevis i det omfang som den observerede handling udføres, men kun i det omfang revi-

sor observerer. Det er samtidig et kendt videnskabsteoretisk dilemma at subjekter agerer an-

derledes under observation end hvis de ikke er. Kombinationen af dette medfører at revisor reelt 

ikke kan vide sig sikker på, at en given handling udføres på samme måde, og korrekt, næste 

gang, hvorfor revisionshandlingen kun giver begrænset revisionsoverbevisning. 

Ekstern bekræftelse er en revisionshandling hvor der modtages en direkte, fysisk, bekræftelse 

fra en tredjepart. Eksterne bekræftelser finder typisk anvendelsen, når der skal opnås overbe-

visning om balanceposter, såsom tilgodehavender eller gæld, men er ikke nødvendigvis begræn-

set hertil. Revisor kan også anvende denne handling til verificere specifikke kontrakter eller 

aftaler og lignende. Såfremt bekræftelsen kommer fra en uafhængig, og pålidelig, modpart an-

ses dette for en af de stærkeste handlinger revisor kan foretage. 

Efterregning er en revisionshandling, hvor revisor kontrollerer den matematiske nøjagtighed, af 

de beregninger der ligger bag nøjagtigheden af givne posteringer. Dette kan eksempelvis være 

ved at efterregne afskrivningerne på anlægsaktiver. Her er det dog vigtigt at efterregningen kun 

forholder sig til den matematiske nøjagtighed, og ikke til de elementer der indgår i beregningen, 

såsom afskrivningsperiode. 
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Genudførelse er en revisionshandling, hvor revisor efterprøver en given handling eller kontrol, 

og vurderer hvorvidt der nås samme resultat, som da den blev udført i første omgang. Dette 

sker typisk som et led i vurderingen af den interne kontrol. Handlingen har høj pålidelighed, da 

det er revisor selv, der kan vurdere resultatet. 

Forespørgsel er en revisionshandling, der anvendes i løbet af revisionen til at understøtte de 

øvrige handlinger. Selvom handlingen i sig selv, ikke anses for at være tilstrækkeligt pålidelig, 

er den et vigtigt værktøj til at indhente informationer der ellers ikke ville være komme frem 

under revisionen.  

Analytiske handlinger både kan og bør blive anvendt i de forskellige stadier af revisionsproces-

sen. Som led i risikovurderingen, som en specifik substanshandling til at afdække revisionsmål, 

og som en afsluttende handling, når det skal vurderes hvorvidt regnskabet stemmer overens 

med revisors forventning baseret på det opnåede kendskab under revisionen. Analytiske hand-

linger anvendes til at evaluere sammenhængen mellem dele af regnskabet, og øvrige finansielle 

eller ikke finansielle data.  

Pålideligheden af de analytiske handlinger, afhænger i høj grad af pålideligheden af det anvendte 

datagrundlag, og de forudsætninger som revisor lægger til grund for analysen. 

7.2 Planlægning 

7.2.1 Formål 

Formålet med planlægningen som også består af risikovurderingshandlinger er, at identificere 

risici for fejl, som kan lede til væsentlig fejlinformation i regnskabet samt fastsatte en overordnet 

revisionsstrategi og en detaljeret revisionsplan, som kan afdække de identificerede risici. På 

baggrund heraf skal revisor kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at risici ikke har resulteret i 

væsentlig fejl i årsregnskabet og revisor vil dermed kunne afgive en blank påtegning (Sudan et 

al., 2012, s. 93). 

7.2.2 Kendskab til virksomheden 

Jævnfør ISA 315.11 skal revisor opnå en forståelse for virksomheden og dens omgivelser: 

• Eksterne forhold såsom brancheforhold, regulering samt relevant regnskabsmæssig begrebsramme 

er blot nogle af de forhold som revisor skal have forståelse for (ISA315.11a). 

• Herunder skal revisor opnå forståelse for virksomhedens art som inkluderer dens drift, ejerforhold, 

ledelsesstruktur, investeringsmål, struktur samt finansiering. Listen er ikke udtømmende og kan 

afhænge af hvilken virksomhed der er tale om. Forståelsen af virksomhedens art skal være med til 



Page 48 of 118

at give en forståelse for de transaktioner, balanceposter og oplysninger som regnskabet forventes 

at indeholde (ISA 315.11b). 

• Valget og anvendelsen af regnskabspraksis skal revisor også have kendskab til for at kunne vurdere 

om virksomhedens regnskabspraksis er passende for den forretningsområde og i overensstem-

melse med den regnskabsmæssige begrebsramme (ISA 315.11c). 

• Virksomhedens mål og strategi er også vigtigt at have en forståelse for såvel som de forretnings-

risici, som virksomheden står over for. Målet er vigtigt at opnå forståelse for, da det er den vej 

ledelsen vil forsøge at nå hen, mens strategien er udtryk for de metoder som anvendes for at nå 

målet. Forretningsrisiciene udtrykker forhold som virksomheden er udsat for, og en forståelse her-

for vil øge sandsynligheden for, at identificere væsentlig fejlinformation som følge af forretningsri-

sici på sigt vil have finansielle konsekvenser og dermed påvirkning på regnskabet (ISA 315.11d). 

• Kendskab til de forhold som virksomheden måles på kan øge sandsynligheden for at identificere 

tilsigtede fejl. Måling kan være præstationsmål, eksterne som interne som kan skabe pres på virk-

somheden. Presset kan alt andet lige give incitament til at forbedre virksomhedens resultater eller 

andre forhold som virksomheden måles på og dermed aflægge et fejlbehæftet regnskab (ISA 

315.11e). 

Ved brug af data analytics er det fortsat relevant at have kendskab til ovenstående da dette 

fortsat kan hjælpe revisorer med, at forstå bestemte mønstre i virksomhedens transaktioner og 

dermed øge sandsynligheden for at identificere eventuelle fejl. Som følge heraf karakteriseres 

data analytics stadiet for værende ”udforskende” jævnfør figur 8.  

Det kan dog forestilles, at revisor ved hjælp af en softwarerobot automatisk kan genere visse 

dele af et KTV-memo ud fra offentlig tilgængelige databaser. Oplysningerne som robotten kunne 

indhente er for eksempel brancheforhold, ejerstruktur/ledelse, begrebsramme samt regnskabs-

klase (FSR, 2018, s. 43). 

7.2.3 Forståelse af transaktionskæder 

Forståelse af virksomhedens transaktionskæder, som herunder også inkluderer forståelse af 

virksomhedens interne kontroller er relevante for revisionen for, at få indblik i hvilke processer 

virksomheden har, hvor der kan være risici for fejl samt hvilke kontroller, som er designet og 

implementeret for, at imødegå de identificerede risici for fejl. Selve vurderingen af om en kontrol 

er relevant er revisors faglige vurdering og kan i mange tilfælde være meget tidskrævende først 

at identificere, men også efterfølgende at teste (ISA 315.12).  

Forståelse af de interne kontroller opdeles i fem elementer, og udgør tilsammen begrebsrammen 

for de interne kontroller som kan påvirke revisionen. De fem elementer er: 
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a) Kontrolmiljøet 

b) Virksomhedens risikovurderingsproces 

c) Informationssystemet 

d) Kontrolaktiviteterne 

e) Overvågning 

Ad a) Kontrolmiljøet omfatter ledelsesfunktionerne, den daglige og den øverste ledelses hold-

ninger, opmærksomhed og tiltag vedrørende de interne kontroller samt betydningen heraf for 

virksomheden. Kontrolmiljøet fastsætter tonen i virksomheden (ISA 315.14). 

Ad b) Virksomhedens risikovurderingsproces omfatter den daglige ledelses håndtering af de risici 

som er gældende for virksomheden. Dette omfatter skøn over betydeligheden af den enkelte 

risiko, sandsynligheden for de indtræder samt hvilke foranstaltninger der skal træffes for, at 

håndtere de enkelte risici (ISA 315.15). 

Ad c) Informationssystemet omfatter virksomhedens ERP-system samt forretningsprocesser 

som er relevante for regnskabsaflæggelsen. Dette indebærer transaktioner i driften som er be-

tydelige for regnskabet, de processer i både it-systemer samt manuelle systemer som anvendes 

til at igangsætte, registrere og behandle transaktionerne, den tilhørende bogføring, behandling 

af øvrige begivenheder end transaktioner der er betydelige for regnskabet, regnskabsaflæggel-

sesprocessen samt kontroller med posteringer. (“ISA 315.18,” 2012) 

Ad d) Kontrolaktiviteterne omfatter de politikker og procedurer som bidrager til at den daglige 

ledelses pligter bliver udført. Disse aktiviteter kan omfatte godkendelse af transaktioner, afstem-

ninger, kontrakter mv., præstationsgennemgange fx rapporteringer, fysiske kontroller, informa-

tionsbehandling (applikationskontroller) samt funktionsadskillelse. (“ISA 315.20,” 2012) 

Ad e) Overvågning af kontroller indebærer, at virksomheden løbende overvåger om de interne 

kontroller er passende i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder hvordan virksomhe-

den udbedrer kontrollerne i så fald det vurderes, at der er mangler i de interne kontroller. Den 

løbende overvågning er ofte indbygget i en virksomheds rutineaktiviteter og omfatter regelmæs-

sige ledelses- og tilsynsaktiviteter (ISA 315.22). 

Data analytics kan anvendes på flere måder i forbindelse med gennemgangen af de interne 

kontroller. Det er især ved elementet informationssystemet, at der kan drages nytte af data 

analytics. Ved gennemgangen skal man selvfølgelig stadig have en forståelse for de relevante 
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forhold som kan være it-driften, it-strategien samt øvrige begivenheder. Dog vil man ved ana-

lyse af større mænger af transaktioner i virksomheden hvis ikke alle transaktioner, opnå en langt 

højere indsigt i de transaktioner, som føres i virksomheden. Både hvilke typer af transaktioner 

som føres, manuelle kontra automatiske transaktioner samt hvordan transaktionerne føres – 

herunder få et indblik i hvilke typer af transaktioner, som ikke er rutinepræget transaktioner.  

Det kan yderligere tænkes en robot hvor det er muligt at føre flowcharts og spørgeskemaer ind 

i robotten som så ved hjælp af text mining samt billedgenkendelse automatisk skal kunne opnå 

en forståelse for den enkelte transaktionskæde (FSR, 2018, s. 43). 

Også i forbindelse med forståelse af transaktionskæder vurderes det, at data analytics potenti-

alet er på et udforskende stadie. Det er her man endeligt får et indblik i dataene hos virksom-

heden samt hvor struktureret virksomhedens transaktioner behandles i bogføringen. Dette er en 

afgørende forståelse for netop at vurdere hvor stort data analytics potentialet er på den frem-

adrettet revision. Det er også relevant at bemærke, at den nye ISA 315 som er i høring, på et 

overordnet niveau nævner det kunne overvejes eksplicit at nævne data analytics i ISA’erne men 

at man hos IAASB på nuværende tidspunkt har en meget splittet holdning til dette. Man er bange 

for, at lade sig begrænse hvis det kan tolkes at nogle teknologiske teknologier ikke dækkes af 

termen ”data anlaytics”. Herunder kommer det også til udtryk at data analytics nok er højere på 

agendaen ved høringer af andre ISA’er da det for ISA 315 ikke har den store betydning da det 

vurderes, at kravene i ISA 315 fortsat er gældende om data analytics anvendes eller ej (ISA 315 

(revised), 2018).  

7.2.4 Risikovurderingshandlinger 

Revisor skal også i forbindelse med planlægningen identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

information jævnfør ISA 315.25. Risiciene skal vurderes på både regnskabspostsniveau samt 

revisionsmålsniveau og foretages for, at skabe et grundlag for udformningen samt udførelsen af 

revisionshandlinger, som giver høj grad af sikkerhed for, at de identificerede risici ikke resulterer 

i fejl i regnskabet. Risikovurderingshandlingerne skal omfatte forespørgsel, analytiske handlinger 

samt observation og inspektion. De udførte revisionshandlinger som er med til at opnå en for-

ståelse for virksomheden samt dens omgivelser, kan af revisor også anvendes som revisionsbe-

vis til at understøtte vurderinger af risici – Altså ud fra det indhentede revisionsbevis vurdere, 

om der er risiko for væsentlig fejl eller ej (ISA 315.5-6).  
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Risici på regnskabspostniveau er udtryk for risici der gennemgribende vedrører regnskabet som 

helhed, og som muligvis påvirker mange revisionsmål. Et eksempel herpå kan være risikoen for, 

at going-concern forudsætningen ikke opfyldes (Sudan et al., 2012, s. 150). 

Risici på revisionsmålsniveau kan være aktuelle for resultatopgørelsen, balancen samt noter. 

Risikovurderingen for risici på revisionsmålsniveau skal foretages pr. revisionsmål pr. regnskabs-

post (Sudan et al., 2012, s. 151). 

Helt overordnet skal der huskes på at der krav om analytiske handlinger i forbindelse med risi-

kovurderingshandlingerne jævnfør ISA 315.A14. Når revisorer i dag foretager risikovurderings-

handlinger startes der med, at kigge på regnskabsposten som helhed og vurdere om denne 

væsentlig eller ej. Herefter kigges der på hvad regnskabsposten består af, om der tidligere er 

konstateret fejl ved revision af regnskabsposten og analyserer herefter på en eventuel udvikling. 

Udviklingen kan identificeres ved forespørgsel kombineret med årlig udviklingsanalyse. Analysen 

kan både måle den procentvise og den nominelle udvikling. Efterfølgende, ved at dykke nærmere 

ned i kontokortene finder revisorer måske frem til at udviklingen primært består af x-antal større 

posteringer, som i store træk udgør stigningen/faldet i regnskabsposten. Altså starter man i dag 

i det store billede, og ud fra ens observationer arbejder man sig ned i en mere detaljeret risiko-

vurdering – Men kun hvis observationerne fra det store billede giver anledning til det. 

Data analytics giver nye muligheder i forhold til risikovurderingsprocessen. Dette indebærer 

analyser på transaktionsniveau i stedet for på regnskabspostsniveau. Analyser på transaktions-

niveau giver mulighed for at udføre en mere præcis risikovurdering, og den afledte effekt heraf 

er mere passende revisionshandlinger for, at afdække risici for væsentlig fejl. Ved mere præcise 

risikovurderingshandlinger mindsker revisor risikoen for, at uvæsentlige transaktioner overrevi-

deres, og risikofyldte transaktioner underrevideres hvilket alt andet lige vil øge effektiviteten af 

revisionsprocessen. 

Ved en transaktionsanalyse er der behov for, at alt kundens data kan behandles, hvilket alt efter 

virksomhedens størrelse godt kan være datatungt alt afhængig efter hvilke systemer revisor har 

til rådighed. Virksomhedens transaktioner omfatter hurtigt flere tusindevis af transaktioner og 

på de store virksomheder selv flere millioner af transaktioner. I tilfælde af, at det er muligt for 

revisor at behandle alt data, og samtidig muligt for kunden, at trække alt data ud af deres ERP 

system, har revisor mulighed for, at gruppere alle finanskonti op til de gældende regnskabspo-

ster og herefter foretage mere detaljeret analyser end hvad det ført var muligt. De detaljeret 

analyser har næsten ingen begrænsninger når først alt data er tilgængeligt. Teknologien kan 
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dog sætte begrænsninger i tilfældet af, at revisorer ikke er gearet til at udføre de komplekse 

analyser som den tilgængelige data ligger op til.  

Eksempler på transaktionsanalyser som kan foretages, kan være omsætningskonti sammenholdt 

med vareforbrugskonti sammenholdt pr. dag, pr. uge, pr. måned osv. Denne analyse kan yder-

ligere udspecificeres ved, at analysere enkelte omsætningskonti op med enkelte vareforbrugs-

konti for at forstå bestemte mønstre i bogføringen. Et andet eksempel på en transaktionsanalyse, 

som kan foretages i forbindelse med ens risikovurderingshandlinger kan være, hvor revisor sam-

menholder udviklingen i en balancepost henover året med aktiviteten i en resultatopgørelses-

konto. Dette kan være den månedsvise aktivitet i omsætningen mod den månedsvise debitor-

balance. Hvis ikke der er foretaget noget ekstraordinært henover året burde forholdet mellem 

omsætningen samt debitoren stemme overens gennem hele året. Visualisering er også vigtigt 

at tænke ind og kan spille godt sammen med transaktionsanalysen, da det også gør afvigelser 

mere klart, når det illustreres visuelt (American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 

2017, s. 7). 

Helt overordnet kan man for at vurdere virksomhedens interne kontroller også foretage måned-

lige analyser på hvor hurtigt virksomheden er til månedsafslutning. I praksis vil det betyde, at 

man som revisor gik ind og analyserede på hvor mange posteringer der var foretaget bagud i 

tid over x-antal dage i måneden efter den enkelte månedsluk. I tilfælde af dette gav anledning 

til usædvanlig aktivitet, vil man yderligere kunne dykke ned i hvilke finanskonti posteringerne 

er posteret på, samt herunder hvilke regnskabsposter de usædvanlige sene posteringer er po-

steret på. Det kan yderligere forestilles at revisor ved hjælp af kunstig intelligens har en robot 

som på baggrund af mønstergenkendelse automatisk udpeger risikoområder (FSR, 2018, 43). 

Det kan hurtigt blive omkostningstungt, at foretage disse komplekse analyser og mulighederne 

er store hvorfor det er op til den enkelte revisor at foretage netop de analyser, der giver mening 

i forhold til den konkrete virksomhed og risiko. 

Kunsten ved risikovurderingshandlingerne er som tidligere skrevet netop, at identificere de risici 

som kan give anledning til væsentlig fejl. I nogle tilfælde kan regnskabsposterne som der fore-

tages risikovurderingshandlinger på dog være så simple, at man i forbindelse med ens risiko-

vurdering indhenter det tilstrækkelige revisionsbevis til, at afdække risikoen for væsentlige fejl 

hvorfor der ikke er behov for viderebehandling af risikoen for væsentlige fejl under selve udfø-

relsen af revisionen. 
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Som ovenstående afsnit ligger op til, er stadiet for data analytics ikke længere på et udforskende 

niveau. Jævnfør figur 8 defineres potentialet for data analytics for værende på et stadie hvor 

revisor både undersøger transaktionerne i virksomheden ved hjælp af data analytics samt hvor 

man ved supplering af ens data analytics opnår bekræftelse om bestemte teser. 

7.3 Udførsel (reaktion på identificerede risici) 

7.3.1 Formål 

Formålet med udførelsen er, at afdække de risici som er identificeret og vurderet i forbindelse 

med ens planlægningsaktiviteter og afdække de identificeret risici ud fra de planlagte revisions-

handlinger, som også er planlagt i forbindelse med planlægningsaktiviteterne. De identificerede 

risici afdækkes ud fra tre typer af revisionshandlinger som er kontrolrevision, substansanalytisk 

revision samt detailrevision. Uanset hvilken form for revisionshandling som udføres, udføres 

handlingerne med formål, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

De 3 typer af revisionshandlinger vil blive gennemgået i nedenstående. 

7.3.2 Kontrolrevision 

Kontrolrevision udtrykkes i ISAerne også som test af kontroller. Der er krav om, at revisor skal 

udforme og udføre test af kontroller for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for rele-

vante kontrollers funktionalitet hvis revisor har en forventning om at kontrollen fungerer effektivt 

eller hvis substanshandlinger som består af substansanalytisk revision og detail revision ikke 

alene kan give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på revisionsmålsniveau. (“ISA 330.8,” 

2011). 

Virksomhedens interne kontroller består enten af automatiske eller manuelle kontroller. De au-

tomatiske kontroller kaldes også for applikationskontroller og er udtryk for kontroller som ej 

kræver menneskelig handling og hvor den enkelte handling ikke udføres, hvis ikke alle parametre 

er opfyldt. Dette kan for eksempel være en automatisk kontrol på omsætningen, som sikrer 

systemet ikke fakturerer varerne inden fragtseddel er modtaget, og det er sikret, at fragtseddel 

stemmer overens med ordrebekræftelse samt plukseddel. Her forudsættes det, at risikoen over-

går til køber, når varen bliver afhentet af ekstern fragtmand, hvorfor kontrollen netop sikrer, at 

der ikke faktureres før fragtseddel er scannet og sikret, at denne stemmer overens med ordre-

bekræftelsen samt plukseddel. 
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Data analytics’ potentiale har i denne del af revisionsprocessen store muligheder. Jævnfør figur 

8 defineres potentialet for data analytics for også her at være på et stadie hvor revisor både 

undersøger kontrollerne som led i ens udførsel, samt hvor man fortsat kan få bekræftet bestemte 

teser. 

7.3.3 Substansanalytisk revision 

Substansanalytisk revision er en af de to former for substanshandlinger, som revisor kan fore-

tage under en revision. Analytiske handlinger defineres i ISA’erne som vurderinger af finansielle 

oplysninger gennem analyse af forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-

finansielle oplysninger. Det omfatter herudover også en undersøgelse af konstaterede udsving 

eller sammenhænge, der ikke er konsistent med anden relevant information, eller som afviger 

betydeligt fra ens forventede population (ISA 520.4). 

Substansanalytiske handlinger kan omfatte analyser med udgangspunkt i tidligere års realise-

rede tal, budgetter og prognoser, skøn over afskrivninger, lønomkostninger mv samt branche-

oplysninger. Substansanalytisk revision kan blive en omkostningstung proces hvis det for revisor 

er en større udfordring at komme igennem de følgende trin som er krævet af ISA 520.5 for 

revisor skal kunne få revisionsoverbevisning af den substansanalytiske revision. 

a) Vurder egnetheden af de substansanalytiske handlinger for afdækning af de givne revisions-

mål (ISA 520.5a). 

b) Vurder pålideligheden af data som danner grundlag for revisors forventninger (ISA 520.5b). 

c) Opstil forventninger (ISA 520.5c). 

d) Fastslå størrelsen af en eventuel afvigelse som kan accepteres mellem det bogførte og for-

ventede beløb, uden yderligere undersøgelse kræves (ISA 520.5d). 

Ovenstående uddybes ikke yderligere, det er blot vigtigt at vide, at man som revisor skal igen-

nem alle trin. 

Udover ovenstående er det vigtigt at holde for øje, at hvis revisor har fastslået en betydelig 

risiko på revisionsmålsniveau, og når det er tiltænkt, at anvende substanshandlinger for, at få 

revisionsoverbevisning, kan risikoen alene ikke afdækkes ved brug af substansanalytisk revision. 

I dette tilfælde skal revisor også foretage detailrevision rettet mod den betydelige risiko (ISA 

330.21). 

Substansanalytiske handlinger bliver i praksis udført ved, at man som revisor vurderer de risici 

hvor det kunne give mening at fortage analytiske handlinger, og herefter vurdere om datagrund-

laget er pålideligt til, at kunne danne grundlag for ens forventninger. Informationen som danner 
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grundlag for revisors forventninger, er oplysninger som man har fået indhentet i løbet af revisi-

onen samt primære datakilder til det substansanalytiske formål. Sammenligning af oplysninger 

fra branchen anvender man i dag ikke i så høj grad som der er mulighed for. Målbar data såsom 

XBRL-filer som i Danmark er et indrapporteringskrav gør det bliver muligt at foretage målinger 

på alle indrapporterede tal. XBRL-data er tilgængelig for offentligheden herunder revisionshu-

sene, og der er derfor i dag stor potentiale for, at inddrage brancheoplysninger i ens analytiske 

handlinger. Dette kan være udviklingen i branchen generelt, prognoser på hvor branchen er på 

vej hjem, sammenholdelse af nøgletal osv. Der er mulighed for at bevæge sig mere over i for-

udsigende analyser med data analytics i stedet for kun, at fokusere på den realiseret udvikling 

som man tidligere har haft stor tildens til. Som følge heraf illustreres data analytics potentialet 

i figur 8 på dette stadie også som ”forudsigende analyser” hvor regressionsanalyser kunne være 

aktuelt. 

