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Abstract	
When	 it	 comes	 to	 the	 term	 “audit”	many	might	 immediately	 think	of	 external	 audit,	 and	when	

internal	audit	is	mentioned,	their	first	reaction	may	just	well	be	“Isn’t	that	the	same?”.	Whilst	they	

might	 have	 resemblances,	 that	 is	 not	 the	 case.	 This	 thesis	 examines	 the	 differences	 between	

external	 and	 internal	 auditing	 in	 Danish	 financial	 companies	 with	 the	 focus	 set	 on	 the	 initial	

processes	 and	planning	 stages.	 Furthermore,	 it	 examines	 the	potential	 challenges	 that	 could	be	

presented	when	applying	the	work	of	the	internal	auditors	and	the	collaboration	between	them.		

	

In	Danish	terms	the	external	auditor	is	described	as	the	representative	of	the	public,	whose	purpose	

is	to	verify	that	the	annual	accounts	provide	a	true	and	fair	picture	of	the	organizations	finances,	

while	the	internal	auditor	is	there	to	adequate	the	board	that	the	overall	control	environment	is	

reassuring	 and	 functioning	 well.	 	 Both	 are	 containing	 the	 word	 audit,	 but	 with	 two	 different	

purposes.	 Although	 the	 two	 types	 of	 audit	 have	 many	 similarities,	 the	 legal	 requirements	 are	

different,	the	auditor	independence	is	different,	the	resources	are	different,	the	competences	are	

different	and	the	planning	stages	are	different.	These	differences	will	only	be	further	elucidated,	

with	the	internal	audit	heading	towards	a	more	operational	audit	rather	than	a	financial	audit.		

	

Through	multiple	interviews	with	external	auditors	as	well	as	internal	auditors,	this	thesis	provides	

insight	 on	 challenges	 that	 have	 occurred	 for	 both	 the	 external	 and	 the	 internal	 auditors.	 The	

external	 auditors	 experienced	 challenges	 in	 operating	with	 outdated	methods	 that	 the	 internal	

audit	was	using,	while	the	internal	auditors	experienced	challenges	with	the	adjustment	made	by	

the	external	auditors	on	the	already	planned	audit.	Applying	the	same	audit	tools	and	the	same	

international	standards	were	presented	as	potential	improvements	that	could	be	implemented	to	

ease	the	difficulties	in	the	collaboration,	but	neither	were	seen	as	possibilities	that	could	occur	in	

the	near	future	mainly	because	of	the	differences	between	the	two	types	of	audit.	Even	though	the	

distance	between	the	external	auditor	and	the	client	expands	when	using	the	work	of	the	internal	

auditors,	 it	 benefits	 the	 external	 auditors	 work	 in	 becoming	 more	 efficient	 and	 less	 resource	

consuming.	This	collaboration	ultimately	creates	a	synergy,	which	essentially	 is	beneficial	for	the	

organization	as	a	whole.	
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1.	Indledning	
”Yet,	as	a	profession,	we	often	struggle	to	explain	what	it	is	we	do.	One	of	my	favorites	is	about	the	

man	who	instructs	his	children	to	tell	his	classmates	that	he	works	at	McDonald’s	because	it’s	easier	

than	explaining	he’s	an	internal	auditor”	-		Richard	F.	Chambers,	president	and	CEO	of	The	Institute	

for	Internal	Auditors	(IIA)	(Chambers,	2019)	

	

Der	findes	mange	myter	om	professionen	intern	revision.	To	af	de	mest	almindelige	misforståelser	

om	den	interne	revision	er,	at	alle	de	interne	revisorer	er	bean	counters1	der	udelukkende	fokuserer	

på	deres	virksomheders	regnskaber,	og	at	interne	revisorer	er	indstillet	på	at	plukke	processer	fra	

hinanden	og	ødelægge	omdømmet	hos	de	mennesker,	der	gør	det	”rigtige	arbejde”	 (Chambers,	

2012).	Nogle	vil	også	mene,	at	det	er	det	samme.	I	den	konstante	udvikling	kan	det	være	svært,	at	

skabe	bevidsthed	om	professionen.	Både	den	eksterne	og	interne	revision	spiller	vigtige	roller	for	

en	organisation,	hvori	begge	former	for	revision	har	en	fælles	 interesse	mht.	effektiviteten	af	de	

interne	finansielle	kontroller	og	overholdelse	af	de	etiske	regler	og	professionelle	standarder,	der	

er	fastsat	af	deres	respektive	faglige	organisationer	(Balkaran,	2008).	Endvidere	opererer	både	den	

eksterne	og	interne	revisor	uafhængigt	af	de	aktiviteter,	de	revidere,	og	de	forventes	endvidere	at	

have	en	omfattende	viden	om	virksomheden,	branchen	og	de	strategiske	risici	af	organisationen,	

som	de	reviderer	(Balkaran,	2008).	Selvom	begge	former	indeholder	ordet	”revision”,	og	at	de	har	

deres	 ligheder,	 er	 intern	 revision	 og	 ekstern	 revision	 to	 forskellige	 funktioner,	 med	 mange	

tilhørende	forskelle	der	adskiller	disse.		