7.3.4 Detail revision 

Jævnfør ovenfor blev den ene form for substanshandling gennemgået, nemlig substansanalyti-

ske handlinger. Den anden form for substanshandling er detailrevision. Detailrevision omfatter 

test af afstemning til underliggende dokumentation. Det underliggende dokumentation kan være 

bilag, bekræftelser, fakturaer osv. Det er vigtigt at huske på, at der altså ikke kun er tale om 

dediceret stikprøverevision af årets driftsførte transaktioner, men at for eksempel revision af 

skøn, hvor skønnets inputs testes ned til underliggende dokumentation, eller når der udsendes 

saldomeddelelser for at få overbevisning omkring debitorernes tilstedeværelse også defineres 

som detailrevision. Detailrevision er altså et vidt begreb inden for revision. I nedenstående afsnit 

vil kun de metoder for, at udføre detailrevision på gennemgås hvor data analytics vurderes, at 

kunne have den største påvirkning på selve udførelsen af revisionen. 

Udvælgelse af enheder til test 

Udvælgelse af enheder til test består af flere former for revisionsmetoder for at opnå tilstræk-

kelig og egnet revisionsbevis: 

a) Udvælgelse af alle enheder til test 

b) Udvælgelse af specifikke enheder 

c) Stikprøverevision 

Ad a) Revisor kan vurdere, at det er mest hensigtsmæssigt, at teste samtlige transaktioner af 

en regnskabspost. Dette kan være aktuelt i de tilfælde hvor populationen består af et lille antal 

elementer med høj værdi, hvor der er betydelig risiko men hvor det vurderes, at andre metoder 
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ikke giver tilstrækkelig og egnet revisionsbevis eller hvor der automatisk udføres ensarterede 

posteringer, som kan testes omkostningseffektivt (ISA 500.A53). 

I tilfælde af, at revisor vurderer det er mest hensigtsmæssigt at teste samtlige enheder, kan 

man stille spørgsmålstegn ved om data analytics giver mening i denne sammenhæng. Der hvor 

data analytics kunne give mening er i de tilfælde hvor man ønsker at teste de automatisk gene-

rerede posteringer. Automatisk genererede posteringer vil alt andet lige kunne testes mere om-

kostningseffektivt end ved udvælgelse af alle bilag til test. Herunder kan samtlige enheder også 

indgå i ens analyse hvorfor man ved hjælpe af data analytics også får overbevisning om alle 

enheder i populationen. 

Ad b) Revisor kan vurdere, at der er specifikke områder fra en population, som man særskilt 

ønsker at teste. I dette tilfælde skal revisor være opmærksom på, at revisionsoverbevisningen 

ikke gælder for den øvrige population. Denne metode kan være anvendeligt i tilfælde af, at 

revisor vurderer, at der er særlige karakteristika ved en bestemt gruppe af en population, en-

heder med høj værdi, alle enheder over et vis beløb eller bestemte enheder til blot en højere 

opnåelse af information (ISA 500.A54). 

At man som revisor kun ønsker, at teste en specifik del af en population, betyder ikke, at det 

ikke kan håndteres med data analytics. Ved opsætning af de rigtige parametre, kan man hvis 

ERP systemet er gearet til det, tilpasse ens analyser til kun, at vise resultater for de transaktioner 

med det defineret særlige karakteristika, som revisor specifikt vil teste. 

Ad c) Revisor kan vurdere, at der gerne skal kunne drages konklusion om hele populationen på 

baggrund af én undersøgelse. Dette muliggøre revision ved brug af stikprøver hvis blot hele 

populationen indgår i ens undersøgelse og udvælgelsen af ens stikprøver er repræsentativ. ISA 

530 regulerer revision ved brug af stikprøver. ISA 530 vil dog ikke uddybes i denne afhandling 

(“ISA 500.A56,” 2011). 

I tilfælde af brugen af data analytics bliver den ordinære stikprøverevision med repræsentativ 

stikprøveudvælgelse overflødig, som følge af, at man med data analytics tager stilling til hele 

populationen. 

Regnskabsmæssig skøn 

Regnskabsmæssig skøn kan være vanskeligt at revidere som følge af, at de generelt er påvirket 

af subjektive vurderinger foretaget af den daglige ledelse. Test af regnskabsmæssige skøn skal 

derfor også udføres efter specifikke krav jf. ISA 540. Regnskabsmæssig skøn er typisk skøn over 

nedskrivninger, skøn over levetid og scrapværdi for anlægsaktiver, skøn over retstvister og krav, 

skøn over dagsværdier af forskellige regnskabsposter osv.  
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Alt afhængig af hvilket form for regnskabsmæssig skøn der er tale om, kan data analytics være 

aktuelt. I forbindelse med revision af dagsværdier er der ofte underliggende beregninger som 

ligger til grund for dagsværdierne. Disse beregninger dannes på baggrund af nogle data som 

man med fordel kan teste med data analytics. Herunder gøres der ofte også brug af følsomheds-

analyser som kan være med til at give en indikation af hvor mange procent skønnet skal være 

forkert, før der er tale om en væsentlig fejl og dermed hvor stor risikoen er for at skønnet er 

væsentligt forkert. 

7.4 Afslutning 

7.4.1 Formål 

Efter udførslen af en revision af de enkelte regnskabsposter skal der udføres afsluttende arbejder 

med det formål, at gøre revisor skal til at udarbejde revisionspåtegningen. De afsluttende ar-

bejder er blandt andet begivenheder efter balancedagen, going concern overvejelser samt af-

sluttende regnskabsanalyse (Sudan et al., 2012, s. 279). Efter de afsluttende arbejder skal re-

visor afgive rapporteringen hvor formålet er at tilføre tillid til et specifikt emne eller objekt samt 

viderekommunikere forhold og anbefalinger som revisor har fundet væsentlige at kommunikere 

(Sudan et al., 2012, s. 316). 

Data analytics kan især have en påvirkning på den afsluttende regnskabsanalyse samt rappor-

teringen hvorfor disse elementer vil gennemgås i nedenstående. 

7.4.2 Afsluttende regnskabsanalyse 

Den afsluttende regnskabsanalyse har til formål at understøtte udformningen af en overordnet 

konklusion og udføres i forlængelse af revisionen af de enkelte regnskabsposter. Herunder skal 

analysen overordnet hjælpe revisor om, at konkludere på, at regnskabet er konsistent med re-

visors forståelse af virksomheden (ISA 520.6). 

En afsluttende regnskabsanalyse kan være med til, at identificere en hidtil ikke erkendt risiko 

for væsentlig fejlinformation. Hvis dette er tilfældet skal revisor i henhold til ISA 315 genoverveje 

risikovurderingen og i så fald tilpasse de planlagte yderligere revisionshandlinger (ISA 520.A18). 

I tilfælde af at en afsluttende regnskabsanalyse afslører udsving eller sammenhænge som afvi-

ger fra det forventede eller anden relevant information, skal revisor undersøge disse afvigelser 

ved enten at rette forespørgsel til ledelsen og efterfølgende opnå egnet revisionsbevis i relation 
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til ledelsens svar eller udføre andre revisionshandlinger som efter omstændighederne er nød-

vendige (ISA 520.7) 

7.4.3 Rapportering 

De formelle former for afsluttende rapporteringer som revisor kan afgive er revisionsprotokollen, 

management letter samt revisionspåtegningen. Dette afsnit vil udelukkende behandle revisions-

protokollen da data analytics potentiale her er størst og da det også er her der er mulighed for 

at skabe værdi og give indsigt i revisionen over for virksomhedens øverste ledelse.  

ISA 260 samt ISA 265 regulerer revisors kommunikation med den øverste ledelse samt kom-

munikation om mangler i intern kontrol til den øverste og daglige ledelse. Revisors mål for kom-

munikation er blandt andet ”at forsyne den øverste ledelse med rettidige observationer, der 

gøres i forbindelse med revisionen, og som er betydelige og relevante for ledelsens ansvar for 

at føre tilsyn med regnskabsaflæggelsen” (ISA 260.9c).  

I forhold til den skriftlige rapportering til den øverste ledelse stilles der overordnet følgende krav 

(Sudan et al., 2012, s. 325): 

I. Betydelige resultater fra revisionen 

II. Betydelige mangler i intern kontrol 

III. Kommunikation om revisors uafhængighed 

IV. Yderligere relevant forhold 

For at give et eksempel på betydelige resultater fra revisionen kan dette være når revisor rejser 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. I så fald skal der i revisionspro-

tokollen indeholde en vurdering fra revisor af: 

• Hvorvidt begivenhederne eller forholdene udgør en væsentlig usikkerhed (ISA 570.23A) 

• Hvorvidt anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift er passende ved udarbejdelsen og 

aflæggelsen af regnskabet, og (ISA 570.23B) 

• Hvorvidt de tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende. (ISA 570.23C) 

Revisorer kan ved vurdering om virksomhedens evne til, at fortsætte driften gøre brug af data 

analytics til at få en større forståelse for den fremtid, som virksomheden står over for. Under 

afsnit 3.3 behandles forskellige former for analyser – En af analyserne er ”predictive” analyser 

som ser fremadrettet og som ud fra mønstergodkendelse kan forudsige ”what will happen”. 

Dette vil hjælpe revisorer med ikke kun at vurdere going concern ud fra de realiserede tal pr. 
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underskriftdagen, men samtidig også vurdere going concern ud fra forventningen baseret på 

historisk mønstergenkendelse (FSR, 2018, s. 43).  

7.5 Afrunding 

Jævnfør gennemgangen af revisionsprocessen har vi redegjort for teoretiske forhold som er re-

levant at få styr på inden vi kaster os ud i gennemgangen af revisionsprocessen. Revisionspro-

cessen er simplificeret til kun at indeholde de væsentligste områder for hvor det vurderes, at 

der er et potentiale for anvendelsen af data analytics. Potentialet er sammenholdt op mod de 

reguleringsmæssige krav i ISA standarderne for netop at se om disse begrænses til brugen af 

data analytics. Der er heraf blevet givet et par eksemplar på i hvilke tilfælde data analytics kan 

understøtte revisionsprocessen og i nogle tilfælde helt erstatte dele af revisionsprocessen. Til 

brug for det analyserende afsnit har vi gået videre med fire teknikker hvor vi ser et stort poten-

tiale for anvendelsen i revisionsprocessen, og som vi vurderer spænder over hele skalaen i for-

hold til kompleksiteten af teknikken.  
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Delkonklusion på kapitel 2 

Formålet med dette kapitel har været først og fremmest at undersøge de underliggende drivere 

og parametre, der er med til at definere kvaliteten af en revision. Vi havde i problemformulerin-

gen valgt at omfavne kvalitet for revisor, revisors kompetencer, og kvalitet for regnskabsbruger 

under begrebet revisionskvalitet. 

Under afsnit 4 kom vi frem til at vurderingen af ”deficient performance gap” og ”unreasonable 

expectation gap” vil være relevante inddrage, når vi skal vurdere teknikkernes indflydelse på 

regnskabsbrugers forventning til revisors arbejde. 

I afsnit 5 gennemgik vi den teoretiske begrebsramme, der er med til at definere hvad kvalitet 

er for revisor. Her redegjorde vi for at revisionskvaliteten i særdeleshed skal måles op på revisors 

opfattelse og vurdering at det enkelte revisionsbevis, og karakteren af det pågældende bevis. 

Måden hvorpå bevis opnås og tolkes må derfor lægges til grund for analysen. Derudover blev 

den ressourcemæssige omkostning forbundet med revisionen, også fundet som et vigtigt para-

meter. 

I afsnit 6 kom vi frem til, at revisors professionelle skepsis især af præget af en persons karak-

tertræk. Som følge heraf finder vi det relevant at belyse hvilke karaktertræk som præger brugen 

af de enkelte data teknikker og hvordan de vil have en effekt på revisors kompetencer ved 

brugen af data analytics. 

Dernæst har vi identificeret de områder af revisionsprocessen, med størst potentiale for anven-

delsen af data analytics, og relevante teknikker for udnyttelsen af dette potentiale.  

I afsnit 7 kom vi frem til at data analytics kan finde bred anvendelse under både risikovurde-

ringsprocessen, og som led i revisors handlinger mod de identificerede risici. Samtidig vurderes 

teknikkerne Intelligent Automatisering, Regressionsanalyse, Benchmarking, og Transaktions-

analyse at have størst relevans for fremtidig anvendelse. 
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Kapitel 3 

Kapitlet indeholder afhandlingens analyserende elementer. 

Der analyseres først på mulighederne ved anvendelse af de 

Specifikke data teknikker, som blev identificeret i kapitel 2. 

Herefter afsøges muligheden for at opstille en mere eller 

Mindre automatiseret revision. 

KAPITEL 3
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8 Brug af data analytics 

I kapitel 2 har vi som led i gennemgangen af revisionsprocessen identificeret følgende data 

analytics teknikker som vi ønsker at analysere i dette afsnit: 

 Intelligent automatisering 

 Regressionsanalyse 

 Transaktionsanalyse 

 Benchmarking 

Ovenstående teknikker ønsker vi at analysere ud fra teorien som der er redegjort for i kapitel 2. 

Analysen vil følge nedenstående opbygning: 

1) Udnyttelse i revisionsprocessen – Analysen vil starte med at introducere teknikken, og hvor-

dan, vi vurderer, revisorer kan gøre brug af den.  

2) Indflydelse på revisionskvaliteten 

a. Revisionshandlingen – baseret på det teoretiske afsæt for opnåelsen og styrken af 

revisionsbevis, vil anvendelsen af den enkelte teknik, blive analyseret. Vi vil diskutere 

hvilken handling der er tale om, hvilke revisionsmål den skal afdække, og hvordan det 

påvirker kvaliteten i revisionsbeviset. 

b. Subjektivitet – En analytisk tilgang kan ofte være præget af subjektivitet da outputtet 

fra den analytiske handling i nogle tilfælde ikke er noget, som revisor kan sætte to 

streger under. Som følge heraf, vil vi under dette afsnit undersøge hvordan subjekti-

vitet kan påvirke revisors konklusion som har en endelig påvirkning på bevisets styrke.  

c. Dokumentation – En stor del af revisionskvaliteten dækker også over at revisor kan 

dokumentere de opnåede beviser. Vi vil under dette afsnit gennemgå hvad revisor 

især skal være opmærksom på ved anvendelsen af den enkelte teknik. Herunder i 

hvilken grad det er nødvendigt for revisor at tage stilling til nøjagtigheden samt fuld-

stændigheden af den anvendte information for netop at sikre en høj revisionskvalitet.  

d. Effektivitet – Den tidsmæssig besparelse ved, at gøre brug af den enkelte teknik vil 

gennemgås under dette afsnit. Som nævnt i afgrænsningen, vil der ikke særskilt blive 

vurderet på eventuelle investeringsomkostninger forbundet med at gøre teknikken 

praktisk anvendelig. 

3) Revisors kompetencer 

a. Revisorer skal uanset den anvendte teknik fortsat opretholde den professionelle skep-

sis. Dog kan anvendelsen af den enkelte teknik præge niveauet af hvor skepsis revisor 

har behov for at være over for outputtet og endeligt det opnåede revisionsbevis. Vi vil 
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yderligere gennemgå hvilke faktorer revisor skal være opmærksom på ved anvendel-

sen af den enkelte teknik ved opnåelse af det ønskede revisionsbevis. 

4) Kvalitet for regnskabsbruger 

a. Efterhånden som revisors analyser bliver mere og mere relevante i forhold til at op-

dage fejl, specifikke for den pågældende virksomhed, må det også forventes at regn-

skabsbruger vil være interesseret i at implementere analysen som et led i det interne 

kontrolmiljø. Teknikkerne som vi har behandlet vil analyseres i forhold til om regn-

skabsbruger også kan gøre brug heraf i forbindelse med deres operationelle dagligdag 

med fokus på optimering af nuværende typiske forretningsgange.  

Herefter vil vi foretage en samlet gennemgang af de fire teknikker, ud fra nedenstående para-

metre, da disse i højere grad vurderes at være relevante på tværs af teknikkerne og dermed for 

brugen af data analytics som helhed: 

• Værdiskabende rapportering – Afsnittet vil analysere hvilke muligheder data analytics giver i 

form af det output der leveres ved en revision, udover en påtegning på regnskabet. 

• Regnskabsbrugers forventninger – Afsnittet vil fokusere på Brenda Porters teori bag forvent-

ningskløften og hvilken effekt data analytics kan have på det gap, som aktuelt eksisterer 

mellem revisors udførte arbejde og samfundets forventninger. 

• Mindset - Afsnittet vil fokusere på det mindset som kræves af revisorer for, at kunne agere 

som fremtidens revisor ved brug af data analytics teknikker.  

8.1 Intelligent automatisering 

Intelligent automatisering består jævnfør afsnit 3.2.1 overordnet af robotics samt kunstig intel-

ligens. Intelligent automatisering kan bruges i mange sammenhænge under en revision. I ne-

denstående afsnit gennemgår vi fire eksempler på hvordan intelligent automatisering kan an-

vendes. De fire eksempler er følgende: 

• Afstemning af likvider og depoter mellem finans samt dataudtræk fra bank. 

• Afstemning af ejendomme mellem anlægskartotek samt tinglysningsoplysninger 

• Pristjek af lagerpriser til gennemsnitspriser på branche databaser 

• Indhentelse og vurdering af advokatbreve 

8.1.1 Udnyttelse i revisionsproces 

Intelligent automatisering kan have en påvirkning på revisionstilgangen som den udføres i dag. 

Hvis revisor for eksempel ønsker, at revidere afstemningen af likvider samt depoter mellem 
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finans og bank kan dette udføres ved hjælp af robotics. Hvis der forestilles en større investe-

ringsforening, som har en del bankkonti samt depoter, kan afstemning heraf være meget tids-

krævende i tilfælde af at det skal gøres manuelt. Ved at få udtræk fra ERP systemet samt banken 

pr. statusdagen, kan softwarerobotten programmeres til automatisk, at foretage afstemningen 

mellem ERP systemet samt banken. Selve afstemningen vil foretages ud fra bankens unikke 

kontonumre for først, at sikre de unikke kontonumre er medtaget på bankudskriftet, men sam-

tidig også på kontoplanen. Herudover vil der også være tale om en afstemning af kontienes 

saldi. Det kræves derfor, at de unikke numre fra banken også går igen i ERP-systemet. Det kan 

yderligere tænkes, at hvis revisor har live adgang til både ERP-systemets transaktioner samt 

alle bankbevægelser, så vil afstemningen kunne foretages på transaktionsniveau. Ved afstem-

ning af ERP systemets saldi mod bankens saldi gør revisor brug af ekstern information, som 

indgår under revisionsbevis for eksternt bekræftelse i henhold til ISA 500. 

Hvis revisor planlægger, at indhente tinglysningsoplysninger på én ejendom eller flere kan dette 

også håndteres med robotics. Softwarerobotten kan programmeres til, at indhente tingbogsop-

lysninger ud fra ejendomsoplysninger (matrikelnummer) fra anlægskartotek. Heraf kan revisor 

afstemme matrikelnummer fra anlægskartotek med matrikelnummer fra tingbogen. Software-

robotten kan også programmeres til, at indhente oplysninger fra tingbogen såsom sikkerheds-

stillelser og eventuelt generere en samlet rapport med alle sikkerhedsstillelser som er relevant 

for revisor at tage stilling til. Selve indhentningen af sikkerhedsstillelser er ikke nogoet som 

revisor opnår revisionsoverbevisning med, men er et værktøj for revisor, som efterfølgende kan 

afstemme rapporten med sikkerhedsstillelser mod kundens dokumentation og herefter opnå re-

visionsoverbevisning i form af ekstern bekræftelse.  

Pristjek af for eksempel lagerpriser til gennemsnitspriser på branche databaser er også, et værk-

tøj revisorer kan gøre brug af for at få en indikation af, at lagervarerne indgår med den korrekte 

værdiansættelse eller om der er behov for nedskrivning. For et give et lidt mere komplekst 

eksempel, som kræver inddragelse af kunstig intelligens kan vi tage udgangspunkt i bilbranchen. 

Alle biler er unikke hvorfor det kan være svært at estimere en gennemsnitspris for en bil. Mange 

parametre har en påvirkning på selve prisen på en bil og mange parametre har dermed en 

påvirkning på nettorealisationsværdien af de enkelte brugte biler. Dette er alt fra bilens årgang, 

farve, motorstørrelse, antal kørte kilometer, niveauet af ekstraudstyr osv. For at få en indikation 

på nettorealisationsværdien kan softwarerobotten sammenholde parametrene med andre brugte 

biler mod for eksempel databasen, som www.bilbasen.dk baserer sig på. Selve outputtet fra 

softwarerobotten skal gerne være, at lagerbilernes værdiansættelse, som der ønskes revisions-

overbevisning for, i markedet har en gennemsnitspris på XX kr., mod en lagerpris på XX kr. 

Dette er alene et værktøj, som kan hjælpe revisor med at opnå overbevisning for varelagerets 
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værdiansættelse ved at teste det underliggende data som ligger til grund for vurderingen af 

nettorealisationsværdien og dermed give en indikation på, om der er hensat for meget eller for 

lidt til nedskrivning. Selve revisionsoverbevisningen ligger altså i at teste ledelsens skøn. 

Det sidste eksempel vi vil gennemgå er en automatisering af revisors handling omkring indhen-

telse af advokatbreve. Som et led i revisionen er det pålagt revisor at identificere eventuelle 

verserende retssager mod virksomheden, da disse dels kan lede til indregning af sagsomkost-

ningerne som en del af regnskabet, og dels kan lede til overvejelser omkring going concern, 

afhængig af søgsmålet. 

Robottens opgave vil i dette tilfælde, først og fremmest, være at udsende forespørgsler og ind-

hente svar fra de pågældende advokater. Dette foregår typisk over mail og kan integreres i 

revisionen ved, at robotten selv skimmer konti for advokatomkostninger. Ulig indhentelse af 

bekræftelse på likvider eller tingbogsoplysninger, er en besvarelse på et advokatbrev ikke ét tal 

der bliver bekræftet. Der kan være indeholdt diverse oplysninger omkring sagernes forløb og 

om sandsynligheden for at vinde eller tabe de pågældende sager. Såfremt revisor skal kunne 

udnytte en robots potentiale til fulde ved udførelsen af denne handling, skal robotten være i 

stand til selv at vurdere de modtagne besvarelser, og holde disse op mod de indregnede beløb i 

regnskabet, ligesom den skal kunne vurdere om der er tale om en eventualforpligtelse eller en 

reel hensættelse. Det vil således kræve en væsentlig mere intelligent automatisering, og på sigt 

vil der kunne drages stor fordel af at robotten løbende lærer af de inputs, som revisor naturligvis 

er nødt til at bidrage med i starten. Selvom robotten vil skulle kunne agere på samme måde 

som revisors skeptiske mindset, er det vores vurdering, at en robot godt kunne programmeres 

med tekstgenkendelse osv. til at træffe de rigtige valg i langt de største tilfælde. Ved tvivlstil-

fælde vil disse naturligvis blive flaget, og revisor vil være nødsaget til at gennemgå manuelt. 

8.1.2 Indflydelse på revisionskvaliteten 

Revisionshandlingen  

Vi vurderer at intelligent automatisering stort set udelukkende vil finde anvendelse ved revisi-

onshandlingen Inspektion.  

De fleste handlinger hvor intelligent automatisering tænkes at finde anvendelse, vil være i situ-

ationer med afstemning til ekstern bekræftelse, som jf. det teoretiske fundament typisk vil være 

et stærkt revisionsbevis. Dette så længe der er tale om pålidelige kilder og naturligt skabte 

beviser. Fælles for de gennemgåede eksempler er at det vil være op til revisor selv at vurdere 
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pålideligheden af bevisets kilde. Det vil således stadig være revisor der skal anvende sin profes-

sionelle dømmekraft, hvorefter den intelligente automatisering udfører den planlagte handling 

og med de kilder revisor har vurderet relevant. 

Kigger vi på det første af ovenstående tre eksempler vil eksemplet med afstemning af bankkonti 

består denne afstemning af flere dele. Den første del er afstemning af de unikke kontonumre 

mellem bank samt ERP system. Denne revisionshandling vil opnå overbevisning om revisions-

målet tilstedeværelse (BAL), fuldstændighed (BAL) samt rettigheder og forpligtelser (BAL). Dette 

er som følge af, at vi her kun får overbevisning om at de bogførte konti som hver i sær udtrykker 

et depot eller en bankkonti eksisterer, at de ejes af virksomheden, og at virksomheden ikke 

mangler, at oprette nogle bankkonti eller depoter i bogføringen. Den anden del af afstemningen 

som kontrollerer, at de registrerede bankkonti samt depoter er medtaget i regnskabet med de 

passende beløb afdækker revisionsmålet for værdiansættelse og fordeling (BAL). 

Revisionshandlingen vedrørende indhentning af tingbogsoplysninger på en ejendom eller flere 

består også af flere dele hvoraf der opnås revisionsoverbevisning i første af det gennemgåede 

eksempel når softwarerobotten afstemmer selskabets registrerede ejendomme i anlægskartote-

ket med de registrerede ejendomme i tingbogen. Det opnåede revisionsmål er her rettigheder 

samt forpligtelser (BAL). 

Pristjek af lagerpriser i forhold til nettorealisationsværdien er med til at vurdere revisionsover-

bevisningen omkring værdiansættelsen og fordelingen (BAL) da der anvendes branchespecifikke 

gennemsnitspriser til, at få en vurdering om den indregnede kostpris kan opretholdes eller om 

der er behov for nedskrivning. 

Indhentelse af advokatbreve er en handling tilrettelagt for at afdække fuldstændighed og nøj-

agtighed (RES og BAL) og handlingen er indhentelse af ekstern bekræftelse. 

Problemet med at indhente ekstern bekræftelse på verserende retssager eller på likvide inde-

ståender, er at såfremt revisor skulle opnå 100% sikkerhed på fuldstændigheden, vil der skulle 

indhentes ekstern bekræftelse fra samtlige advokater og banker. Af praktiske årsager er dette 

en umulig opgave, både for revisor, men også for de modparter, der skal besvare revisors hen-

vendelser. Revisor er derfor i høj grad afhængig af at ledelsen i virksomheden kan assistere med 

at identificere relevante advokater og banker. Derudover er revisor afhængig af at de advokater 

der besvarer henvendelsen, har det fulde overblik og afgiver et fyldestgørende svar. For ban-

kernes vedkommende har de tilstrækkelige systemer til at understøtte at bekræftelsen er af-

dækkende. I fremtiden kunne vi forestille os at revisors robot blev udvidet, og ”installeret” hos 
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advokater og banker således at der på denne måde kunne indhentes fuldstændige besvarelser 

på tværs af alle modparter, uden behov for at modtage en liste over advokater fra virksomhe-

dens ledelse. Dette kunne medvirke til at opnå en endnu højere styrke på beviset. 

Subjektivitet 

De fire foregående eksempler har taget udgangspunkt i handlinger, der set fra revisors syns-

punkt er relativt simple. Særligt handlingerne hvor der afstemmes direkte til bank eller tingbog 

efterlader. Som følge heraf vil betegnelsen for disse handlinger formentlig være ”automatisering” 

snarere end ”intelligent automatising”. 

Selve teknikken af intelligent automatisering vurderes kun, at påvirke den subjektive vurdering 

af revisors arbejde begrænset sammenlignet med hvordan revisorer ellers kan udføre disse re-

visionshandlinger. Der hvor subjektiviteten kan spille en rolle er ved anvendelsen af intelligent 

automatisering i forhold til når revisorer skal vurdere hvilke databaser, informationer, parametre 

eller øvrigt som værktøjet netop skal udgangspunkt i for, at kunne afdække de enkelte risici. 

Men samtidig også en vurdering af hvilke revisionshandlinger der er behov for, at udføre for, at 

afdække de risici som softwarerobotten ikke afdækker hvilket også er adresseret under forrige 

afsnit for professionel skepsis. Dermed kan det konkluderes at subjektiviteten kun i begrænset 

omfang påvirker revisors subjektivitet. 

Dokumentation 

Så hvordan skal revisorer dokumenterer brugen af intelligent automatisering? I forhold til denne 

teknik handler det om, IT-mæssigt, at dokumentere, hvilket formål revisor har med brugen af 

softwarerobotten, hvilke risici softwarerobotten skal afdække samt hvordan revisor sikrer, at 

softwarerobotten gør det den er programmeret til. Kigger vi for eksempel på brugen af intelligent 

automatisering ved afstemning af bankkonti samt depoter ved revision af investeringsforeninger 

skal vi selvfølgelig dokumentere, at denne revisionshandling indgår under kategorien for detail-

revision i forbindelse med udførelsen af ens substanshandlinger. Vi forestiller os, at softwarero-

bottens output skal bestå af en rapport, som opsummerer de ovennævnte krav til dokumentation 

og som samtidig tydeliggøre hvis afstemningen har givet anledning til nogle bemærkninger. Hver 

gang afstemningen udføres er rapporten dermed standardiseret hvilket vil spare revisor en del 

tid. Hvis vi tænker ind i den løbende afstemning af alle transaktioner i løbet af året forestiller vi 

os en internetbaseret løsning hvor man løbende kan downloade en rapport som bekræfter af-

stemning af alle transaktioner mellem ERP systemet samt banken frem til dags dato. I tilfælde 

af afstemningsdifferencer vil rapporten medtage de transaktioner som softwarerobotten ikke har 

været i stand til afstemme. 
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Afstemning af ejendomme mellem anlægskartotek samt tingbogsoplysninger skal også resultere 

i en rapport til revisionsdokumentationen. Rapporten skal indeholde en oversigt over de ejen-

domme som jævnfør anlægskartoteket er tilstede. Herunder skal rapporten vise sammenhæn-

gen mellem anlægskartotekets ejendomme samt om de også retligt ejes jævnfør tingbogsoplys-

ningerne. Herunder forestiller vi os, at rapporten opsummerer alle de sikkerhedsstillelser samt 

servitutter ud for hver ejendom i rapporten. Herfra kan revisor ud fra rapporten tage stilling til, 

om der er nogle hæftelser eller servitutter, som kræves oplyst i noterne til årsrapporten. 

Anvendelsen af intelligent automatisering i forhold til vurderingen af nettorealisationsværdien af 

lagerbilerne er mere kompleks. Dokumentationsmæssigt vil den intelligente automatisering først 

bestå af en vurdering af hvordan en nedskrivning på lagerbiler kan opstå og herefter hvordan 

modellen vil tage højde for disse nedskrivningsparametre. Det skal herudover dokumenteres, at 

modellen kun tager højde for de nedskrivningsparametre, som vurderes, at kan have den største 

effekt på nettorealisationsværdien. Information til ovenstående nedskrivningsparametre vil dog 

som tidligere skrevet tage udgangspunkt i eksterne databaser. Det essentielle i dokumentatio-

nen vil være og dokumentere hvorfor netop den valgte eksterne database er pålidelig og relevant 

for netop den planlagte revisionshandling. Derefter skal det dokumenteres hvilke biler som der 

testes imod. Dette er for altid, at kunne have adgang til de anvendte informationer. Dette bety-

der, at dokumentationen skal indeholde information om hvilke biler som lagerbilen testes imod 

samt per hvilken dato markedsdataene er trukket – dog for at vurdere en eventuel nedskrivning 

pr. 31.12 skal bilerne testes så tæt på statusdagen som muligt. Herunder skal de informationer 

som modellen anvender til, at sammenholde mod den enkelte lagerbil oplyses i dokumentatio-

nen, så revisor efterfølgende har mulighed for skeptisk, at tage stilling til hver enkel ekstern 

parameter. Vi må dog ikke glemme, at selve test af nettorealisationsværdien vil være test af 

regnskabsmæssig skøn og dette værktøj er dermed kun en support i revisors dokumentation til 

test af nettorealisationsværdien, som indgår under detailtest. 

Den endelige dokumentation af automatiseringen af advokatbreve består af flere dele. Den før-

ste del handler igen om at dokumentere hvorledes robotten er programmeret til netop at skulle 

kunne udføre den tiltænkte handling. Det vil altså sige at det skal dokumenteres hvad robottens 

mål er, lavpraktisk hvordan robotten vil opnå målet samt hvad robotten har brug for af input og 

i hvilket format til at kunne opnå målet. Altså er det vigtigt at dokumentere hvilke konti robotten 

analyserer, hvilke ord robotten leder efter i forbindelse med identifikation af advokatomkostnin-

gerne, hvordan robotten administrativt håndterer udsendelse samt indhentning af advokatom-

kostningerne og hvordan robotten er programmeret til, at kunne tage stilling til de indhentede 

advokatbreve.  
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Vi forestiller os, at robotten IT-teknisk er programmeret således, at revisor kan håndtere brugen 

af robotten via excel. Robotten skal kunne linkes os til kundens råbalance samt kontokort. Herfra 

skal det for revisor være muligt, at notere hvis der er bestemte forhold, som revisor vil have 

robotten skal være opmærksom på. Ved et klik fra revisor går robotten i gang og i næste sheet 

skal robotten resulterer med de transaktioner som den har identificeret samt hvilken advokat 

som transaktionen vedrører. Tredje sheet skal indeholde oversigt over de elektroniske advokat-

breve som der er udsendt og de elektroniske advokatbreve skal automatisk arkiveres i excelfilen 

som excel objekter. Svarerne fra advokaterne skal også fremgå af excelarket i samme sheet og 

fjerde sheet skal bestå af en vurdering per advokatbrev foretaget af robotten. Ud fra dette skal 

revisor efterfølgende manuelt tage stilling til de forhold som opretholder den professionelle skep-

sis og som netop er gennemgået i afsnit for professionel skepsis under afsnit 6. 

Effektivitet 

Intelligent automatisering kan effektivisere revisionsprocessen markant. Kigger vi på det første 

eksempel under afsnit for revisionshandlinger vedrørende afstemning af bankkonti samt depoter 

for investeringsforeninger, er denne proces meget tidskrævende, hvis revisor skal gøre dette 

manuelt. I praksis ses det ofte, at en af de yngre revisorer på teamet får lov til at sidde i flere 

timer, hvis ikke dage og afstemme konti for konti og depot for depot. I tilfælde af, at en soft-

warerobot programmeres til denne øvelse, vil der kunne opnås en stor besparelse herpå. Bespa-

relsen ligger i, at robotten selv foretager afstemningen, og kræver kun data er tilgængelig samt, 

at robotten bliver sat i gang. Herudover hvis der samtidig er mulighed for live adgang til banken 

vil afstemningen af alle transaktioner kunne foretages løbende hvilket betyder, at en eventuel 

afvigelse vil identificeres med det samme og ikke først ved statusdagen når banken normalt ville 

afstemmes som led i ens revisionsudførsel. 

Alt efter hvor mange ejendomme virksomheden har vil der også kunne være et effektiviserings-

mulighed ved brugen af intelligent automatisering ved afstemning af ejendommene til database 

for tingoplysninger. Der vurderes ikke, at være et effektiviseringsmulighed i de tilfælde hvor 

virksomheden kun har få ejendomme da det nemt og hurtigt selv kan gøres manuelt. Dog i 

tilfælde af mange ejendomme ser vi klart et potentiale i at automatisere processen. Den manu-

elle proces til www.tinglysning.dk fungerer nemlig således at revisor manuelt skal kontrollere 

ejendom for ejendom, og har ej mulighed for at kontrollere flere ejendomme på en gang. 

I forhold til test af nettorealisationsværdien ser vi en effektiviseringsmulighed i form af test af 

markedsprisen til eksterne databaser. Manuelt skal revisor gøre dette bil for bil og sammenholde 

en del værdier for at sikre, at de to biler er sammenlignelig. Denne vurdering vil som tidligere 

skrevet erstattes af softwarerobotten hvilket der vil kunne spares en del tid på. 
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Udsendelse af advokatbrev kan i nogle tilfælde være en omkostningstung proces alt efter hvor 

mange advokater det vurderes det er nødvendigt at udsende til. Som skrevet under afsnittet for 

revisionshandlingen ligger robottens opgave i at identificere driftsførte advokatomkostninger, 

identificere hvilke advokater det er nødvendigt at udsende advokatbreve til, udsende advokat-

breve baseret på kontaktoplysninger på advokatbilagene samt indsamle svar herpå. Alene her 

ser vi et stort potentiale rent tidsmæssigt da revisor ikke skal bruge tid på at søge disse infor-

mationer frem. 

8.1.3 Revisors kompetencer 

Er der behov for opretholdelse af den professionelle skepsis, hvis revisorer kan gøre brug af 

intelligent automatisering og dermed programmere en robot til at tage stilling til de relevante 

informationer? Kigger vi på det første eksempel vedrørende afstemning af bankkonti samt de-

poter for investeringsforeninger vil revisorer i dag indhente ekstern dokumentation direkte fra 

banken pr. statusdagen i form af en engagementsbekræftelse. Dette betyder, at indhentelsen 

af revisionsbeviset ville foregå uden om kunden. At de relevante informationer indhentes uden 

om kunden, ændrer ikke på, at revisorer forstsat især skal vurdere pålideligheden af den ind-

hentede dokumentation. Dette kan gøres ved, at kontrollere datoen svarer til statusdagen, at 

bekræftelsen vedrører selskabet, og sikrer bekræftelsen er kommet direkte fra selskabets bank-

forbindelse. Disse kriterier er forsat relevant ved brugen af den automatiske afstemning mellem 

ERP systemet samt banken – Dette er som følge af, at robotten kun er tiltænkt til at fortage den 

egentlig afstemning. Robotten tager dermed ikke stilling til hvis der kun er bogført op til 20.12, 

og revisor har modtaget engagementsbekræftelse pr. 20.12. I dette tilfælde vil robotten ikke 

notere en afvigelse i tilfælde af, at ERP system samt bank stemmer pr. denne dato. Føres tek-

nikken dog videre kan det tænkes, at softwarerobotten kan programmeres til, at genkende en-

gagementsbekræftelserne fra de enkelte banker da de i dag er systemgenereret. Dette vil mu-

liggøre robotten til, at kunne aflæse datoen, virksomhedsnavn samt afsender på engagements-

bekræftelsen og dermed eliminere risikoen for, at den modtagne engagementsbekræftelse ikke 

er modtaget pr. 31.12, at engagementsbekræftelsen vedrører en anden virksomhed samt at 

engagementsbekræftelsen er modtaget fra en anden end bankforbindelsen. Der hvor revisors 

professionelle skepsis især fortsat skal opretholdes er i forbindelse med afstemningsrobottens 

output. Revisorer skal sikrer sig, at der med teknikkens output er opnået det tilstrækkelige og 

egnede revisionsbevis. Dette kan blandt andet indirekte gøres ved, at dokumentere, at det ikke 

er muligt, at manipulere med robottens programmering samt output, herunder IT-mæssigt do-

kumentere, at der ikke er risiko for, at afstemningsrobotten laver fejl under afstemningen af de 

enkelte konti samt depoter. 
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Kigger vi på eksemplet med tingbogsoplysningerne og generelt teknikken bag intelligent auto-

matisering er fokuspunkterne i forhold til professionel skepsis de samme. Der hvor den profes-

sionelle skepsis kan påvirkes ved brugen af intelligent automatisering i forhold til når revisor 

ikke gør brug af intelligent automatisering er i forhold til eksemplet med anvendelsen af data 

analytics i forbindelse med vurderingen af nettorealisationsværdien. I og med robotten har be-

regnet en gennemsnitspris på den enkelte bil baseret på programmerede parametre, som vur-

deres at have en påvirkning på bilens værdi, kan det risikeres, at den enkelte revisor ikke tager 

stilling til om der er andre parametre end de medtagne i værktøjet som kan have en påvirkning 

på bilens værdi. I forbindelse med test af gennemsnitsprisen på den enkelte bil kan der være 

situationer hvor det ikke er nok kun at teste mod eksterne data fra branchen generelt. Der kan 

være forhold ved den enkelte bil, som kvalitative data der påvirker vurderingen af nettorealisa-

tionsværdien, og som ikke kan måles på en database. Slitage og skader på en bil er kvalitativ 

data, som kan være med til at påvirke bilens bil, især hvis den er i rigtig dårlig stand. Sådanne 

parametre har softwarerobotten svært ved at tage stilling til, og her skal revisorer især fortsat 

opretholde deres professionelle skepsis på trods af at softwarerobotten anvendes. Ved vurdering 

af skøn som nettorealisationsværdien har revisors viden en stor fordel. En branchespecialist i 

bilindustrien vil alt andet lige udfordre de kvalitative faktorer og være mere skeptisk end en 

person med mindre viden inde for bilindustrien. Hurtt behandler ifølge afsnit 6.3 karaktertrækket 

suspension of judgment som går ud på at revisor er neutral og ej stiller sig tilfreds med grund-

laget indtil det rette revisionsoverbevisning er opnået. I dette scenarie har revisor altså brug for 

inddragelse af en branchespecialist for netop at kunne opnå passende grad af revisionsoverbe-

visning. 

Udsendelse samt indhentelse af advokatbreve er især et område hvor den professionelle skepsis 

skal opretholdes. Under afsnittet for effektivitet kommer vi ind på, at revisor kan spare tid på 

netop ikke manuelt og skal sidde og at identificere advokatomkostninger, udsende dem samt 

stå for indhentelse af svar. Den del som netop kræver en manuel indsats i forhold til den pro-

fessionelle skepsis er ved identifikation af de advokater som der skal sendes advokatbrev til. En 

virksomhed kan sagtens have en fast tilknyttet advokat som de dog i løbet af året ikke har 

modtaget nogen regning fra. Det ses ofte, at være relevant at sende advokatbrev til den fast 

tilknyttet advokat. Denne advokat vil dog ikke have været identificeret af robotten da dataene 

ikke lægger i bogføringen. Herudover har revisor gerne en snak med ledelsen omkring deres 

kendskab til anvendte advokater samt igangværende drøftelser med advokater som ej er afslut-

tet – bogføringsmæssigt skal der muligvis hensættes hertil, men alt afhængig af beskrivelsen på 

den manuelle posteringen kan det ske, at softwarerobotten ej opfanger netop denne postering. 

Som skrevet under afsnit for revisionshandlinger vurderer vi programmering af ovenstående ej 

for værende en umulig opgave set i lyset af den teknologi, som allerede er tilgængelig i dag. 
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Dog, som vi også kommer ind på kan der være visse tilfælde hvor robotten ej med sikkerhed ud 

fra en vurdering kan træffe det rigtige valg, hvorfor revisor skal indover og træffe den skeptiske 

beslutning. Herudover mener vi også, at uanset robottens sikkerhed, skal revisor dog stadig 

foretage en overordnet gennemgang efterfølgende for, at sikrer, at robotten har truffet det rig-

tige valg og dermed sikrer, at regnskabet er retvisende som er revisors ansvar at kommentere 

på i tilfælde af det ikke er aktuelt. 

For at opsummere, når vi behandler om revisors professionelle skepsis påvirkes i forbindelse 

med anvendelsen af intelligent automatisering vurderer vi, at den professionelle skepsis fortsat 

skal opretholdes, men der hvor det især er vigtigt for revisorer, at være opmærksom er i forbin-

delse med, at være skeptisk over for alle de forhold samt parametre som teknikken ikke tager 

højde for, og som derfor netop kræver revisors skeptiske mindset. 

8.1.4 Kvalitet for regnskabsbruger 

Er der fra kundens synspunkt optimeringsmuligheder i driften af den enkelte virksomhed ved 

anvendelse af intelligent automatisering? Det mener vi der er, når ovenstående gennemgang af 

intelligent automatisering summeres. 

Starter vi med, at kigge på eksemplet vedrørende investeringsforeninger hvor softwarerobotten 

anvendes til automatisk, at afstemme bank og depot mellem ERP-systemet samt bank vil de 

enkelte investeringsforeninger kunne spare tid samt arbejdskraft ved ikke, at sidde og afstemme 

bankkonti samt depoter manuelt månedsvis. Herunder er der særlige regler for investeringsfor-

eninger i forhold til hvor meget og hvad må de investere i. Hvis en investeringsforening tager 

udgangspunkt i teknikken omkring transaktionsafstemningen vil ledelsen transaktion for trans-

aktion kunne følge med i hvilke typer investeringer der foretages samt hvad de kortsigtede 

fremtidige investeringer skal fokuseres på for at sikre en lav risiko portefølje samt overholde de 

førnævnte krav som følger med investeringsforeninger. 

Vi vurderer at implementering af robotten til tingbogsoplysninger hos kunderne vil have begræn-

set effekt for de fleste, medmindre der er tale om investeringsselskaber med massevis af ejen-

domme. Kigger vi derimod på eksemplet med test af nettorealisationsværdien på lagerbiler ser 

vi et stor potentiale i optimeringsmuligheden i driften hos den enkelte virksomhed. Et er, at 

kunden kan anvende robotten til overordnet de samme formål som revisors formål med robotten 

– nemlig at sikre den korrekte nettorealisationsværdi ved, at sammenligne lagerbilerne med 

eksterne data baseret på bestemte parametre. Noget andet er, at teknikken også kan anvendes 

af forhandleren i forbindelse med indkøb af brugte biler. Lad os forestille os, at en køber kommer 
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ind med en byttebil i forbindelse med køb af en ny bil. Denne byttebil kan forhandleren med 

fordel købe ind og herefter sælge videre. Kostprisen for bilen skal maksimalt være markedspri-

sen da forhandleren da ellers kommer til at tabe penge på salget. Ved at foretage en mere 

systematisk sammenligning af bilerne på markedet er sandsynligheden for at forhandleren vur-

derer en mere præcis markedspris på den enkelte bil højere, hvorfor risikoen for, at forhandleren 

indkøber en tabsgivende bil mindre. I tilfælde af, at forhandleren professionelle dømmekraft 

strider imod den systematiske beregning, kan ledelsen af forhandleren implementere en kontrol 

som sikrer, at indkøb over den systematiske beregning skal godkendes af salgschefen før hand-

len kan gå igennem. Tilfælde hvor forhandlerens professionelle dømmekraft kan stride imod den 

systematiske beregning for markedsprisen og dermed hvor meget forhandleren maksimalt kan 

give for bilen for at der ikke er risiko for et tabsgivende køb, kan være hvis indkøbet af bilen 

hænger sammen med en stor avance på salget af en anden bil. Dette scenarie kan dog hvis det 

ønskes også programmeres ind i den intelligente softwarerobot. 

I forhold til automatiseringen af advokatbrevene vurderes det ikke, at der er optimeringsmulig-

heder for kunden. Kunden skal selvfølgelig tage stilling til retssager samt eventuelle noteoplys-

ninger og hensættelser, dog anses tankegangen med automatiseringen af advokatbreve som et 

værktøj, som udelukkende giver mening at anvende for revisor. 

8.2 Regressionsanalyse 

Regressionsanalyse definerer vi i afhandlingen som en statistisk model, som er i stand til, at 

måle forholdet mellem en afhængig parameter samt en eller flere uafhængige parametre – dvs 

regressionsanalyse hjælper med, at forstå hvordan værdien af den afhængige parameter ændres 

når vi skruer på en eller flere uafhængige parametre. Selve sammenhængen defineres som 

korrelationskoefficienten og analyseres i forbindelse med korrelationsanalyse. Når først forholdet 

mellem den afhængige parameter samt de uafhængige parametre er fastlagt kan regressions-

analyse anvendes til test af videnskabelige hypoteser om sammenhænge mellem variabler, for-

udsigelser og en række andre forhold. Regressionsanalyse er dermed en overbygning på korre-

lationsanalyse som baseret på de identificerede sammenhænge analyseret forbindelse med kor-

relationsanalyse kan bruges til at opstille matematiske hypoteser. 

Jævnfør afsnit 3.3 har vi gennemgået en række forskellige typer af analyser, som blandt knytter 

sig til brugen af regressionsanalyser. Test af videnskabelige hypoteser om sammenhænge mel-

lem variabler indgår under ”diagnostic”1 analyser mens forudsigelser indgår under ”predictive”1

1 Se afsnit 3.3 for definition herpå 
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analyser. Dog, med den rette tilgang samt ressourcer vil vi også kunne anvende regressions-

analyser til ”prescriptive”1 analyser. Regressionsanalyse er altså ikke en ny teknik, men vi vur-

derer, at teknikkens potentiale ikke anvendes til dens fulde, da vi i dag i større grad fokuserer 

på, at inddrage interne finansielle informationer i regressionsanalysen. På sigt ser vi en større 

værdi i brugen af regressionsanalyse som vi vil komme nærmere ind på. I nedenstående vil vi 

undersøge hvordan regressionsanalyser kan anvendes under revisionen og for behandling heraf 

vil vi tage udgangspunkt i en regressionsanalyse der analyserer sammenhængen mellem om-

sætning samt produktionsomkostninger og gennemgå to eksempler på hvordan regressionsana-

lyse kan anvendes. De to eksempler er følgende: 

• Brugen af regressionsanalyse i forbindelse med risikovurderingsprocessen 

• Brugen af regressionsanalyse i forbindelse med substansanalytisk revision 

8.2.1 Udnyttelse i revisionsproces 

Helt overordnet vil vi anvende regressionsanalyse til at undersøge sammenhænge mellem vari-

abler og på baggrund heraf opsætte forventninger. Kigger vi på afsnit 7.2.4 vedrørende risiko-

vurderingshandlinger skal revisor i forbindelse med planlægningen identificere og vurdere risici 

for væsentlig fejlinformation, og en af de handlinger, som revisor skal udføre, er analytiske 

handlinger. Vi vil starte med at fokusere på korrelationsanalyse som udelukkende måler sam-

menhængen mellem variabler. Lad os forestille os, at vi i forbindelse med risikovurderingspro-

cessen gerne vil undersøge sammenhængen (også kaldet for korrelationen) mellem omsætning 

samt produktionsomkostninger eller en subpopulation af omsætningen samt de direkte produk-

tionsomkostninger for, at opnå overbevisning om omsætningen. Sammenhængene kan i nogle 

tilfælde være åbenlyse – og andre gange kan sammenhængen tilhøre to ikke forventelige vari-

abler, hvorfor revisor skal passe på med kun, at undersøge sammenhængen mellem to forhånds-

antaget forventninger. Korrelationskoefficienten kan varierer mellem -1 og 1. Jo tættere korre-

lationskoefficienten er på henholdsvis -1 og 1 jo mere præcis en sammenhæng er der mellem 

de to variabler. Er korrelationskoefficienten 0 eller tæt på 0 viser denne, at der ingen eller næ-

sten ingen sammenhæng er mellem udviklingen i de to variabler. I tilfælde af en virksomhed, 

som ingen faste omkostninger har, vil virksomhedens produktionsomkostninger alene afhænge 

af virksomhedens aktivitet, eller omsætning. I dette tilfælde vil ens forventning være, at der er 

en stærk korrelation mellem virksomhedens produktionsomkostninger samt omsætning. Der er 

dog ingen driftsvirksomheder, som ikke har nogle faste omkostninger hvorfor korrelationen mel-

lem omsætning samt produktionsomkostninger i de færreste tilfælde vil være 1. En typisk fast 

omkostning som de fleste virksomheder har er personaleomkostninger, som på kort sigt ikke er 

afhængig af aktiviteten. Hvis aktiviteten selvfølgelig over en længere periode er faldende vil 

dette resultere i opsigelser og dermed et reduktion af personaleomkostningerne. 
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I en virksomhed med mange faste omkostninger vil korrelationen mellem omsætningen samt 

omkostningerne være mindre hvilket vil resultere i, at korrelationskoefficienten vil være faldende 

i forhold til eksemplet før uden faste omkostninger. I disse tilfælde handler det for revisor om, 

at få en større forståelse for virksomheden og dermed søge korrelationer i subpopulationer som 

omsætning op mod direkte produktionsomkostninger. 

For grafisk, at illustrere hvad der menes med en stærk samt svag korrelation har vi i følgende 

afsnit udarbejdet to fiktive eksempler på hvad der menes med en svag eller stærk korrelation. 

I nedenstående ses sammenhængen mellem omsætning samt produktionsomkostninger i milli-

oner. R2 er udtryk for korrelationen mellem de to variabler. En korrelation på 1 vil være udtryk 

for en perfekt korrelation og i nedenstående fiktive eksempel er korrelationen 0,9684 hvilket 

dermed er udtryk for en meget stærk korrelation, som kun påvirkes at begrænset øvrige para-

metre svarende til 0,0316 ud af 1,00. I tilfælde af at sammenhængen mellem omsætningen og 

produktionsomkostninger ikke påvirkes af andre parametre vil sammenhængen mellem omsæt-

ningen (y) og produktionsomkostninger (x) være y=1,9592x–5,3681. Dette betyder, at for hver 

million kroner der anvendes i produktionsomkostninger omsættes der for 1,9592 millioner. De 

5,3681 millioner er udtryk for faste omkostninger, som virksomheden uanset aktivitet altid vil 

have. Dette kan være lokaleomkostninger, personaleomkostninger osv.  

Figur 9 – Fiktivt eksempel på en stærk korrelation mellem omsætning og produktionsomkostninger (egen tilvirkning). 

I nedenstående graf er korrelationen derimod svækket og R2 udgør kun 0,8878 mod de 0,9684 

i ovenstående eksempel. Overordnet kan vi også se, at de enkelte scatterplots ligger mere spredt 

i nedenstående eksempel hvilket netop er udtryk for den svagere korrelation. Sagt på anden vis 

er der i nedenstående eksempel også andre parametre, som revisor er nødsaget til, at fokusere 

på for, at finde den stærke korrelation mellem omsætning og produktionsomkostninger og der-
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med baseret på korrelationsanalyser være i stand til, at udføre en kritisk risikovurdering. Korre-

lationen i nedenstående graf af ukendte parametre udgør altså 0,1122 ud af 1,00. Statistisk 

betyder svækkelsen i korrelationen, at hvis sammenhængen mellem omsætningen og produkti-

onsomkostninger ikke påvirkes af andre parametre vil sammenhængen mellem omsætningen(y) 

og produktionsomkostninger(x) være y=1,9354x-5,1661. Ligesom før betyder dette, at for hver 

million der anvendes i produktionsomkostninger vil virksomheden generere 1,9354 millioner i 

omsætning – Og de 5,1661 er ligeledes med forrige eksempel udtryk for faste omkostninger. 

Figur 10 – Fiktivt eksempel på en svag korrelation mellem omsætning og produktionsomkostninger (egen tilvirkning).

Finder revisorer en større korrelation mellem variablerne, kan revisorer anvende denne korrela-

tion til, at opstille en forventning til virksomhedens årlige omsætning baseret på 30.06 tal i 

forbindelse med risikovurderingen, som samtidig er statistisk begrundet. Ved opstilling af for-

ventningen til virksomhedens årlige omsætning bevæger vi os over i en regressionsanalyse hvor 

vi netop anvender teknikken til opstilling af matematiske hypoteser. Den matematiske hypotese 

opstilles på baggrund af regressionsligningen, som i ovenstående eksempler er y=1,9592x–

5,3681 samt y=1,9354x-5,1661. Ved at øge aktiviteten (x) har vi ud fra regressionsligningen 

altså mulighed for at forvente variablen (y). 

Udover at anvende denne teknik under ens risikovurderingshandlinger kan teknikken også gøres 

brug af i forbindelse med udførelsen af ens substanshandlinger og nærmere de substansanaly-

tiske handlinger. Jævnfør afsnit 7.3.3 substansanalytisk revision skal revisor i henhold til ISA 

520.5C opstille forventninger til ens population ved brugen af substansanalytisk revision. Hvis 

vi som følge af vores korrelationsanalyse, som også kan anvendes til, at finde sammenhænge i 

forbindelse med vores substanshandlinger har fundet en stærk korrelation mellem sidste års 

omsætning samt produktionsomkostninger, kan vi på baggrund heraf udlede regressionslignin-

gen og opsætte en forventning til årets omsætning baseret på årets produktionsomkostninger. 

Det er dog vigtigt at holde for øje, at årets produktionsomkostninger skal revideres på anden 

y = 1,9354x - 5,1661
R² = 0,8878

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35

O
M

S
Æ

T
N

IN
G

 I
 M

IO
.

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I MIO.



Page 77 of 118

vis, da vi ikke kan basere forventningen til omsætningen ud fra produktionsomkostningerne hvis 

vi ikke har afdækket risikoen for væsentlige fejl for produktionsomkostningerne.  

I stedet for at tage udgangspunkt i produktionsomkostningerne samt omsætning i millioner på 

årsbasis, kan revisor også tage udgangspunkt i produktionsomkostninger i millioner per måned 

og omsætning i millioner per måned. De enkelte scatterplots vil dermed være udtryk for de 

realiserede månedlige produktionsomkostninger samt den realiserede månedlige omsætning. 

Dette kan være en fordel i tilfælde vi ønsker at opstille en forventning til omsætningen baseret 

på 30.06 tal, som er revideret på anden vis. 

Regressionsanalyse begrænses ikke i de tilfælde det vurderes, at korrelationen øges i tilfælde af 

den måles mellem flere variabler – I disse tilfælde vil regressionsanalysen dog benævnes som 

en multipel regressionsanalyse. En multipel regressionsanalyse er altså en regressionsanalyse, 

som anvender to uafhængige variabler til, at opgøre en større korrelation med den afhængige 

variabel. Hvis revisor ønsker, at opstille en forventning til omsætningen baseret på produktions-

omkostninger kan det for eksempel vurderes, at der ved forventning til omsætningen også skal 

tages højde for storkundeaftaler. Storkundeaftalerne er udtryk for, at enkelte kunder efter ind-

køb af x-købte partier kan opnå mængde rabatter, som har en påvirkning på virksomhedens 

avance. Jo større storkundeaftaler, jo lavere avance. Der er ingen begrænsning for hvor mange 

variabler der kan inkluderes i en multipel regressionsanalyse. Øges korrelationen ved, at inklu-

dere flere variabler, bør revisor gøre dette for, at opnå den største korrelation. Ved at undersøge 

forskellige sammenhænge tilpasses regressionsligningen for netop, at opnå den største korrela-

tion.  

Hvis vi kigger på hvilke variabler revisor kan tilpasse regressionsligningen med og dermed hvilke 

variabler, som kan anvendes i en regressionsanalyse, er det vigtigt at holde for øje, at det både 

kan være intern såvel som ekstern information. Hvis variablen kan måles, er der ingen begræns-

ning for hvad, som kan medtages. Dette gælder både finansiel såvel som ikkefinansielle oplys-

ninger, som der også er redegjort for i afsnit 7.3.3. Nedenstående oversigt viser interne og såvel 

som eksterne data, som kan medtages i en regressionsanalyse, men som ikke er begrænset til: 
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Intern data Ekstern data 

Udvikling i de enkelte regnskabsposter CIBOR 

Antal ansatte Procentvis stigning i overenskomster 

Storkundeaftaler Inflation 

Omkostninger til timeansatte kontra aktivitet Den generelle udvikling i branchen 

Figur 11 – oversigt over interne og eksterne data som kan inkluderes ved optimering af regressionsligningen (egen 

tilvirkning). 

De eksterne data kan altså også have en påvirkning på den forventning, som revisor opstiller i 

forbindelse med den substansanalytiske revision. Lad os igen forestille os eksemplet hvor vi 

ønsker at opstille en forventning til omsætningen baseret på vareforbruget. Hvis revisor baseret 

hans professionelle dømmekraft samt kendskab til virksomheden og omverden vurderer en stor 

stigning i inflationen vil dette have en påvirkning på forventningen til omsætningen. Dette er 

som følge af, at den historiske margin nu bliver påvirket af en forringelse af valutaens værdi, 

som følge af at råvarepriserne nu er steget. Denne parameter er essentiel, at tage højde for da 

forventningen nu ikke længere udelukkende kan baseres den historiske margin da den selvføl-

gelig er påvirket af inflationen. Dette er dog under forudsætning af, at virksomheden ikke hæver 

salgspriserne i takt med inflationen. I dette tilfælde skal regressionsligningen altså tilpasses 

påvirkningen fra inflationen. 

I praksis vil revisor aldrig kunne opsætte en forventning, som stemmer 100% overens med de 

realiserede tal. Revisor vil i praksis derfor altid stå tilbage med en afvigelse mellem forventnin-

gen samt de realiserede tal. Størrelsen af afvigelsen skal vurderes i forhold til om revisor kan 

acceptere denne. Under afsnit 7.3.3 nævnes det, at ifølge ISA 520.5d skal revisor fastslå stør-

relsen af en eventuel afvigelse mellem det bogførte samt forventede beløb. Yderligere uddybes 

det i samme standard, at opsætning af forventningen påvirkes af væsentlighedsniveauet, det 

interne kontrolmiljø samt risikoen for væsentlig fejl – Jo højere den vurderede risiko er, jo lavere 

afvigelse mellem de realiserede og forventet tal kan revisor acceptere. Opsætning af en forvent-

ning til brug for den substansanalytiske revision, er altså i høj grad præget af professionel døm-

mekraft, som vi vil behandle senere i afsnittet for gennemgang af regressionsanalyse. Dog kan 

revisor også tage udgangspunkt i statistiske målinger for, at understøtte vurderingen af størrel-

sen på den accepterede afvigelse. Standardafvigelse er en anerkendt faktor til, at beskrive den 

enkelte observations afvigelse fra middelværdien, som er udtryk for gennemsnittet af en række 

tal. Målingen tager altså udgangspunkt i historisk afvigelser og på baggrund af afvigelser i den 

enkelte observation i forhold til gennemsnittet måler den standardafgivelsen som revisor kunne 

brug af ved opstilling af den accepteret afvigelse.  
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I nedenstående graf har vi illustreret hvad der menes med opstilling af en accepteret afvigelse i 

forhold til ens forventning. X-akslen udtrykker tid som kunne være måneder, år osv. Y-akslen 

er udtryk for værdien ved den enkelte tid. +1 er dermed udtryk for tiden hvor værdien estimeres 

hvor scatterplottet ved X1 er lig med Y36, hvilket er inde for den accepterede afvigelse. 

Figur 11 – Fiktivt eksempel på illustration af en accepteret afvigelse (egen tilvirkning). 

8.2.2 Indflydelse på revisionskvaliteten 

Revisionshandlingen 

Vi vurderer at anvendelsen af regressionsanalyse kan anvendes til at udføre handlingen Analy-

tiske Handlinger. Teknikken har sit naturlige afsæt i læren om statistik og de matematiske for-

udsætninger der følger heraf. Som følge af de matematiske sandheder der dermed kan opnås 

revisionsbevis for, vurderer vi at anvendelsen, giver en styrkelse af revisionsbeviset sammen-

holdt med øvrige handlinger. 

Første revisionshandling vedrørende brugen af korrelationsanalyse i forbindelse med ens risiko-

vurdering handler ikke om, at opnå overbevisning om identificerede risici på revisionsmålsni-

veau, men om, at vurdere om risiciene på revisionsmålsniveau kan udgøre en væsentlig fejl 

baseret på de udførte risikovurderingshandlinger. I forrige afsnit hvor vi gennemgik risikovur-

deringshandlinger relateret til at undersøge korrelationen mellem omsætning samt produktions-

omkostninger kan vi ved, at inddrage tidligere reviderede tal samt vores kendskab til virksom-

heden samt omgivelserne i år undersøge om korrelationen er lig med tidligere år eller om den i 

år er påvirket af yderligere interne såvel som eksterne variabler. Alt afhængig af hvad ens kor-

relationsanalyse resulterer i, kan vi mindske eller øge vores vurdering af risikoen for væsentlige 

fejl for henholdsvis forekomsten (RES) eller fuldstændigheden af omsætningen (RES). Dog som 

nævnt under afsnit 7.2.4 for risikovurderingshandlinger udgør ens risikovurderingshandlinger af 

en række handlinger, og de kan alle have påvirkning på den endelige vurdering af om der er 

risiko for væsentlig fejl på revisionsmålsniveau. Hvis vi for eksempel deler vores population af 
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produktionsomkostninger op i subpopulationer for at måle antal kroner til timeansatte i en pro-

duktionsvirksomhed i forhold til omsætningen vil vores forventning alt andet være en stærk 

korrelation, og en korrelation som tilnærmelsesvis er identificerbar i forhold til tidligere år når 

der tages højde for eventuelle lønændringer. Er omsætningen dog for høj i forhold til tidligere år 

kan risikoen for væsentlig fejl på forekomsten (RES) af omsætningen øges og hvis den er for 

lav, kan risikoen for fuldstændighed (RES) af omsætningen øges. 

Også ved anvendelse af substansanalytisk revision er det vigtigt at holde for øje, at det er risiko 

på revisionsmålsniveau på omsætningen vi gerne, vil afdække og ej revisionsmålsniveau på 

produktionsomkostningerne. Om det er forekomsten (RES) eller fuldstændigheden (RES) af om-

sætningen vi gerne vil afdække afhænger af de identificerede risici. Dog vil regressionsanalysen 

som led i den substansanalytiske revision kunne afdække begge risici. Dette er som følge af, at 

hvis revisor med udgangspunkt i produktionsomkostningerne undersøger korrelationen og her-

efter opsætter en forventning, vil for meget bogført omsætning i forhold til de realiserede pro-

duktionsomkostninger afvige i forhold til regressionsligningen. Dog vil for lidt bogført omsætning 

i forhold til produktionsomkostningerne også afvige, blot i modsat retning. Substansanalytisk 

revision kan altså være med til at afdække flere revisionsmål og samtidig også flere revisionsmål 

med flere testretninger.

Subjektivitet 

Subjektivitet har en stor påvirkning på anvendelsen af regressionsanalyse. Når revisor skal vur-

dere hvilke parametre, som har en stor korrelation med hinanden skal revisor som tidligere 

omtalt ikke lade sig begrænse af de variabler, som der på forhånd vurderes, at have en korre-

lation imellem. Subjektiviteten kan have en afgørende rolle på hvilke parametre som revisor i 

sidste ende tester korrelationen imellem og hvilke parametre som revisor i sidste ende medtager 

i regressionsanalysen. Udfordringen kan være, at revisor baserer korrelationen på to parametre 

hvis korrelation kunne være stærkere hvis der samtidig togs højde for en tredje parameter. Vi 

forestiller os, at der her kan gøres brug af den førnævnte teknik intelligent automatisering. Selve 

anvendelsen vil være i forbindelse med test af korrelationer mellem forskellige variabler. Lad os 

forestille os, at intern data indlæses i en software, som samtidig også er en database indehol-

dende ekstern data. Denne softwarerobot vil så baseret på de interne og eksterne data selv 

analysere korrelationer mellem de mange forskellige informationer, som er tilgængelig og her-

efter returnere de top tre største korrelationer, som softwarerobotten har kunne finde imellem 

de interne såvel som eksterne informationer. Efterfølgende vil revisor stadig skulle gå igennem 

de forskellige variabler og forholde sig skeptisk over for de korrelationer, som softwarerobotten 

har resulteret. Dette vil være en tilgang som kombinerer flere forskellige teknikker og som sam-

tidig vil mindske ovenstående udfordring med subjektivitet. 
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Dokumentation 

Brugen af regressionsanalyse skal dokumenteres efter de gældende krav som led i den proces 

teknikken anvendes i. Dette vil sige, at anvendes regressionsanalysen i forbindelse med sub-

stansanalytisk revision skal dokumentation selvfølgelig overholde kravene hertil og dette vil ikke 

uddybes i nedenstående. Det vi dog gerne vil fokusere på er, hvordan selve regressionsanalysen 

skal dokumenteres og hvilke parametre revisor skal huske at inkludere i dokumentationen. 

Kigger vi på korrelationsanalysen er det selvfølgelig vigtigt, at beskrive hvilke variabler, samt 

hvilke perioder vi har taget udgangspunkt i for, at nå frem til den endelige korrelation. Det er 

dog ikke i alle tilfælde, at revisor når frem til den optimale korrelation med de første variabler 

som medtages i analysen. Det kan ske, at revisor skal medtage flere variabler eller udskifte 

nogle variabler for at opnå den største korrelation. I disse tilfælde er det vigtigt, at revisor får 

dokumenteret alle de variabler som revisor har forsøgt at undersøge korrelationen med. Dette 

er især vigtigt i de tilfælde hvor revisor medtager en variabel i undersøgelsen, men efterfølgende 

fjerner denne, da det ikke havde gavn for korrelationen. Grunden til at det er en vigtig faktor, 

er for netop at styrke dokumentationen om, at korrelationen som regressionsanalysen baserer 

sig på er blevet udfordret, og på baggrund heraf vurderer revisor, at den endelige korrelation er 

på et statistisk acceptabelt niveau til, at kunne basere regressionsanalysen på. 

Som nævnt tidligere ved gennemgangen af regressionsanalysen er det vigtigt, at holde flere ting 

for øje når revisor skal overveje den accepterede afvigelse, og vejen dertil skal dokumenteres. 

Dette vil sige, at revisor skal dokumentere samspillet mellem væsentlighedsniveauet, det interne 

kontrolmiljø, risikoen for væsentlige fejl og den opsatte accepterede afvigelse. Det vi især ser 

som en vigtig parameter er, at revisor også dokumentere hvorfor den accepterede afvigelse ikke 

er mindre eller større end hvad den er vurderet til. 

Effektivitet 

Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af regressionsanalyse kræver stor indsigt i virksomhedens 

data og herunder kræver det også en vurdering af at virksomhedens data er pålidelige nok til at 

kunne gøre brug af dataene i den substansanalytiske revision. Når vi skal vurdere om det er 

effektivt at gøre brug af substansanalytisk revision kan vi se på hvilke alternativer vi har. De-

tailrevision er den anden mulighed vi har under substanshandlinger. Jævnfør afsnit 7.3.4 har vi 

gennemgået brugen af detailrevision, og kan heraf konstatere, at revisor har tre udvælgelse 

muligheder til test af enheder, og at to af disse kun afdækker en andel af populationen. Ønsker 

revisor, at få overbevisning om hele populationen, som er muligt ved anvendelse af substans-

analytisk revision skal revisor ved brugen af detailrevision teste samtlige transaktioner i den 
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ønskede testede population. Ved brugen af substansanalytisk revision får revisor en overbevis-

ning om alle de transaktioner som medtages i datasættet og som der testes imod. Dette er en 

lang mere effektiv metode at få overbevisning om hele populationen på. Selv i tilfælde af, at 

revisor ved brugen af detailrevision kun ønsker, at teste populationen på stikprøvebasis kan det 

i visse tilfælde stadig være mere effektivt, at gøre brug af substansanalytisk revision - Dette kan 

være i tilfælde af test af store populationer med høj risiko, da det vil resulterer i flere stikprøver 

end mindre populationer med lavere risiko.

Herudover har vi også mulighed for at gøre brug af kontrolrevision hvis dette ikke har været 

overvejet tidligere. Kontrolrevision vil i mange tilfælde være mere effektiv end test ved sub-

stanshandlinger, og i tilfælde af, at vi tester den operationelle effektivitet af den testede kontrol 

vil vi også kunne rulle transaktionskæden de to næste år i tilfælde af visse betingelser er opfyldt. 

Dog er det vigtigt at holde for øje, at brugen af kontrolrevision i visse tilfælde også kræver 

inddragelse af noget substansrevision, som dog ikke vil blive uddybet i denne afhandling. 

8.2.3 Revisors kompetencer 

Opretholdelsen af revisors professionelle skepsis er især vigtigt i forbindelse med brugen af re-

gressionsanalyse på trods af, at der er tale om en statistisk teknik. Udgangspunktet med analy-

tiske handlinger er, at der er sammenhæng mellem data indtil det modsatte viser sig. For ikke 

spilde tiden skal revisor, som det første vurdere egnetheden af dataene samt vurdere om trans-

aktionerne har en tendens til at være forudsigelige.  

I forbindelse med test af korrelationen mellem to eller flere variabler er det vigtigt, at revisor 

ikke blot tager udgangspunkt i den første opsatte korrelation, men undersøger flere korrelationer 

for, at se om korrelationen mellem variablerne kan øges. Når den stærkeste korrelation herefter 

er identificeret baseret på historiske data er det yderligere vigtigt, at tage højde for ændringer i 

interne samt eksterne faktorer hvilket resulterer i, at årets forventning ikke blot kan regnes ud 

fra en regressionslinje som er baseret på historiske data. De ændringer, som kan have en på-

virkning på årets estimerede tal, skal indarbejdes i regressionslinjen.  

I tilfælde af at revisor på baggrund af 30.06 tal ønsker, at estimere de sidste 6 måneders om-

sætning, kan sæsonudsving være noget som revisor skal opretholde sin skepsis overfor. Hvis 

der ikke tages højde herfor og virksomhedens aktivitet er højere i de første 6 måneder end de 

sidste 6 måneder af året, vil estimeringen af omsætningen for de sidste 6 måneder blive for høj 

i forhold til den aktuelle aktivitet. 

Hurtts teori som der er redegjort for under afsnit 6.3 behandler blandt andet forholdet ”search 

for knowledge” som har relevans i forbindelse med benyttelsen af regressionsanalysen under 
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substansanalytisk revision. Dette er som følge af, at revisor skal forespørge ledelsen og andre 

relevante i virksomheden omkring forhold, som kan have påvirkning på analysen. I og med 

revisor skal blive ved med at undersøge og teste korrelationen og dermed optimere denne, kan 

dette drages parallel over til Hurtts teori hvori der udtrykkes, at revisor skal blive ved med, at 

udspørge samt undersøge med en generel nysgerrighed og interesseret tilgang da dette kan 

resultere i variabler, som revisor ikke havde forventet ville have en påvirkning på korrelationen. 

8.2.4 Kvalitet for regnskabsbruger 

Regressionsanalyse har både muligheder men samtidig også begrænsninger når det kommer til 

værdiskabelsen hos regnskabsbruger. Helt overordnet er begrænsningen, at regressionsanalyse 

tager udgangspunkt i historiske data og på baggrund heraf opsætter en forventning til fremtid. 

En virksomhed samt dens omgivelser ændrer sig dog konstant, hvorfor en regressionsanalyse 

bedst anvendes til at forklare ændringer i udviklingen i forhold til tidligere eller estimere en 

kortere periode – Altså i samme omfang som revisor brug af regressionsanalysen.  

Dog ved brugen af regressionsanalysen i forbindelse med den substansanalytiske revision er der 

helt klart en tidsmæssig optimeringsmulighed for både revisor som tidligere nævnt, men samti-

dig også for kunden. Det kan være meget tidskrævende at finde en masse stikprøver med tilhø-

rende dokumentation frem for kunden hvilket i nogle tilfælde kan undgås ved, at revisor ser det 

fordelagtigt, at teste populationen ud fra en substansanalytisk tilgang. Virksomheden skal selv-

følgelig være i kontakt med revisoren i forhold til at fortælle om de forretningsmæssige ændrin-

ger i forhold til tidligere som kan have en påvirkning på korrelationen - Vi vurderer dog, at denne 

snak langt hen af vejen allerede er taget i forbindelse med de indledende aktiviteter. 

Herudover kan korrelationsanalyse give virksomheden større indsigt i hvilke variabler i virksom-

heden, som påvirker hinanden hvilket kan være et vigtigt led for den fremadrettet fokus herun-

der de fremadrettet beslutninger i virksomheden. Test af korrelationen for virksomheden kan 

også have en værdi ved identifikation af outliers. Det kan i nogle tilfælde være nemt for virk-

somheder at identificere usædvanlige transaktioner, som for eksempel et salg med en lav mar-

gin. Dog kan det forestilles, at en endelig outlier skal måles mellem flere forskellige variabler 

hvilket kan håndteres og visualiseres ved brugen af en multipel korrelation. Fordele og ulemper 

ved visualisering af data analytics vil også uddybes nærmere i afhandlingen jævnfør afsnit 8.4. 

8.3 Benchmarking 

Benchmarking definerer vi i afhandlingen som et sammenligningsgrundlag set i forhold til den 

variabel, transaktion, regnskabspost osv. som vi ønsker at undersøge. Teknikken har været 
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anvendt af revisorer i mange år, om end på et relativt simpelt niveau, og i dag anvendes den 

for eksempel i forbindelse med den indledende regnskabsanalyse. Selve sammenligningen kan  

baseres på nominelle værdier, men samtidig også nøgletal hvis revisor finder det relevant.  

Virksomheder udover revisionsvirksomheder gør også allerede brug af denne teknik hvilket især 

ses for ejendomsselskaber i forbindelse med værdiansættelse af et projekt, en grund/ejendom 

eller lignende. En altafgørende variabel for værdiansættelsen af en grund, er kvadratmeterprisen 

og en anerkendt faktor for fastsættelsen af en kvadratmeterpris øvrige projekters fastsatte kva-

dratmeterpris under lignende forhold som den grund som der netop værdiansættes. 

Vi vil i nedenstående gennemgang behandle hvordan benchmarking i dag bliver anvendt og på 

sigt hvordan den kan anvendes som led i en revisionsproces. Følgende eksempler vil gennemgås 

i følgende: 

• Benchmarking til konkurrenter som led i den indledende regnskabsanalyse 

• Opsætning af forventninger ved hjælp af benchmarking som led i substansanalytisk revision 

8.3.1 Udnyttelse i revisionsproces 

Benchmarking er en data analytics teknik, som der allerede gøres brug af i dag. I forbindelse 

med afsnit 7.2.2 vedrørende kendskab til virksomheden, behandles det netop at revisor skal 

opnå forståelse for virksomheden samt dens omgivelser. En af de revisionshandlinger som nor-

malt udføres er indledende regnskabsanalyse. Der er ingen begrænsning for hvilke tal den ind-

ledende regnskabsanalyse kan foretages på baggrund af. Det vigtigste er, at grundlaget som 

der sammenlignes med er for samme periode samt, at de medtagne data er nok for revisor til, 

at kunne få en forståelse for regnskabsposterne udvikling. Lad os forestille os, at revisor baserer 

den indledende regnskabsanalyse på et helt regnskabsår. I dette tilfælde er det første sammen-

ligningsgrundlag sidste års tal også for et helt regnskabsår for netop at vurdere udviklingen i de 

enkelte regnskabsposter samt nøgletal. Herefter er det også muligt at sammenligne med bran-

chen generelt hvilket ved opkobling til Erhvervsstyrelsens database kunne gøres ud fra de ind-

rapporterede XBRL-data. Dermed vil revisor kunne se udviklingen i regnskabsposterne samt 

nøgletallene ud fra branchen generelt. XBRL-data gør det muligt, at måle på de indrapporterede 

data på værdi, men samtidig også på regnskabsposter. Dette er med til at sikre, at hvis der for 

virksomhed A er indrapporteret 10 kr. for linjen ”grunde & bygninger”, så sammenholdes de 10 

kr. med ”grunde og bygninger” for virksomhed B.  

Det kan også tænkes, at der i den nærmeste fremtid kommer yderligere krav til XBRL-indrap-

portering hvilket kan betyde at virksomheder skal begynde at indrapportere XBRL-data halvårligt 

eller kvartalsmæssigt.   
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I tilfælde af, at det bliver aktuelt kan revisor også gøre brug af halvårligt benchmarking data i 

tilfælde af, at der ønskes, at foretage den indledende regnskabsanalyse på baggrund af 6 må-

neders data. Fordelen ved, at kigge på branchen udvikling i stedet for blot sidste års tal kan 

være i tilfælde af, at der kan være sket forhold for branchen generelt, som påvirker regnskabs-

posterne eller nøgletallene. Benchmarking kan være med til, at understøtte kundens udtalelser 

om, at branchen er presset, hvorfor aktiviteten for selskabet har været faldende. For at give et 

eksempel kan omsætningen have faldet markant hvilket kan give overvejelser om risiko for 

fuldstændigheden af omsætningen – Hvis det dog ved hjælp af benchmarking til branchen kan 

bevises, at branchen er presset, stemmer det godt overens med et fald i omsætningen hvilket i 

nogle tilfælde kan betyde, at det ikke er nødvendigt, at medtage en risiko om fuldstændigheden 

alligevel. 

Tilgangen til substansanalytisk revision kan også påvirkes ved inddragelse af benchmarking. Der 

hvor vi ser en værdi i, at inddrage benchmarking som led i den substansanalytiske revision er 

ved opsætning af forventningen til det bogførte beløb. Som behandlet tidligere i afhandlingen 

skal revisor opsætte forventninger til det bogførte beløb, og de medtagne variabler som revisor 

baserer sin forventning på skal velovervejes samt dokumenteres. Benchmarking mod branchen 

eller enkelte konkurrenter kan såvel være en af de variabler som medtages. Lad os for eksempel 

forestille os en sæsonafhængig virksomhed, som sælger højtryksspulere og hvis højsæson for 

salg dermed sker i sommermånederne. Herudover ser vi i eksemplet bort fra mellemhandlere 

og forestiller os, at der sælges direkte fra fabrik til slutbruger. Udgangspunktet vil her være, at 

der kan forventes et fald i omsætningen over sommermånederne i forhold til året før i tilfælde 

af, at vi i år har en regnfuld sommer. Det kan for en revisor vel være nemt at gennemskue at 

en regnfuld sommer påvirker salget af højtryksspulere. Det kan dog være svært, at måle og 

vurdere hvor meget den regnfulde sommer i værdi påvirker salget. Ved at sammenholde med 

branchen generelt samt virksomhedens primære konkurrenter kan revisor få en bedre indikation 

af om det er sandsynligt, at salget i sommermånederne falder med 10,20, eller 50% - hvis 

branchen netop viser samme nedgang i aktiviteten indikerer det, at det er mere sandsynligt end 

hvis branchens udvikling ikke stemmer overens med virksomheden udvikling. Det er dog vigtigt 

at huske på at forventningen ikke alene kan baseres på benchmarking, men at det kan være en 

indikator for hvilke variabler der skal tages højde for, når forventningen fastsættes. 
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8.3.2 Indflydelse på revisionskvaliteten 

Revisionshandlingen 

Vi vurderer, at der ved anvendelse af benchmarking oftest vil være tale om en risikovurderings-

handling. Revisor bruger dog benchmarking igennem hele revisionsprocessen i dag, enten di-

rekte eller indirekte. Alle de overvejelser revisor gør sig, bygger i et eller andet omfang på at 

benchmarke op mod tidligere erfaringer, og dermed forbedre revisors evne til at udlede beviser 

baseret på Intuition som defineret af Mautz og Sharaf. Anvendelsen af benchmarking i form af 

data analytics, giver revisor muligheden for at opnå mange flere erfaringer, end hvis revisor 

skulle indsamle alt sin empiri manuelt. 

Derudover vurderer vi at benchmarking kan anvendes til at understøtter øvrige handlinger. For 

eksempel til at opstille forventninger, til analytiske handlinger eller som led i revisors udfordring 

af ledelsens regnskabsmæssige skøn. 

Tager vi et kig på ovenstående eksempler er det primære revisionsmål, som der revideres mod 

fuldstændigheden (RES) af omsætningen. Ligeledes med gennemgangen af regressionsanalyse 

handler det selvfølgelig om i hvilken sammenhæng teknikken anvendes. I eksemplet med den 

indledende regnskabsanalyse lægges der fokus på, at branchen er presset hvilket skyldes faldet 

i aktiviteten. En pludselig nedgang i aktiviteten som ej er forklarlig kan i nogle tilfælde resultere 

i en forøget risiko for fuldstændigheden af omsætningen. Denne tankegang lægger sig tæt op af 

eksemplet med den substansanalytiske revision hvor vi i igen tager udgangspunkt i fald i aktivi-

teten. Dog skal vi som tidligere beskrevet ved gennemgangen af substansanalytisk revision i 

forbindelse med regressionsanalyse huske på, at det med substansanalytisk revision er muligt 

både at teste mod undervurdering samt overvurdering på én gang. 

Subjektivitet 

Subjektiviteten har ikke den store relevans når det kommer til benchmarking i relation til de to 

eksempler vi har behandlet i ovenstående. Dette er som følge af, at robotten uafhængig af 

revisors subjektive vurdering resulterer de værdier som er gældende for den relevante branche-

kode. Revisors forskellig ageren til branchetallene handler mere om den enkeltes professionelle 

skepsis som er behandlet i ovenstående afsnit. 

Dokumentation 

Når vi har med benchmarking at gøre, er det ekstremt vigtigt, at der selvfølgelig bliver sam-

menlignet med data fra den samme konkrete branche som virksomheden der revideres, selv 

agerer i. Vi forestiller os, at værktøjet ud fra CVR-nummer aflæser virksomhedens branchekode 

og ud fra denne indhenter data for virksomheder som også er registreret under samme bran-

chekoden. Data fra branchekoden kan hentes fra de allerede offentlig tilgængelige branchekoder 
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hos Erhvervsstyrelsen. Kigger vi på den indledende regnskabsanalyse forestiller vi os en simpel 

analyse som vi kender den i dag blot med en ekstra element som i dette tilfælde er benchmarking 

tallene. Tager vi udgangspunkt i en virksomhed, som følger kalenderåret vil vi have årets tal 

samt sammenligningstal for de sidste 3 år med i analysen. Til højre for virksomhedens tal vur-

derer vi det hensigtsmæssigt at inddrage benchmarking tallene som automatisk skal indhentes 

fra Erhvervsstyrelsen.  

I forhold til den substansanalytiske revision forestiller vi os ikke, at benchmarking tallene direkte 

skal indgå i analysen, men i stedet være tilgængelig for revisor i et særskilt sheet. Dette giver 

revisor mulighed for at inddrage parametrene i det omfang det giver mening. 

Når branchetallene er indhentet skal robotten uanset formålet med branchetallene automatisk 

generere en rapport, som dokumenterer hvilke virksomheder, som robotten har medtaget i 

benchmarkingen. Denne rapport er nødvendig da der fra den ene dag til den anden kan fore-

komme nye virksomheder under den enkelte branchekode, som kan påvirke branchetallene ge-

nerelt. Det er derfor vigtigt, at kunne dokumentere hvilke virksomheder, som er inkluderet netop 

i de branchetal, som anvendes i revisionen. 

Effektivitet 

Anvendelsen af benchmarking som led i den indledende regnskabsanalyse kan være tidsbespa-

rende, men afhænger af revisors overordnede kendskab til virksomheden samt dens omgivelser 

og revisor skal derfor overveje værdien ved brug af benchmarking teknikken. Hvis revisor vur-

derer, at han/hun ud fra tallene samt interview hos kunden kan forholde sig kritisk til om udvik-

lingen vurderes sandsynlig eller ej, er der måske ikke behov for, at bruge tid på at inddrage 

benchmarking. Vi ser dog det som et effektivt redskab, som samtidig kan være med til at sætte 

nogle skeptiske tanker i gang hos revisor ved netop at inddrage eksterne faktorer – De skeptiske 

tanker vender vi også tilbage til i nedenstående. 

I forhold til effektiviteten i forbindelse med substansanalytisk revision har vi under afsnittet for 

regressionsanalyse allerede gennemgået værdien ved, at bruge substansanalytisk revision samt 

alternativerne i forhold til det tidsmæssige aspekt. Som følge heraf vil vi i dette tilfælde kun 

fokusere på selve inddragelsen af benchmarking, som led i den substansanalytiske revision, og 

her kan det være svært at vurdere den tidsmæssige effekt, da det afhænger af situationen. 

Tager vi udgangspunkt i vores eksempel under gennemgangen af revisionshandlinger, vil det i 

dette specifikke eksempel være en fordel at inddrage benchmarking da det formegentlig mere 

effektivt vil give revisor et indblik i de forhold, som har påvirket udviklingen i forhold til sidste 

år, og dermed også påvirke revisors vurdering af hvad forventningen til årets bogførte beløb 

skal være. 
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8.3.3 Revisors kompetencer 

Ved brugen af benchmarking er det alt afgørende, at huske på, at teknikken tager udgangspunkt 

i eksterne omgivelser som virksomheden der revideres også er en del af, men denne tager ikke 

højde for individuelle faktorer, som kun påvirker den enkelte virksomhed. Dette skal revisor 

være opmærksom på og er en væsentlig faktor både når det gælder anvendelsen af benchmar-

king under den indledende regnskabsanalyse men samtidig også i forbindelse med den sub-

stansanalytiske revision. I og med at den indledende regnskabsanalyse måler udviklingen mel-

lem to perioder kan det ske, at der under den indledende regnskabsanalyse primært fokuseres 

på de større udviklinger. Det er dog for revisor også vigtigt, at forstå og tage stilling til de 

regnskabsposter, som ikke har udviklet sig i lige så stor grad eller slet ikke udviklet sig i forhold 

til den forrige periode - Og som nævnt tidligere, dette er også uagtet om benchmarking sam-

menligningen heller ikke viser nogen udvikling i forhold til den tidligere periode. Denne tanke-

gang kan drages parallel over til Hurtts teori behandlet under afsnit 6.3 hvor det redegøres for, 

at netop ”self-esteem” eller mangel herpå påvirker tiltroen til ens egne vurderinger. Vi ser en 

sammenhæng hertil som følge af, at Hurrt netop i relation til ”self-esteem” ser det vigtigt at 

udfordrer andres antagelser samt konklusioner og vi vurderer der kan drages parallel mellem 

benchmarking tallene samt andres konklusioner. Sagt på anden vis, hvis revisor ikke tør udfor-

drer benchmarking tallene men blot tager disse til indtægt, opretholder revisor ikke den profes-

sionelle skepsis ved brug af denne teknik. 

8.3.4 Kvalitet for regnskabsbruger 

Vi mener klart, at benchmarking teknikken kan skabe stor værdi hos kunden. Den værdi som 

der kan skabes, er dog primært bagudrettet set i lyset af, at benchmarking teknikken som gen-

nemgået ovenfor tager udgangspunkt i indrapporterede XBRL-data. Teknikken kan anvendes til, 

at vurdere hvordan virksomheden står i forhold til branchen generelt og teknikken tænkes også, 

at kunne udvides til kun, at sammenligne med enkelte virksomheder i branchen. Dette vil teknisk 

håndteres ved, at filtrere på de største virksomheder eller ens konkurrenter baseret på CVR-

numre. En filtrering på de største virksomheder eller enkelte konkurrenter vil påvirke ens bench-

marking tal, som virksomheden måler sig op imod. Baseret på den bagudrettet benchmarking 

vil det dog være muligt for virksomheden at træffe beslutninger med fremadrettet påvirkning 

for netop at vende den situation eller bibeholde deres nuværende placering i branchen generelt. 
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8.4  Transaktionsanalyse 

Vi har valgt at omtale denne teknik som transaktionsanalyse, da den dækker over forskellige 

måder, hvorpå revisor kan drage fordel af at analysere på alle virksomhedens transaktioner, i 

stedet for at anskue regnskabet udelukkende som sumposter. Det er vores vurdering, at der 

ligger stor revisionsmæssig værdi i virksomhedens enkelte transaktioner, og teknologien er ved 

at være på et niveau, hvor det ikke er omfangsmæssigt umuligt for revisor at kigge på alle 

transaktioner. Både i kraft af virksomhedernes ERP-systemer, men også for de værktøjer, der 

bliver mere og mere tilgængelige for revisor såsom Tableau og Power BI. 

8.4.1 Udnyttelse i revisionsproces 

Revisor er jf. afsnit 7.2.4 pålagt af ISA 315 at foretage en eller anden form for analytisk handling 

under risikovurderingsprocessen, hvilket efter vores vurdering oftest udmønter sig i en overord-

net indledende regnskabsanalyse foretaget på et meget overordnet niveau. Typisk tages der blot 

udgangspunkt i regnskabstallene med tilhørende noter og nøgletal. Hvis alt er som forventet på 

det overordnede niveau, dykkes der ikke dybere ned i de underliggende tal. Afvigelser forklares 

i det omfang de er der, men sker ud fra en meget helhedspræget vurdering. 

En stor del af revisors arbejde med risikovurderingsprocessen består ligeledes, jf. afsnit 7.2.3, i 

at opnå kendskab til de kvalitative faktorer. Her forstås, arbejdet med at gennemgå forretnings-

gange med kunden, og efterprøve og dokumentere revisors forståelse af disse.  

Vi identificerede ved gennemgangen af ovennævnte afsnit at teknikken transaktionsanalyse 

kunne finde anvendelse. Med transaktionsanalyse forstås at revisor ser på virksomhedens regi-

streringer på transaktionsniveau, og bruger disse til at opnå eller bekræfte kendskabet til trans-

aktionskæder eller regnskabsposter.  

Ser vi på et typisk ERP-system, kan transaktionerne opsummeres på tre eller fire niveauer af-

hængig af kontoplanens omfang: på transaktionsniveau, på kontoniveau, eventuelt på gruppe-

ringsniveau, og endeligt på regnskabspostniveau. Transaktionsniveauet er registreringen af hver 

enkelt postering med dertilhørende bilag. Forskellen på de tre øvrige er eksemplificeret nedenfor. 

Regnskabspost Gruppering Konto 

Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Årets afskrivninger aktiv 1 

Tilbageførte afskrivninger Årets afskrivninger aktiv 2 

Fortjeneste ved salg Årets afskrivninger aktiv 3 

Figur 15: Eksempel på hierarki i ERP-systemet (egen tilvirkning) 
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Vi har i dette afsnit valgt at dele transaktionsanalysen op i to elementer når vi skal diskutere 

mulighederne for anvendelse; transaktionsmatrice og visualisering. 

Transaktionsmatrice 

Idéen med transaktionsmatricen er at anvende det dobbelte bogholderis princip til at bekræfte 

revisors kendskab til virksomhedens transaktionskæder. Hver enkelt transaktion består af en 

postering i debet og en i kredit. Der vil være en forventning om, at posteringer af samme type 

følger samme mønster. Når der sker et salg, vil de forventede registreringer være en kreditering 

af en omsætningskonto med debitering af tilgodehavender fra salg. Når kunden betaler faktu-

raen, vil der ske kreditering af tilgodehavendet og debitering af banken. Det modsatte vil gøre 

sig gældende såfremt der udstedes en kreditnota, eller tilskrives rabatter til kunden. Alle tre 

tilfælde vil revisor formentlig have identificeret som normal praksis vedrørende transaktionskæ-

den for omsætning, i forbindelse med sin forståelse af virksomhedens transaktionskæder.  

Figur 12: Eksempel på transaktionsmatricen (egen tilvirkning) 

Ovenstående figur viser et simplificeret eksempel på hvordan transaktionsmatricen kunne se ud, 

med angivelse af hvor mange transaktioner der rammer de enkelte poster, og hvor modposten 

til denne er. Der kunne også angives den beløbsmæssige værdi af registreringerne, således at 

revisor kan inddrage en væsentlighedsbetragtning. 

I dette tilfælde er den opstillet på et meget overordnet niveau, men afhængig af datakvalitet vil 

der også være mulighed for at gå endnu dybere og se på flowet mellem de enkelte grupperinger 

eller konti.  

Som revisionshandling ser vi et stort potentiale i at revisor inddrager kendskabet til virksomhe-

dens registreringer som en del af risikovurderingsprocessen af flere årsager.  

Først og fremmest vil en kortlægning af registreringerne give revisor indsigt i virksomhedens 

transaktionskæder og integriteten af den måde som kundens bogføring bliver håndteret på. Hvis 

der lægger mange registreringer uden for det forventede, kan det være en indikation på at der 

bliver lavet mange fejlregistreringer. Hvis analysen holdes på et meget overordnet niveau, vil 
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det være muligt at foruddefinere hvilke regnskabsposter en given regnskabspost kan have mod-

post på. Med andre ord kan revisor uden det store besvær identificere transaktioner der med 

stor sandsynlighed indeholder fejl. 

Derudover kan revisor ved eksempelvis at fokusere på omsætningstransaktionerne opnå indsigt 

i hvordan flowet er. I det fremhævede eksempel ses det, at langt størstedelen af transaktio-

nerne, forventeligt, består af en kreditering af omsætning og en debitering af debitortilgodeha-

vender. Der er dog også enkelte posteringer som har karakter af kreditnotaer. Udvides modellen 

til at inkludere grupperinger eller endda konti under hver regnskabspost, vil potentialet ved at 

se på flowet stige markant. Så ville revisor kunne dykke endnu længere ned i de præcise årsager 

til krediteringerne. Hvis revisor eksempelvis forventer at der under omsætningen ligger et flow 

vedrørende en årlig tilskrivning af bonus til kunderne, skulle der meget gerne ligge en kreditre-

gistrering for hver kunde. Eller hvis virksomheden foretager afskrivning på aktiver månedligt, 

skulle der gerne være registreret 12 transaktioner på hvert aktiv og tilsvarende på afskrivnin-

gerne. 

Jf. afsnit 7.1.1 forøges den iboende risiko bl.a. af komplekse transaktioner. Kompleksiteten af 

en transaktion er i høj grad afhængig af hvor ofte den udføres. Mere komplekse transaktioner 

kan blive mindre kompleks hvis den udføres på daglig bases, og omvendt. Revisor kan anvende 

transaktionsmatricen til at opnå indsigt i præcis hvor ofte en given transaktion eller transakti-

onskæde anvendes, og dermed inkludere dette i sin vurdering af den iboende risiko. 

Visualisering 

Konceptet visualisering er som sådan ikke unikt for transaktionsanalyse. Grafisk præsentation 

gør sig også gældende for flere af de øvrige teknikker, som vi afdækker i afhandlingen. Vi finder 

dog visualisering særlig interessant ift. transaktionsanalyse, da det giver revisor mulighed for at 

anskue populationer på en helt anden måde.  

Vi drøftede ovenfor at analyser på transaktionsniveau har haft sine begrænsninger ift. den tek-

niske tilgængelighed. Der skal dog ikke herske tvivl om, at en stor del af de analyser vi ser for 

os, sagtens kunne være foretaget via simple grafer i Excel, så længe mængden af transaktioner 

gør det muligt. Ikke desto mindre er det vores vurdering, at en egentlig visuel repræsentation 

af regnskabsposten sjældent indgår i revisors vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation 

på en regnskabspost.  

Det område hvor vi ser allerstørst potentiale for visualiseringer, er i analyser af hvordan trans-

aktionerne fordeler sig over en given periode. Både i regnskabsåret, men også i forhold til tidli-

gere år. Omsætningen kan eksempelvis hurtigt analyseres på måneds-, uge-, eller helt ned på 

dagsbasis. Det er vores opfattelse at en typisk analyse, der i dag bliver foretaget for at opnå 

overbevisning om fuldstændigheden, forekomsten og nøjagtigheden af vareforbruget, er den 
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såkaldte dækningsbidragsanalyse, som er en substansanalytisk handling. Her bliver det forven-

tede dækningsbidrag for året opstillet ud fra sidste års dækningsgrad og udviklingen i omsæt-

ningen mellem sidste år og dette år. I og for sig en acceptabel substansanalytisk handling, 

omend en anelse tynd i vores optik. Her kunne en visualisering af både omsætning og varefor-

brug, eller dækningsgraden, over et passende tidsmæssigt interval afhængig af antal transakti-

oner, give revisor en meget bedre overbevisning, end ved blot at anvende udviklingen mellem 

to datapunkter. Tal for tidligere år kunne uden problemer inkluderes, og revisor ville kunne 

sammenholde dækningsgraden helt ned til den enkelte dag de seneste år. 

I ovenstående anvendes kun ERP-systemets registreringer omkring beløb, dato og konto. Ind-

drages yderligere informationer såsom afdelingskoder eller kunder, vil revisor opnå endnu højere 

sammenligningsgrundlag. Konstaterer revisor eksempelvis at dækningsgraden for en given må-

ned må undersøges nærmere, vil der med det samme kunne undersøges, præcis hvilke trans-

aktioner der gør udslaget. Er der tale om en enkel kunde, der har lagt en ekstraordinær stor 

ordre, og dermed opnået en høj rabat, vil revisor med det samme kunne opnå en formodning 

om at dette er tilfældet, men som naturligvis skal bekræftes ved nærmere undersøgelse. 

Anvendelsen af registreringen på afdelingskode forestiller vi os også anvendt til at opstille visu-

elle sammenligninger mellem de enkelte afdelinger. Ser vi på en butiks- eller restaurantkæde 

kan revisor opstille analyser, der eksempelvis måler de forskellige omkostningsgrupper op mod 

omsætningen, og sammenligne disse på tværs af de selvstændige afdelinger. 

Figur 13: Sammenligning af afdelinger (egen tilvirkning) 

8.4.2 Indflydelse på revisionskvaliteten 

Revisionshandlingen 

Det er vores vurdering at transaktionsanalysen særligt vil kunne finde anvendelse som en risi-

kovurderingshandling. ISA 200 udtrykker som gennemgået under afsnit 7, at risici for væsentlig 
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fejlinformation på revisionsmålsniveau defineres for ”grupper af virksomhedens transaktioner, 

balanceposter eller oplysninger”. Det er vores opfattelse, at revisor, særligt historisk set, har 

været tilbøjelig til at sætte lighedstegn mellem ”grupper af transaktioner” og regnskabspost. Der 

tages højde for de nødvendige risikovurderingshandlinger fremsat af ISA 315, men risikoen for 

væsentlig fejlinformation bliver i mange tilfælde opsummeret til regnskabspostniveau, altså til 

hvorvidt regnskabsposten vurderes at have væsentlig betydning for regnskabet. Vi er af erfaring 

bekendt med, at der tidligere eksempelvis har været foretaget risikovurdering på regnskabs-

postniveau udelukkende ud fra størrelsen på posten. Dette ud fra en devise om at en regnskabs-

post med en beløbsmæssig størrelse i omegnen af væsentlighedsniveauet ikke vil kunne give 

anledning til en væsentlig fejl i regnskabet. Selve risikovurderingen er foretaget på regnskabs-

posten, hvorefter de relevante revisionsmål bliver koblet på. Der er intet galt med denne praksis 

som sådan, og under de amerikanske PCAOB-standarder er det et formelt krav, at revisor opnår 

revisionsbevis om alle revisionsmål på en væsentlig regnskabspost. 

I praksis ligger der naturligvis meget mere bag vurderingen af risiciene, bl.a. spiller den under-

skrivende revisors mangeårige erfaring med kunden en stor rolle, men de kvantitative faktorer 

i risikovurderingsprocessen er i overvejende grad udgjort af den omtalte indledende analytiske 

handling, men det taler i vores vurdering for, at brugen af transaktionsanalyse i risikovurderin-

gen, vil øge revisionskvaliteten. 

Vi vurderer derudover også at transaktionsanalysen kan anvendes som led i den kvalitative 

proces, for opnåelse af forståelse for virksomhedens transaktionskæde. Revisor kan foretage 

gennemlæsninger af forretningsgange og interviewe medarbejdere for alle virksomhedens pro-

cesser, men risikoen for at overse et, for virksomheden, sjældent transaktionsflow vil altid være 

til stede. Ved at kontrollere registreringerne kan den kvalitative forståelse bekræftes, men i fald 

at revisor ved transaktionsanalysen opdager ikke tidligere-identificerede flows, må analysen 

have bidraget til forståelsen. 

Omend transaktionsanalysen klart vurderes at have den største relevans for risikovurderingen, 

ser vi dog også anvendelsesmuligheder som revisionshandling. Analysen kan på overordnet plan 

øge kvaliteten af beviset, da det giver revisor en meget bedre overbevisning for effektive interne 

kontroller, hvilket er en af de primære drivere til bevisets styrke jf. Mautz og Sharaf.  

Vi vurderer at den i visse tilfælde vil kunne anvendes til udførelsen Inspektion, men også kan 

være med til at underbygge eller verificere handlingerne forespørgsel og observation i form af 

at handlingerne ofte aflejres i en transaktion. Dermed kan opnås kombination af beviser, som 

jf. teorien kan lede til ”bevis uden rimelig tvivl”. 
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Vi ser også et potentiale for visualiseringens anvendelse under den substansanalytiske revision. 

Som redegjort for i afsnit 7.3.3 skal revisor i dag opstille den accepterede afvigelse, hvilket 

kræver en kvantificering, men det vil være vores vurdering at de visuelle indtryk, som i figur 13, 

også vil kunne anvendes i denne sammenhæng. Hvis de enkelte afdelinger er uafhængige af 

hinanden, og de individuelle korrelationer, og udviklinger, er ens på tværs, vurderer vi at giver 

revisionsbevis. 

Afslutningsvist ser vi også en anvendelse af visualisering som et led i kontrolrevisionen. Særligt 

ved udvælgelse af stikprøver ved vurderingen af kontrollen, kan der med afsæt i analysen, sikres 

at der udvælges, eksempelvis en måned, hvor revisor har konstateret, at der som led i kontrollen 

vil være afvigelser at forholde sig til. 

I forhold til kontrolrevision hvor revisor gerne vil teste kontrollens effektivitet kan man, når der 

er tale om en automatisk kontrol nøjes med, at teste denne én gang hvis de generelle it-kon-

troller er konstateret effektive. Altså kan effektiviteten vurderes på baggrund af en enkel test.  

Hvis man ønsker, at teste en automatisk kontrol, som afdækker risikoen for, at salget faktureres 

før risikovurderingen er overgået, kan revisor med en dataanalytisk tilgang indhente samtlige 

salgsregistreringer fra virksomheden. Herfra indhente data på, at samtlige salgsregistreringer 

er gået igennem samme kontrolproces før der fra ERP systemet er blevet udsendt en faktura. 

Denne kontrolproces vil, hvis kontrollen er effektiv afdække risikoen for, at salget er faktureret 

før risikovurderingen er overført til køber. Denne tilgang vil formentlig øge mængden af revisi-

onsbevis da man har kontrolleret godkendelsesprocessen og effektiviteten for samtlige salgs-

transaktioner og ikke kun for en godkendelsesproces, som man baserer sin vurdering på. Det er 

dog vigtigt at holde for øje, at man forud for ovenstående test dog skal foretage test af design 

og implementering af kontrollen inden ovenstående analytiske test udføres. 

Revisor vil simpelt kunne udvide ovenstående kontroltest med flere parametre således, at revisor 

ved hjælp af data analytics reviderer flere kontroller samtidig. I ovenstående eksempel blev 

omsætningskontrollen testet der sikrede, at der ikke blev faktureret før risikoovergangen var 

overleveret til køber. Hvis man forud for denne proces samtidig har en kontrol på, at det ikke er 

muligt, at melde en ordrer klar til, at blive fragtet før plukseddel stemmer overens med ordre-

bekræftelsen, vil man samtidig med testen af omsætningskontrollen kunne teste denne. I forrige 

afsnit tog testen udgangspunkt i en gennemgang af, at de enkelte transaktioner har været igen-

nem den samme kontrolproces hvoraf man ud fra denne test vurderede, at der ikke var nogle 

afvigelser i godkendelsesprocessen, som man forud herfor har testet design og implementering 

af. Ved at inkludere en ekstra kontrol, udvides den testede kontrolproces blot. 
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Kobler vi teknikkerne op mod de enkelte revisionspåstande, og starter vi med at kigge på trans-

aktionsmatricen er der her, i lighed med korrelationsanalysen, tale om en risikovurderingshand-

ling hvor vi prøver på at identificere usædvanligheder og hvorfor vi netop ikke afdækker en 

allerede identificeret risiko på revisionsmålsniveau. Vi undersøger i stedet om nogle af sammen-

hængene ikke er i overensstemmelse med vores forventning hvilket på baggrund heraf er med 

til at identificere eventulle risici. Under afsnittet for revisionshandlingen nævnes det blandt andet 

at revisor kan forvente at der afskrives på aktiver månedligt hvorfor der gerne skulle være 12 

transaktioner. I tilfælde af at transaktionsmatricen kun viser 11 måneder øger dette risikoen for 

fejl på anlægsaktiverne i form af værdiansættelse og fordeling (BAL) samt på afskrivningerne i 

driften i form af fuldstændigheden (RES). 

Kigger vi videre på visualiseringsdelen er dette også ligeledes med transaktionsmatricen et 

værktøj som kan anvendes i mange sammenhænge. I ovenstående afsnit for revisionshandlinger 

behandles teknikken ud fra det formål, at måle dækningsgraden per salg som kan foretages som 

led i ens risikovurdering for, at identificere om der er enkelte salgstransaktioner som afviger fra 

virksomhedens norm. Risikovurderingshandling kan ved hjælp af visualiseringselementet gøre 

det lettere for revisor at vurdere om nogle af transaktionerne kan give anledning til væsentlig 

fejl eller om vi som led i risikovurderingshandlingen kan vurdere, at der ikke er risici for væsent-

lig fejl på fuldstændigheden (RES), forekomsten (RES) og nøjagtigheden (RES) af vareforbruget.  

Subjektivitet 

Taler vi subjektivitet ind i transaktionsmatrice samt visualisering er det klart i forbindelse med 

visualisering at subjektiviteten kan have en stor påvirkning hvorfor vi i dette afsnit vil fokusere 

herpå. For dog at runde transaktionsmatricen af vurderer vi ikke, at subjektiviteten har en stor 

påvirkning herpå, som følge af at transaktionsmatricen meget objektivt resulterer i nominelle 

beløb uden nogen måde at behandle outputtet på. I tilfælde af revisor opfatter outputtet for-

skelligt ser vi stedet som værende grundet forskellig viden til virksomheden samt den omgivelser 

og dermed hvilke forventninger revisor har til antallet af transaktioner mellem de enkelte regn-

skabsposter. 

Vi vurderer, at subjektivitet kan have en stor påvirkning på visualisering grundet flere faktorer. 

Den ene faktor er, at det samme resultat kan visualiseres på forskellige måder, hvilket kan føre 

til to forskellige opfattelser af det samme input. Den anden faktor handler om, at to revisorer 

kan kigge på den samme visualisering, men have to forskellige opfattelser af den samme visu-

alisering.  

Jævnfør afsnittet for revisionshandlinger behandler vi blandt andet hvordan transaktioner forde-

ler sig over en given periode og at der i forbindelse hermed kan foretages analyser baseret på 
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samme input men visualiseret på måneds-, uge-, eller dagsbasis. Alt afhængig hvilken skalering 

der vælges kan dette have en effekt på hvordan revisor opfatter outputtet. Lad os forestille os 

revisor A vælger, at præsentere outputtet på månedsbasis mens revisor B vælger at præsentere 

outputtet på dagsbasis. Revisor As output på månedsbasis vil i ikke kunne identificere enkelte 

outliers da disse vil blive udfaset af alle de øvrige enkelte posteringer for måneden. Revisor B 

som vælger, at visualisere outputtet på dagsbasis vil have en fordel ved, at enkelte outliers på 

lettere vis vil skille sig ud fra den øvrige population. Dog kan ulempen ved at visualisere på 

dagsbasis være, at store udsving i populationen bliver for uoverskuelig, og revisor får dermed 

ikke set på transaktionerne i et større perspektiv. 

Ved det samme visuelle output kan revisor A og B også nå frem til to forskellige observationer. 

Dette handler i stort omfang af revisors tidligere erfaringer samt revisors evne til at kunne tolke 

på de visuelle analyser. Det kan med visuelle analyser dermed være svært at sætte to streger 

under facit, da facit netop kan opfattes forskelligt som følge af revisors subjektive holdning til 

outputtet. 

Subjektiviteten ved udvælgelse af stikprøver stiger, og dermed påvirkes bevisets kvalitet nega-

tivt, såfremt der ikke udarbejdes specifikke retningslinjer, for hvornår en transaktion afviger fra 

normen, og dermed bør undersøges yderligere. 

Dokumentation 

Selve dokumentationen af de visuelle effekter vurderer vi allerede er behandlet i forbindelse 

med ovenstående afsnit, da visualiseringen netop er dokumentationen som revisor tager ud-

gangspunkt i. Revisor skal selvfølgelig efterfølgende sørge for at kommentere herpå efter kun-

stens regler – denne del mener vi dog ikke er relevant at kommentere på i denne sammenhæng. 

Effektivitet 

Sparer revisor tid på at foretage en transaktionsmatrice eller visualiseringer på transaktionsni-

veau? Det mener vi som udgangspunkt ikke. Vi ser øvelsen som et add-on til den risikovurde-

ringsproces som vi kender i dag, da begge værktøjer er med til at give øget indsigt i virksom-

hedens transaktioner på et andet niveau end hvad vi ellers er vant til. Vi sparer dermed ikke tid 

på selve risikovurderingshandlingerne, men vi kunne stå i den situation hvor den add-on hand-

ling i forbindelse med risikovurderingshandlinger gav så stor en ekstra indsigt i kundens bogfø-

ring, at det resulterede i en langt skarpere revisionsplanlægning, som ville kunne effektivere den 

efterfølgende revisionsudførsel. Her tænker vi særligt at revisors risici og stikprøvepopulationer 

vil være langt mere målrettet, hvilket gerne skulle lede til færre manuelle stikprøver. 
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Også i interaktion med ledelsen vurderes der et effektiviseringspotentiale. Ved anvendelse af BI 

værktøjer kan de analytiske handlinger foretages på møde med ledelsen. Ledelsens forklaringer 

kan verificeres med et par klik, og omvendt kan revisor stille de relevante spørgsmål i momentet. 

Det kan potentielt spare en masse korrespondance frem og tilbage mellem revisor og ledelse, 

da det eliminerer behovet for først at kunne tjekke det underliggende data i excelarket efterføl-

gende. 

8.4.3 Revisors kompetencer 

Ved brugen af værktøjerne som transaktionsmatrice samt visualisering vurderer vi, at det vig-

tigste for revisor i relation til den professionelle skepsis er ikke at tage for meget værdi til indtægt 

uden at have belæg herfor hvilket vi vil redegøre i følgende.  

Som behandlet i ovenstående afsnit er disse værktøjer især med til at give øget kenskab til 

transaktionsmønstre i virksomheden. Det er dog alene kvantitative faktorer som disse analyser 

tager højde for. Som følge heraf mener vi, det for revisor er ekstremt vigtigt, at sammenholde 

disse transaktionsmønstre med revisors kvalitative viden om virksomheden samt dens omgivel-

ser. Under gennemgangen af transaktionsmatricen kan vi se, at dette værktøj resulterer antal 

transaktioner mellem de enkelte regnskabsposter. I vores simplificeret eksempel er transakti-

onsmatricen udarbejdet på regnskabspostsniveau og et højt eller lavt antal af transaktioner mel-

lem enkelte regnskabsposter er dog alene ikke en årsag til at vurdere, at der kan eller ikke kan 

være risiko for væsentlige fejlposteringer. Revisor bliver nød til at sammenholde denne informa-

tion med revisors øvrige kendskab til virksomhedens data set-up. I nogle virksomheder kan det 

være tilfældet at de løbende registreringer sker i submoduler som så endelig får påvirkning på 

regnskabsposterne ved en daglig eller ugentlig kørsel. I dette tilfælde vil antallet af transaktioner 

være langt mindre end de reelt er, som følge af de er ført i et submodul. Det kan yderligere 

være tilfældet at der mellem to regnskabsposter kun er få posteringer, som følge af de poste-

ringer der foretages er manuelle posteringer hvilket den simplificeret model ej heller tager hen-

syn til. Den mere komplekse model som muliggør, at dykke yderligere ned i flowet og undersøge 

posteringsmønstre mellem grupperinger eller konti, begrænser ovenstående udfordring en 

smule i forhold til opretholdelsen af den professionelle skepsis, men kan dog stadig være en 

udfordring også i denne sammenhæng. 

Visualiseringsdelen ser vi hænge sammen med en efterfølgende dialog med kunden hvor det de 

visuelle resultater gennemgås. Ligesom i mange andre tilfælde er det her relevant for revisor 

ikke blot, at acceptere de forklaringer som kunden kommer med til eventuelle outliers, men 
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opretholde den professionelle skepsis og alt efter vurdering indhente underliggende dokumen-

tationen som kan supporterer kundens udtalelser. Dette kan drages parallel over til ”a questio-

ning mind” under Hurtts teori som er gennemgået jævnfør afsnit 6.3. 

8.4.4 Kvalitet for regnskabsbruger 

Når vi skal overveje om transaktionsanalysen har en påvirkning på den operationelle effekt hos 

regnskabsbrugeren vurderer vi overordnet at regnskabsbruger kan gøre brug af både transakti-

onsmatricen samt visualiseringsteknikken. Starter vi med at kigge på transaktionsanalysen ser 

vi en værdi i implementering af teknikken for de regnskabsansvarlige for større bogholderiafde-

linger. Virksomheder med større bogholderiafdelinger kræver et stærkt og effektivt internt kon-

trolmiljø herunder overvågning af virksomhedens transaktioner for at få en forståelse af hvor 

henne i virksomheden der i relation til finansposteringer er mest aktivitet ved. Mange transakti-

oner kan øge risikoen for fejl hvilke kan medføre, at der er behov for implementering af yderli-

gere interne kontroller. Transaktionsmatricen er her et godt værktøj til netop at skabe dette 

overblik. I forbindelse med gennemgangen af den automatiseret revision under afsnit 9 vil vi 

komme nærmere ind på dette. 

Visualiseringsdelen ser vi som nævnt ovenfor også som en teknik regnskabsbruger kan gøre 

brug af som led i den operationelle effekt. Under afsnit 8.4.1 har vi illustreret et eksempel for 

en restaurantkæde som netop også kunne gøres brug af for virksomheden for at vurdere indtje-

ningsevnen per afdeling per måned i forhold til personaleomkostningerne. 

8.5 Data analytics som revisionsteknik 

Gennemgangen af de enkelte teknikker giver et godt indtryk af hvordan teknikkerne individuelt 

præger revisionsprocessen, revisionskvaliteten, revisors kompetencer samt værdiskabelsen hos 

regnskabsbruger. Der er dog også generelle betragtninger at gøre sig for data analytics som en 

revisionsteknik hvilket vil blive behandlet i nedenstående 

8.5.1 Værdiskabende rapportering 

Vi mener at data analytics har et stor potentiale til at præge den skriftlige rapportering fra revisor 

til den øverste ledelse. Den ellers så traditionelle tekstbaseret protokol giver selvfølgelig værdi 

til den øverste ledelse i form afrapportering på den udførte revision. Regnskabsbrugerne forven-

ter dog mere og mere af revisionen og i tilfælde af, at revisor ikke har fundet nogle væsentlige 

ting at rapporterer til den øverste ledelse, kan denne godt blive lidt tynd hvilket der også rede-

gøres for under afsnit 7.4.3. Med brugen af data analytics får vi mulighed for, at give en masse 

indsigt i den udførte revision, og måske har det for revisor været muligt at bearbejde dataene i 
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kundens ERP system på måder som ikke er muligt for kunden selv. Der kan findes eksempler på 

hvordan alle fire teknikker som er gennemgået under afsnit 8, kan have relevans at inkludere i 

den værdiskabende rapportering. For at give et eksempel kan vi kigge på den intelligente auto-

matisering og eksemplet på hvordan teknikken kan anvendes som er gennemgået jævnfør afsnit 

8.1.1.Tager vi udgangspunkt i indkøbet af de brugte biler, som ofte er forbundet med store 

likviditetstræk forestiller vi os, at vi på baggrund af robotten kan præsentere på et high level 

niveau hvilke indkøbte biler som robotten har beregnet sig frem til, ligger i risikozonen for væ-

rende et tabsgivende køb. Resultatet fra robotten kan efterfølgende sammenholdes med de rent 

faktisk tabsgivende indkøb og heraf forhåbentlig give ledelsen et indblik i en revurdering af deres 

politikker for indkøb af brugtvogne – eller dog bekræfte at deres nuværende politikker for indkøb 

af brugtsvognsbiler er fornuftige. 

8.5.2 Regnskabsbrugers forventninger 

Starter vi med at kigge på afsnit 4.3 behandles Porters teori omkring regnskabsbrugers forvent-

ninger til en revision, og spørgsmålet er, om data analytics kan være med til at mindske den 

forventningskløft som i mange år har eksisteret mellem revisor og regnskabsbruger. I forbin-

delse med vores gennemgang af de enkelte teknikker har vi konstateret af data analytics i mange 

tilfælde kan anvendes til at revidere hele populationer i stedet for test af stikprøver. Yderligere 

når revisor begynder at målrette sine stikprøver mod specifikke transaktioner, og på et oplyst 

grundlag, får kunden en helt anden fornemmelse af at revisor forstår forretningen og er i stand 

til at udfordre de atypiske transaktioner. Kontra når revisor, mere eller mindre tilfældigt, udvæl-

ger 20 eller 50 stikprøver ud af en population på 1.000 gange så mange transaktioner. Her får 

hverken revisor eller kunde det store ud af det, andet end at revisor kan skrive under. 

Formår revisor i stedet af at udvælge præcis de 20 omsætningstransaktioner der ser atypiske 

ud, får kunden pludselig en oplevelse af at hele regnskabet er revideret og den oplevede sikker-

hed ved påtegningen, må forventes at nærme sig de 95%, som den fra revisors, og regulerin-

gens, side er udtryk for. Dette vurderer vi dermed i høj grad vil afhjælpe problemet omkring 

”deficient performance gap”.  

Under afsnit 4.3 behandles også forventningskløften som udtrykkes som ”unreasonable expec-

tations” og vi ser også her potentiale for data analytics. For at give et eksempel kan vi kigge på 

teknikken bag intelligent automatisering. Teknikken kan ikke blåstemple et regnskabet da det 

afhænger af mange forhold. Dog forholder vi os til det gennemgåede eksemplet med live adgang 

til bogføringen hvilket muliggjorde afstemning af transaktion for transaktion. I og med, at trans-

aktion for transaktion afstemmes er der større sandsynlighed for, at revisor opfanger fejl eller 

usædvanlig aktivitet, som regnskabsbruger vil forvente revisor uanset tilgang til revisionen vil 
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opfange. Uden teknikken omkring den intelligente automatisering, vil ovenstående revisions-

handling anses for, at være en revisionshandling, som er ud over det sædvanlige end hvad 

regnskabsbrugersamfundet kan forvente af en revisor. Teknikken mindsker altså det gap som 

jævnfør teorien af Brenda Porter beskrives for indeholdende urimelige krav til revisor. 

8.5.3 Mindset 

Ved gennemgangen af de 4 teknikker kan det hurtigt konstateres, at revisors tilgang til opnåelse 

af revisionsoverbevisning ved brugen af data analytics langt hen af vejen adskiller sig fra tilgan-

gen til revisionsoverbevisning som den klassiske revisor ellers er vant til. Der er dermed brug 

for omstilling af revisors mindset til hvordan revisionen skal udføres for, at være i stand til at 

kunne agere som fremtidens revisor. Kigger vi for eksempel på brugen af regressionsanalyse 

kræves det en forståelse bag korrelationsanalyse og yderligere statistiske færdigheder end hvad 

revisor førhen har skulle gøre brug af i løbet af en revision. Vi siger ikke at revisor i dag ikke er 

statistisk orienteret, men revisor skal være omstillet på, at værktøjer som regressionsanalyse 

kræver færdigheder som ikke førhen var nødvendige. Fremadrettet vil revisionen kræve inddra-

gelse fra centraliserede analytiske specialister, som vil hjælpe revisor med, at udfordre i dette 

eksempel korrelationen og samtidig se mønstre i regressionsanalysen, som den typiske revisor 

har langt sværere ved. Holder vi fast i regressionsanalysen kan det få store konsekvenser hvis 

ikke revisor besidder ovenstående omtalte mindset, men fortsat gør brug af den statistske ana-

lyse. Der er her risiko for, at revisor ikke kan forholde sig skeptisk til outputtet da den typiske 

revisor ikke er langt nok nede i detaljerne om hvad en korrelation er, hvordan korrelationen kan 

optimeres samt hvordan revisor skal forholde sig til og dokumentere de afvigelser som analysen 

resulterer. Undersøgelse af afvigelser er ikke det samme som en stikprøve udvalgt efter almin-

delig detailtest. Revisor skal forstå hvorfor den udvalgte transaktioner er atypisk og opnå over-

bevisning om rimeligheden i dette.  

Den omstillingsparate revisor er ingen undtagelse når det kommer til brugen af kunstig intelli-

gens da den klassiske revisor også kan have svært ved at forstå teknikken bag kunstig intelligens 

- og det er noget revisor i dag må acceptere. I dag inkluderes et hav af specialister til håndtering 

af komplekse arbejdsopgaver og IT-specialiter kan være en nødvendighed brugen af kunstig 

intelligens. I samarbejde med revisoren skal specialisterne stå for opsætning af robotten. Spe-

cialisten skal selvfølgelig IT-teknisk kunne dokumentere at robotten fungerer efter hensigten og 

revisor skal være indstillet på efterfølgende revisionsmæssigt at vurdere om de revisionsmæs-

sige risici er afdækket – ligeledes tankegangen når skattespecialister eller IT-specialister i dag 

inkluderes i revisionen. Ligeledes med regressionsanalyse kan det få store konsekvenser hvis 

ikke tilgangen til brugen af teknikken er den rigtige. Risikoen ved brug af teknikken kan være 
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hvor robotten ikke er programmeret korrekt og dermed ikke fungerer efter hensigten. Grunden 

til at dette er medtaget som en konsekvens er på grund af robottens kompleksitet. Som skrevet 

ovenfor kræver brugen af robotten hjælp fra IT-specialister og det kan ske, at IT-specialisterne 

ikke har den fornødne viden om kundens set-up samt revisionsmæssige risici hvilket resultere i 

at robotten programmeres forkert – og kompleksiteten af robotten kan medføre, at revisor ej 

opfanger dette. Vi ser yderligere en risiko bestående af, at på trods af robotten er programmeret 

korrekt, så skal revisor stadig se teknikken som en hver anden revisionshandling, som dermed 

revisionsmæssigt skal dokumenteres efter kunstens regler. I tilfælde af det ikke dokumenteres 

hvorledes robottens udførte handlinger afdækker de revisionsmæssige risici overholder revisor 

ikke kravene til revisionsdokumentation som er reguleret jævnfør ISA 230. 

Ovenstående nødvendige tiltag med at være omstillingsparat samt de dertilhørende konsekven-

ser hvis ikke revisor accepterer dette er relevant for data analytics generelt – dog jo højere 

revisionsoverbevisning revisor gerne vil opnå ved hjælp af data analytics, jo højere relevans har 

ovenstående. Revisors mindset ligger sig også tæt op af den professionelle skepsis, da det selv-

følgelig har betydning herfor. Påvirkningen på den professionelle skepsis er gennemgået under 

de enkelte teknikker med fokus på de enkelte individs karaktertræk. Hurtt redegør dog også for 

at situationsmæssige variabler også kan have en påvirkning ens mindset og heraf ens skeptiske 

handling – Dette er ingen undtagelse ved brugen af data analytics, da for eksempel en deadline 

uanset ens tilgang til revisionen vil kunne præge niveauet er hvor skeptisk revisor er i den 

enkelte situation. 
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9 Automatiseret revision 

Vi gennemgik i foregående afsnit revisors muligheder, for at anvende transaktionsmatricen i en 

analytisk tilgang ved forståelsen af virksomhedens transaktionskæder. Vi begrænsede dog ana-

lysen til at se den enkelte transaktion for sig selv. Vi vil i dette afsnit fjerne den begrænsning og 

se på alle virksomhedens transaktioner på én gang, da vi har en tese om at revisor vil kunne 

opnå revisionsoverbevisning, blot ved at forstå den interne sammenhæng i ERP-systemet. Det 

er vores vurdering at revisor ofte står i en situation hvor usikkerheden omkring ”hvad der ellers 

kunne gemme sig på posten”, unødigt giver anledning til at antage at posten kan indeholde 

væsentlige fejl.  

ERP-afstemningen vil dog have sine naturlige svagheder, så længe der kun tages udgangspunkt 

i virksomhedens egne transaktioner. Eksempelvis vil det sjældent være muligt at opnå overbe-

visning om revisionsmålet fuldstændighed. Derfor vil vi kombinere ovenstående gennemgang 

med en drøftelse af hvilke standardhandlinger revisor kan udføre, hvor der indhentes eksternt 

bevis. Vores tese er her, igen, at en revisionshandling, der normalt kun ville give overbevisning 

om det specifikke revisionsmål der afdækkes, kan sprede sig som ringe i vandet når den udføres 

i kombination med ERP-afstemningen.  

Formålet med dette afsnit vil således være at undersøge hvor stor en del af revisionen, der reelt 

kan klares ved et tryk på en knap. Enten ved at automatisere handlingen, eller ved at fjerne 

behovet for at udføre handlingen. Afsnittet vil kun analysere på de muligheder der ligger i at 

automatisere processen, og vil ikke behandle inddragelsen af analytics teknikker som vi vurderer 

revisor fortsat selv skal udføres. Her henvises i stedet til foregående afsnit. 

Vi har til brug for analysen defineret standard regnskabsposter, som vil danne grundlag for 

analysen jf. figur 14 på næste side. Til brug for analysen har vi valgt at tage udgangspunkt i: 

• Transaktionskæde salg af varer 

• Transaktionskæde køb af varer 

Fokus vil være på at vurdere de udvalgte regnskabsposter, op mod den gældende teori for op-

nåelsen af revisionsbevis, og deraf vurdere hvorvidt den enkelte påstand kan bekræftes auto-

matisk, eller ud fra en handling som fortsat skal foretages af revisor. 

Til sidst vil vi koble flowet sammen i en samlet drøftelse, og analysere på de muligheder og 

udfordringer vi ser ved en automatiseret revision ift. revisionskvaliteten, og hvorvidt ovenstå-

ende teser kan be- eller afkræftes. 
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9.1 ERP-afstemning som koncept 

9.1.1 Opbygning 

Som nævnt ovenfor vil vi forvente begrænset anvendelighed af den interne ERP-afstemning, 

såfremt der udelukkende tages udgangspunkt i de interne registreringer. Vi har derfor identifi-

ceret virksomhedens registrering af ind- og udbetalinger som værende nøglen til at sikre funda-

mentet i afstemningen. Alle transaktioner der er afledt af en ind- eller udbetaling i banken sker 

som led i en naturlig hændelse, hvor der bliver overført penge mellem to bankkonti. Ved indbe-

talinger vurderes det at kilden er en ekstern part, der må forventes at have verificeret formålet 

med indbetalingen. Ved udbetalinger forventes det, som et led i effektive interne kontroller, at 

to uafhængige medarbejdere i virksomheden skal godkende betalingen. 

Det første trin i analysen vil derfor være at foretage en afstemning af de registrerede banktrans-

aktioner i ERP-systemet og de faktiske bevægelser i banken. 

Der vurderes stadig at skulle indhentes ekstern bekræftelse på saldoen pr. afstemningsdagen, 

for at opnå tilstrækkelig overbevisning om banktransaktionerne og tilstedeværelsen af likvi-

derne.  

Fra banken og ud i resten af ERP-systemet vil hver transaktion blive matchet med modpostering 

på samme måde som transaktionsmatricen. I dette tilfælde vil alle transaktioner dog være sam-

menkoblet, og revisor vil derfor kunne følge hvilke øvrige transaktioner en given indbetaling 

eksempelvis har ledt til efterfølgende. Dette er illustreret i nedenstående figur, som vi forestiller 

os, ville være udvidet helt ned til transaktionsniveau, som der kan dykkes ned i efter behov. 

Figur 14: Forsimplet overblik af en virksomheds transaktionsflow (egen tilvirkning) 
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ERP-afstemningen vil indledes med at validere posteringerne mellem regnskabsposterne op mod 

det forventede flow, hvilket meget simpelt kan opstilles som pilene i ovenstående figur. Den 

indledende analyse vil derfor resultere i en afvigelsesliste for transaktioner, der ikke lever op til 

forventningen. Dette vil eksempelvis være, men ikke begrænset til: 

• Omsætningstransaktioner uden et registreret vareforbrug, og omvendt 

• Kreditnotaer udstedt uden tilhørende faktura 

• Modtagen forudbetaling af omsætning posteret som omsætning 

Det vil med andre ord være forventeligt at en stor del af afvigelseslisten består af manuelle, eller 

andre risikofyldte, transaktioner. 

I vores analyse anvender vi bogholderens udligning af ind- og udbetalinger helt frem til analy-

setidspunktet. For at kunne basere os på disse, vurderer vi det nødvendigt, at der i et eller andet 

omfang opnås overbevisning omkring integriteten af ERP-afstemningen frem til dette tidspunkt. 

Vi vurderer at revisor her, enten også vil skulle revidere afvigelseslisten for de transaktioner der 

reelt ligger uden for regnskabsåret, eller nå frem til en overbevisning om dem i form af at afvi-

gelserne stemmer overens med de afvigelser der gennemgås for regnskabsåret. Vores vurdering 

er at den første mulighed vil give det stærkeste revisionsbevis, og år transaktionerne skal revi-

deres næste år, vil arbejdet ikke være spildt. 

9.1.2 Naturlig risikosammenhæng 

Vi så tidligere det dobbelte bogholderis princip anvendt til at skabe indsigt i virksomhedens 

transaktionskæde. En anden fordel ved det dobbelte bogholderis princip, set fra et revisionsper-

spektiv, er at såfremt der er en fejl på én regnskabspost, må der nødvendigvis også være en 

tilsvarende fejl et andet sted i regnskabet. Er der f.eks. foretaget en forkert værdiregulering på 

selskabets kapitalandele, vil fejlen både ramme værdien af aktiverne, men ligeledes resultatop-

gørelsen, med et tilsvarende beløb. Derfor må det samtidig gælde, at såfremt revisor opnår 

revisionsbevis for at der ikke er væsentlige fejl på den ene regnskabspost, kan det konstateres 

at der ikke er fejl på den sammenhængende regnskabspost. Forudsat at de revisionsmål der 

afdækkes er forenelige. I vores afsøgning af en model hvor revisor skal kunne opnå mest muligt 

revisionsbevis, med færrest mulige revisionshandlinger, er dette princip essentielt, og vil heref-

ter blive omtalt som den naturlige risikosammenhæng. 
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9.2 Gennemgang af transaktionskæder 

I det følgende vil vi analysere på effekten af ovenstående koncepts påvirkning på de præsente-

rede transaktionskæder.  

Som beskrevet i afhandlingens afgrænsning er formålet med dette afsnit ikke at afsøge alle 

tænkelige risici og revisionshandlinger, men i stedet at fokusere på en teoretisk gennemgang af 

konceptet. Vi vil derfor holde gennemgangen til de revisionsmål vi vurderer relevante ud fra en 

helhedsbetragtning. Vi vil under gennemgangen blot præsentere de revisionsmål vi har vurderet 

relevante, og vil heller ikke kommentere på eventuelle fravalg, da det ikke vurderes afgørende 

for analysens konklusion. Analysen tager derfor udgangspunkt i, hvad vi vil betegne som, ker-

netransaktionerne i en handelsvirksomhed. 

Revisionsmålet klassifikation vurderer vi i høj grad er dækket af ERP-afstemningen som koncept 

og dermed på tværs af regnskabsposterne. Der er visse undtagelser, men oftest når det kommer 

til risikoen for at registreringer sker på den forkerte konto, som eksempelvis hvis et varekøb 

bogføres direkte som vareforbrug, vil dette slå ud i den indledende analyse, og indgå i afvigel-

seslisten. 

Regnskabsposter og revisionsmål vedrørende omkostninger bliver ikke gennemgået i detaljen, 

men vi vil dog alligevel tilføje, at vi vurderer at automatiseret revision i høj grad vil kunne finde 

anvendelse, og at den indledende analyse vil kunne identificere risikofyldte omkostningstrans-

aktioner. Det kunne være ud fra mønstergenkendelse baseret på leverandøren, der vurderer 

hvorvidt en faktura fra denne typisk bliver aktiveret og periodiseret eller omkostningsføres, og 

derfra automatisk kan ”cleare” transaktionen.  

9.2.1 Transaktionskæde – varesalg 

Transaktionskæden for salg dækker over virksomhedens salg til kunder. Salget registreres som 

hhv. omsætning og tilgodehavende fra salg. I forlængelse af salget posteres også vareforbrug 

og afgang fra varelager. Sidstnævnte behandles dog under transaktionskæden for varekøb. 

Omsætning 

Relevante revisionsmål vurderes at være forekomst, fuldstændighed og periodeafgrænsning.  

Forekomsten af omsætningen relaterer sig til bogførte salg, der ikke har fundet sted. Her vur-

derer vi at modpartens efterfølgende betaling konstituerer nok revisionsbevis, til at kunne be-

kræfte påstanden. Match mellem omsætning og indbetaling foregår i dette tilfælde via debitoren. 

Vi lægger med andre ord en stor del af revisionsbevist over på at bogholderen har udlignet 

banken korrekt. Hvis vi foretog dette match som en selvstændig handling, vurderer vi ikke at 

der ville kunne skabes nok revisionsbevis under normale omstændigheder. Ved at vi matcher 
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samtlige transaktioner i banken til registreringerne i ERP-systemet, og herefter forholder os til 

dem revisionsmæssigt, har vi dog indirekte testet at alle indbetalinger udlignes korrekt, hvorfor 

vi som led i denne analyse vurderer, at handlingen kan stå alene i at afdække revisionsmålet.  

Den omsætning der ikke er betalt på analysetidspunktet, er det vores vurdering at der kan opnås 

revisionsbevis for, ved at bekræfte den fysiske afgang fra lageret. Når først varerne er sendt til 

kunden, vil denne forventeligt henvende sig til virksomheden med henblik på at returnere va-

rerne, og modtage en kreditnota, såfremt salget ikke er registreret korrekt. For at bekræfte den 

fysiske afgang fra lageret, forstiller vi os, at revisor kan indhente data fra fragtleverandørens 

system og koble dette sammen med afstemningen. For at kunne basere sig på ovenstående 

vurderer vi at revisor skal forholde sig til omfanget af kreditnotaer, og udføre handlinger efter 

behov. 

Fuldstændigheden af omsætningen relaterer sig til salg der har fundet sted, men som ikke er 

registreret. Når der sker salg, medfører dette en registrering af vareforbrug og en afgang fra 

varelageret. Der vurderes derfor at være naturlig risikosammenhæng med tilstedeværelsen af 

varelageret. 

Periodeafgrænsning relaterer sig til den tidsmæssige indregning af omsætning og skal vurderes 

op mod omsætningens indregningskriterier. Vi vurderer ikke at der kan opnås revisionsbevis 

udelukkende ved ERP-afstemningen, man da indregningen typisk følger risikoovergangen på 

varerne, vil det være muligt at basere sig på data fra fragtleverandøren. Dette data vil fra ekstern 

kilde bekræfte hvornår de enkelte vareafgange er sendt og leveret, og vil dække periodeaf-

grænsningen på begge sider af balancedagen. 

Tilgodehavende fra salg 

Relevante revisionsmål vurderes at være tilstedeværelse og værdiansættelse.  

Tilstedeværelse af debitorer relaterer sig til hvorvidt tilgodehavendet hidrører fra et salg, hvilket 

vil være afstemt til omsætningstransaktionerne. Der vurderes derfor at være naturlig risikosam-

menhæng med forekomsten af omsætningen. 

Værdiansættelse af debitorer relaterer sig til hvorvidt virksomheden i sidste ende modtager til-

godehavendet fra kunderne. Afhængig af analysetidspunktet og kundernes betalingsbetingelser, 

vurderer vi at afstemningen til den efterfølgende indbetaling i banken, vil kunne give revisions-

bevis for en stor del af tilgodehavendet. 
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For de øvrige vurderer vi at der automatisk kan opstilles en forventning om, hvorvidt kunden 

burde have betalt på analysetidspunktet, ved at se på de faktiske betalingsmønstre for tidligere 

indbetalinger. Selvom forfaldsdato er overskredet med to uger for et givent tilgodehavende, kan 

det godt være normalt for kunden, at der først betales tre uger efter forfald. Det vil derfor stadig 

være overvejende sandsynligt at tilgodehavendet bliver indfriet.  

På de tilbageværende, risikofyldte, tilgodehavender vil der være tale om et regnskabsmæssigt 

skøn fra ledelsens side, som revisor, hvis væsentligt, vil skulle forholde sig til værdiansættelsen 

af. 

Vareforbrug 

Relevante revisionsmål vurderes at være fuldstændighed.  

Fuldstændighed af vareforbruget relaterer sig til hvorvidt den registrerede omkostning ved at 

salg burde have været højere, da der reelt er udleveret varer som ikke er registreret. Da et ikke-

registreret vareforbrug også vil afføde en mangel på varelageret, vurderer vi at denne har na-

turlig risikosammenhæng med tilstedeværelsen af lageret. 

9.2.2 Transaktionskæde – varekøb 

Transaktionskæden for køb af varer dækker over virksomhedens indkøb af varer som skal vide-

resælges. Ved registrering af varekøb benyttes typisk to mellemkonti, forudbetaling for varer og 

skyldige poster, da faktura og varer typisk modtages på forskellige tidspunkter. Disse konti ud-

lignes efterhånden som den anden halvdel modtages. Hvorvidt udligningen faktisk sker, vil ofte 

udgøre en risiko i revisionen. Dette vil være omfattet af den indledende analyse, da posteringer 

der ryger uden om mellemkontiene, uden at udlignes, vil fremgå af afvigelseslisten. 

Varebeholdning 

Relevante revisionsmål vurderes at være tilstedeværelse, fuldstændighed og værdiansættelse. 

Tilstedeværelse af varelageret relaterer sig til hvorvidt der har været afgange fra det fysiske 

varelager, som ikke er registreret. Dette kan enten være som følge af afsendelse af varer, eller 

ved svind. Afsendelse af varer vurderer vi kan afdækkes via data fra fragtleverandøren, da vi 

her vil kunne identificere alle afsendelser, som ikke har en tilsvarende registrering i ERP-syste-
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met. Ved svind eller såfremt afgang af varer foretages direkte fra varelageret uden om fragt-

mand, vurderer vi ikke at der kan opnås revisionsbevis for uden at foretage en fysisk inspektion. 

Det vil derfor være op til revisor at vurdere omfanget og foretage handlinger derefter2. 

Fuldstændighed af varelageret relaterer sig til varer som er en del af beholdningen, men som 

ikke er registreret. Vi vurderer at de tekniske udfordringer, der ligger i at indhente data fra alle 

leverandørernes benyttede fragtmænd og sikre fuldstændigheden af denne data, ikke, på kort 

sigt, overstiger gevinsten ved automatisk at kunne sammenholde forsendelsens registrering op 

mod registreringen på varelageret. Vi vurderer derfor at revisor fortsat vil skulle foretage hand-

linger på ”indgående svømmende varer” omkring balancedagen. 

Som med forekomsten af omsætningen vil revisor være nødsaget til at vurdere omfanget af 

returnerede varer og udføre handlinger herefter. 

Værdiansættelse af varelageret relaterer sig til hvorvidt den bogførte værdi er korrekt. Kostpri-

ser på varerne afstemmes til betalingen af varerne i den indledende analyse, ligesom der kan 

foretages efterregning af det gældende lagerprincip, så selve værdien ved tilgang på lageret vil 

være korrekt. Der skal derfor kun vurderes behov for nedskrivning som følge af nettorealisati-

onsværdien er lavere end den indregnede kostpris. ”Sunde” varer kan identificeres ud fra om-

sætningshastigheder og salg efter balancedagen, ellers der kan søges efter markedspriser som 

præsenteret ved eksemplet med brugtbiler under afsnit 8.1.  

På de tilbageværende, risikofyldte, beholdninger vil der være tale om et regnskabsmæssigt skøn 

fra ledelsens side, som revisor, hvis væsentligt, vil skulle forholde sig til værdiansættelsen af. 

9.3  Vurdering af ERP-afstemning 

Baseret på ovenstående analyse af en virksomheds transaktionskæde for hhv. varesalg og va-

rekøb, er det vores foreløbige konklusion, at kombinationen af ERP-afstemning og den naturlige 

risikosammenhæng, giver muligheder for at afdække flere revisionsmål, med færre handlinger, 

og dermed vurderer vi at vores tese kan bekræftes. Som nævnt indledningsvist, vil modellen 

skulle udvides til at inkludere langt flere regnskabsposter og revisionsmål for at kunne komme 

frem til en endelig konklusion. 

2 Der er i dag krav om fysisk inspektion for tilstedeværelsen af lageret hvis dette er væsentligt (ISA 501.4) 
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9.3.1 Opsummering på handlinger fra den automatiserede revision 

Ud fra analysen kommer vi frem til at de definerede ”standard-revisionsmål” for hele varekøbs- 

og salgsprocessen, i vid udstrækning kan afdækkes af de automatiske handlinger vedrørende 

efterfølgende indbetaling i banken, samt registrering i udgående fragtsystem. 

Hvis ikke revisor har mulighed for at integrere den automatiske afstemning af fragtsystemet, er 

revisor nødsaget til at basere sig på følgesedler, enten i form af stikprøver eller kontroller over 

3-vejs match, for at opnå samme overbevisning om afgangene fra lageret. En lageroptælling vil 

også være nødvendig for, at opnå overbevisning om tilstedeværelsen af dette. Det er vores 

vurdering, at om end dette vil svække nogle af de påvirkninger på kvaliteten som fremhæves i 

afsnit 9.5, vil integriteten af konceptet stadig være intakt. 

Vi konkluderer dog samtidig at revisor fortsat skal foretage risikovurderingshandlinger, med det 

specifikke formål at vurdere omfanget af kreditnotaer og returvarer, svind, og ”svømmende 

varer”, og hvorvidt yderligere handlinger skal udføres. Dette understreger vores pointe i at 

selvom en stor del af revisionen, som påvist, kan automatiseres, vil revisor stadig have en stor 

rolle i at vurdere de specifikke omstændigheder og risici. 

Dette gælder også i opsætningen af den indledende analyse, hvor transaktioner matches og 

markeres til afvigelseslisten. Fundamentet i analysen er at alle regnskabsposter og transaktioner 

afstemmes, hvorfor analysen vil skulle tilpasses den enkelte virksomhed, for at sikre at der bliver 

taget stilling til alle afvigelserne af den indledende analyse. 

Som det også fremhæves i analysen, kan revisors skepsis og dømmekraft ikke erstattes, når det 

kommer til vurdering af regnskabsmæssige skøn omkring eksempelvis værdiansættelse af akti-

ver. Derfor vil revisor fortsat skulle stå for udførelsen af handlinger, hvor der skal opnås revisi-

onsbevis for påstande med elementer af skøn. 

Udover ovenstående handlinger, som sker i forbindelse med, eller efter matchingen, vil revisor 

også skulle forholde sig de transaktioner som kommer ud på afvigelseslisten fra den indledende 

analyse. Vi vurderer at afvigelserne i høj grad vil bestå af manuelle posteringer, og deciderede 

fejlposteringer.  

9.4 Yderligere anvendelsesmuligheder 

Vi vurderer samtidig at der vil kunne indbygges en form for machine learning i den indledende 

analyse, således at efterhånden som revisor siger god for visse transaktioner, vil afstemningen 

”notere” sig dette ved fremadrettede kørsler. Afvigelseslisten vil dermed blive mere og mere 
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koncentreret om de ”rigtige” risikofyldte transaktioner, efterhånden som afstemningen løbende 

tillærer sig, at genkende ”forventede afvigelser”. 

Vi ser også at afstemningen vil kunne sættes op til at genkende mønstre i transaktionerne. Dette 

kunne eksempelvis være på en afskrivningskonto hvor der få gange bogføres midt på måneden, 

men alle andre registreringer foretages den sidste eller første dag i måneden. Dette kunne ud-

vides til at inkludere posteringsmønsteret for de enkelte medarbejdere og analysere på dette, 

som et led i at afdække risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller. 

9.5  Påvirkning på kvaliteten 

Stort set alle de konklusioner vi drager i afsnit 8.5 er også relevante for den automatiserede 

revision, hvorfor vi ikke vil gentage disse her. Det samme gør sig gældende for vores konklusi-

oner for transaktionsmatricen under afsnit 8.4. 

Ved anvendelsen af en ERP-afstemning som et fundament til en automatiseret revision, vurder 

vi at revisor kommer mere eller mindre, hele vejen rundt i regnskabet og ser det fulde risikobil-

lede. Vi vurderer dermed burde have forudsætningerne for at opnå kendskab til alle de risiko-

fyldte transaktioner, og stadig holde sig inden for en besparelse på det tidsmæssige ressource-

forbrug. Revisor kan ligeledes drage fordel af vurderingen af væsentlighed bliver nemmere, og 

der muligvis kan opstilles en mere generel konsensus omkring væsentlighed og mængden af 

revisionsbevis. 

De automatiserede handlinger vi anvender i analysen har karakter af ekstern bekræftelse, og 

der anvendes yderligere en kombination er revisionsbeviser, hvorfor vi vurderer at kvaliteten for 

revisor også her påvirkes positivt. 

Vi vurderer også at antallet af afvigelser fra den indledende regnskabsanalyse kan anvendes 

som et led i at teste effektiviteten af det interne kontrolmiljø, da der til en vis grad kan drages 

paralleller mellem antallet af afvigelser på listen, og effektive interne kontroller.  

Data analytics vil have sine naturlige begrænsninger, når det kommer til test af de manuelle 

kontroller. Dette er som følge af, at manuelle kontroller udføres udenom ERP systemet. En ma-

nuel kontrol kan for eksempel være en controller, som har afstemt banken mellem netbanken 

samt finanskontoen. Den afstemning kigges så igennem af en regnskabschef, som efterfølgende 

godkender bankafstemningen. Godkendelsen er udtryk for den manuelle kontrol og noget som i 

mange tilfælde ikke registreres i ERP systemet. 

Vi vurderer dog at antallet af afvigelser kan efterprøve om kontroller har fejlet. Der kan således 

ikke direkte konkluderes at en kontrol er effektiv, men der kan opnås overbevisning om at kon-

trollen ikke har fejlet.  
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Også for kvaliteten hos kunden ser vi stort potentiale i ERP-afstemningen. Revisor kan komme 

med insights om virksomhedens præcise risikobillede der kan være til stor gavn i den daglige 

håndtering af risici. Vi forestiller os også at antallet af afvigelser ved afstemningen, vil kunne 

anvendes som en del af prissætningen af revisionen, da den direkte vil definere omfanget af 

revisors arbejde. Virksomhederne vil dermed kunne påvirke omkostningen ved revision ved at 

opretholde et effektivt kontrlmiljø. På sigt vurderer vi også ledelsen vil kunne implementere et 

lignende koncept som en integreret del af de interne kontroller. 

Delkonklusion kapitel 3 

Ved vores gennemgang af de fire udvalgte teknikker, analyserede vi på anvendelsens indvirk-

ningen på de opstillede parametre for revisionskvalitet. 

Vi konkluderer at data analytics i højere grad kan anvendes som et led i risikovurderingsproces-

sen og ved anvendelse af revisionshandlingen inspektion. Vi vurderer at der i mange tilfælde vil 

være store tidsmæssige besparelser forbundet med en tilgange baseret på data analytics fremfor 

manuel stikprøvegennemgang. Revisor vil ligeledes i højere grad kunne gøre brug af sin profes-

sionelle skepsis, da der nemmere vil kunne anvendes kombinationer af beviser, og der kan nem-

mere søges information end tidligere. 

Som led i vores analyse afsøgte vi mulighederne for at automatisere store dele af revisionen. Vi 

konkluderer her, at det ud fra det teoretiske fundament, vil være muligt at automatisere en stor 

del af bevisindsamlingen, og at revisor dermed skal fokusere sine kræfter på risikofyldte trans-

aktioner, betydelige risici, og vurdering af regnskabsmæssige skøn.  

Forestiller vi os de enkelte påstande i en revision som dominobrikker, har revisor historisk været 

vant til at teste én brik ad gangen. Vi undersøgte i afsnit 10 muligheden for at bruge data 

analytics, til at placere flere af brikkerne på linje med hinanden. Om end analysen var baseret 

på, hvad vi definerede som, kerneposteringerne i en handelsvirksomhed, og dermed bestemt 

ikke udfylder alle huller, er det vores klare overbevisning, at der er et stort potentiale for at opnå 

en højere kvalitet i revisionen, baseret på stort set alle de identificerede parametre. 
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Kapitel 4 

Dette kapitel indeholder konklusionen på afhandlingens 

Problemstilling, samt en perspektivering. 

KAPITEL 4
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10 Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at undersøge hvordan anvendelsen af data analytics tek-

nikker kan give en højere kvalitet i revisionen. På baggrund heraf har undersøgelsen taget ud-

gangspunkt i, at undersøge mulighederne for anvendelsen af data analytics i henhold til de re-

guleringsmæssige krav i ISA’erne. Herefter kontrollerer hvad revisorer skal være opmærksom 

på ved anvendelsen heraf og hvordan værdiskabelsen for revisor samt regnskabsbruger påvirkes 

ved anvendelsen af data analytics. 

Ved afhandlingens første undersøgelsesspørgsmål har formålet været, at give læser en forstå-

else for hvad kvalitet i afhandlingens forstand vil sige, samt hvorfor enkelte individer kan have 

to forskellige opfattelser af hvad kvalitet er. Dette er der blevet redegjort for ved hjælp af Brenda 

Porters teori bag forventningskløften. Brenda Porter udtrykker gennem sin teori at forventningen 

til kvaliteten spiller en rolle ved det enkelte individs opfattelse af hvad kvalitet er. I tilfælde af 

en regnskabsbruger, har en anden opfattelse af, hvad revisor skal udføre af arbejde end reviso-

rerne selv, opstår det, som Brenda Porter definerer som forventningskløften. Formålet har yder-

ligere været, at give læser en forståelse for det teoretiske fundament bag revisionen, som er 

relevant at forholde sig til når vi skal vurdere revisionskvaliteten. Dette er gjort ved en gennem-

gang af Mautz & Sharafs teori bag revisionsbeviser, og holdt op mod et nyere litteraturstudie 

foretaget af Gronewold. Mautz & Sharaf udtrykker gennem deres teori at revisors vurdering er 

en stor del af kvaliteten når det kommer til revisionsbeviset, og at revisors kvalitet også skal 

udtrækkes gennem omkostningerne forbundet med revisionen. 

For at opnå en endnu dybere forståelse i, hvad der præger revisors vurdering, og i særdeleshed 

skepsis, har vi gennemgået Nelsons og Hurtts teorier der bearbejder netop dette. Vi kom her 

frem til, at der er en forskel mellem at have et skeptisk mindset samt udfører en skeptisk hand-

ling. Herunder behandler begge teoretikere en persons karaktertræk som især en væsentlig 

faktor for hvor god man som revisor er til at opretholde ens professionelle skepsis. Andre væ-

sentlige faktorer som de midlertidige situationsmæssige faktorer (deadlines) har også en påvirk-

ning på den endelige skeptiske handling. 

Under besvarelsen af det andet undersøgelsesspørgsmål har formålet været, at give læser en 

forståelse for hvilke muligheder de reguleringsmæssige krav giver for anvendelsen af data ana-

lytics. Vi har derfor ført læser igennem de dele af revisionsprocessen hvor vi mener der er po-

tentiale herfor samt givet eksempler på anvendelse af data analytics teknikker. Vi kom frem til 

at ISA’erne ikke begrænser brugen af data analytics i store træk, men at de på nuværende 

tidspunkt samtidig heller ikke understøtter brugen af data analytics. ISA’erne efterlader derfor 
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revisorer med en gråzone hvor revisorer selv skal ind og vurdere hvordan de med de enkelte 

data analytics teknikker kan overholde de nuværende ISA krav. 

For at give læser en forståelse for hvordan enkelte teknikker konkret kan anvendes og samtidig 

overholde kravene for revisionskvalitet, har vi udvalgt teknikkerne intelligent automatisering, 

regressionsanalyse, benchmarking samt transaktionsanalyse da vi ser et stort potentiale herfor.  

Ud fra vores analyse af de enkelte teknikker, kommer vi frem til nedenstående betragtninger: 

Påvirkning på kvalitet for revisor og revisors kompetencer 

Påvirkningen fra revisors subjektive vurdering vil i de fleste tilfælde kunne nedtones, da teknik-

kerne vil danne grobund for en mere standardiseret tilgang. 

Data analytics kan påvirke revisors professionelle skepsis positivt i det omfang, at der i højere 

grad kan blive tale om standardiserede handlinger, som gør det nemmere for revisor, at forsvare 

afvigelser og modsatrettede beviser, når disse drøftes med ledelsen. Dermed vil revisor måske 

i færre situationer opleve, at den skepsis, der er konstateret for et givent bevis, reelt ikke resul-

terer i, at der bliver stillet spørgsmålstegn, da revisor er usikker ift. at ”turde” udfordre ledelsen. 

Den helt store gevinst for revisor ligger i optimeringen af de tidsmæssige ressourcer, da revisor 

her vil kunne favne meget bredere på kort tid, og dermed opnå en forståelse eller bevis, der 

ville været ekstremt omfattende ved en manuel tilgang. 

Ud fra analysen af teknikkerne kan vi konkludere, at anvendelsen stiller nogle helt andre krav 

til revisors forståelse af revisionen. Revisor skal til et vis punkt kunne sætte sig ind i de data 

analytics handlinger der udføres, hvilket vil kræve tekniske kompetencer. Revisors arbejde vil i 

højere grad bestå af at afkode output fra analyser og forholde sig til skønsmæssige vurderinger, 

og betydelige risici, hvilket stiller krav om en højere ekspertise, end hvis der blot skulle gen-

nemgås 100 tilfældige stikprøver. Dette stiller særligt høje krav til uddannelsen af nye revisorer. 

Påvirkning på kvalitet for regnskabsbruger 

Regnskabsbrugers opfattelse af revisionskvaliteten vil i større grad påvirkes af brugen af data 

analytics. Ud fra analysen kan vi konkludere at revisorer med en data analytisk tilgang får risi-

korettet revisionen i langt højere grad hvilke vil øge sandsynligheden for at opdage væsentlig 

fejl. Dette har en klar påvirkning på opfattelsen af kvaliteten hos regnskabsbrugeren. Dette er 

som følge af, at revisorer med en klassisk tilgang til revision kan have revideret i henhold til 

hvad ISA’erne kræver, men dog stadig ikke finde alle fejl da revision ikke er en blåstempling af 

et regnskab. Vores analyse viser, at data analytics ikke er ensbetydende med, at alle fejl nu 
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identificeres, men at sandsynligheden er større herfor. Yderligere vurderes det også, at anven-

delsen af data analytics bidrager til en øget opfattelse af kvalitet da vi med anvendelsen af 

analyser kan revidere samtlige transaktioner i en udvalgt population eller samtlige transaktioner 

i en virksomhed. Revisorer vil altså revidere en lang større del af virksomhedens transaktioner 

hvilke også vil øge sandsynligheden for at identificere væsentlige fejl. Yderligere handler det 

ikke kun med at identificere de væsentlige fejl, men også at kunne rapportere noget værdiska-

bende tilbage til kunden som data analytics klart bidrager positivt til. 

Baseret på ovenstående vurder vi samlet set at anvendelsen af data analytics teknikker især 

kan biddage til en højere kvalitet i revisionsprocessen på alle ovenstående analyserede betragt-

ninger.  
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11 Perspektivering 

I afhandlingen har vi fokuseret på de kvalitative faktorer forbundet med anvendelsen af data 

analytics. Vi har taget det for givet at revisionsbranchen er presset til at udvikle og implementere 

data analytics værktøjer. Vi anerkender dog også at der for visse teknikker kan forventes at 

være mange større udfordringer ved den praktiske implementering. Ikke mindst i form af ud-

viklingsomkostninger, som sandsynligvis ikke vil kunne væres af hele markedet. Hvilken rolle vil 

de mindre revisorer have, når BIG 4 har udviklet en mere eller mindre automatisk revision, der 

kan presse på, på alle de parametre som kunden forbinder med kvalitet? 

Vi omhandler i afhandlingen at revisor vil skulle udvikle nye kompetencer i forhold til at kunne 

forstå hvordan brugen af data analytics teknikkerne påvirker vurderingen af beviset. Der ligger 

dog også helt andre udfordringer i at introducere eksempelvis en ERP-afstemning med indbygget 

machine learning osv. For hvem skal kontrollere at det som revisor bygger sin vurdering på, 

reelt fungerer som tiltænkt. Skal revisionshusene så til at udarbejde erklæringer på at hinandens 

værktøjer? Eller skal der stilles krav til at dette skal omfattes i den interne kvalitetskontrol?  Og 

hvordan skal Revisortilsynet forholde sig til anvendelsen af data analytics, når de skal forholde 

sig til om revisor har gjort sit arbejde godt nok.  

I tråd med ovenstående problemstilling, vurderer vi også at det kunne være interessant at un-

dersøge hvordan regulering i form af ISA’erne skal håndtere data anlytics. Ud fra vores gennem-

gang af området, som dog havde en anden vinkel, vurderer vi at data analytics sagtens kan 

puttes ind under den ”paraply” som ISA’erne i dag er. Vi kunne dog sagtens se et behov for at 

standarderne bliver meget mere konkrete, når det gælder brugen af analytics. Det kunne derfor 

være relevant at udforske hvorvidt der skal opstilles specifikke rammer for eksempelvis trans-

aktionsafstemning og dermed også til de nuværende krav til specifikke handlinger, substans-

handlinger og kontrolrevision. 

Vi åbner afhandlingen med at true revisors eksistensberettigelse som uafhængig vurderings-

mand på finansielle transaktioner. Vi er fortsat fuldt overbeviste om, at fremtidens revisor skal 

bruges i helt andre sammenhænge end vi ser i dag, og at dagen hvor dette sker kommer hurti-

gere end de fleste revisorer er villige til at indse. 
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