	

”It	is	clear	to	me	that	external	auditors	can	and	should	rely	on	the	work	of	the	internal	audit	when	

the	 internal	 audit	 function	 is	 independent,	 appropriately	 resourced,	 and	 follows	 The	 IIA’s	

International	 Standards	 for	 the	 Professional	 Practice	 of	 Internal	 Auditing.”	 -	 Jim	 Pelletier,	 vice	

president,	Standards	and	Professional	Knowledge,	for	the	IIA	(Pelletier,	2018)	

	

Identificering	af	risici	og	svagheder	i	interne	kontroller	kræver	en	grundig	og	sofistikeret	forståelse	

af	 organisationen,	 og	 intern	 revisions	 plads	 som	 uafhængig	 og	 sikringsudbyder	 på	 tværs	 af	

organisationen,	gør	funktionen	som	udgangspunkt	til	en	ekspert.	Derimod	kan	ekstern	revision,	i	sin	

																																																								
1	En	bogholder	
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begrænsede	 og	 periodiske	 revisionsrolle,	 ikke	 forventes	 at	 have	 så	 omfattende	 en	 forståelse	 af	

driftsmiljøet	(Pelletier,	2018),	hvorfor	det	vil	være	oplagt	for	den	eksterne	revision,	at	anvende	den	

interne	revisionsfunktions	arbejde.	I	livet	vil	man	altid	møde	udfordringer,	uanset	om	man	tager	de	

oplagte	valg.	Spørgsmålet	er	om	man	også	vil	møde	udfordringer	ved	anvendelsen	af	den	interne	

revisionsfunktions	 arbejde,	 eller	 om	 den	 eksterne	 revision,	 ifølge	 Pelletier,	 kan	 og	 skal	 stole	 på	

arbejdet	 foretaget	 af	 den	 interne	 revisionsfunktion,	 når	 funktionen	 er	 uafhængig,	 besidder	 de	

tilstrækkelige	ressourcer	og	følger	de	professionelle	standarder.		

	

1.1 Problemformulering	
Med	udgangspunkt	i	ovenstående,	er	det	vigtigt	at	få	kigget	på	hvordan	de	to	former	for	revision	

adskiller	sig	fra	hinanden,	og	om	der	kan	foreligge	udfordringer	for	den	eksterne	revisor	samt	den	

interne	revisor	ved	anvendelsen	af	interne	revisorers	arbejde	og	samarbejdet	mellem	disse.	Dette	

leder	frem	til	følgende	problemformulering:		

	

Hvad	er	forskellen	mellem	ekstern	og	intern	revision	i	danske	finansielle	virksomheder	med	fokus	på	

de	 indledende	 processer	 og	 planlægningsfasen,	 og	 hvilke	 udfordringer	 kan	 der	 foreligge	 ved	

anvendelsen	 af	 interne	 revisorers	 arbejde	 samt	 samarbejdet	 mellem	 de	 eksterne	 og	 interne	

revisorer? 

	

1.1.1	Problemstillinger	
For	at	kunne	komme	med	en	konklusion	på	problemformuleringen,	vil	der	tages	afsæt	i	en	række	

forskellige	underspørgsmål.	Disse	underspørgsmål	skal	tilsammen	være	med	til	at	danne	rammen	

for	 specialet,	 hvor	 hvert	 spørgsmål	 har	 til	 formål	 at	 understøtte	 den	 overordnede	

problemformulering:	

• Hvad	 er	 ekstern	 og	 intern	 revision	 (med	 fokus	 på	 de	 indledende	 processer	 og	

planlægningsfasen)?	

• Hvordan	adskiller	de	to	former	for	revision	sig	fra	hinanden,	og	hvor	har	de	ligheder?	

• Hvilken	holdning	er	der	omkring	anvendelsen	af	interne	revisorers	arbejde	iblandt	revisorer?	
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1.2 Afgrænsning	
Der	vil	i	dette	speciale	være	fokus	på	virksomheder,	hvori	der	er	krav	om	at	have	en	intern	revision.	

På	 baggrund	 af	 dette	 vil	 afgrænsning	 være	 omkring	 finansielle	 virksomheder	 der	 befinder	 sig	 i	

Danmark,	hvilket	defineres	som	følgende	jf.	FIL	§	5,	stk.	1,	pkt.	1:	

a) Pengeinstitutter.	

b) Realkreditinstitutter.	

c) Fondsmæglerselskaber.	

d) Investeringsforvaltningsselskaber.	

e) Forsikringsselskaber.	

	
Ved	sammenligningen	af	de	to	former	for	revision,	vil	der	kun	tages	udgangspunkt	i	de	indledende	

processer	og	planlægningsfasen	af	revisionen.	De	indledende	processer	forstås	i	dette	speciale	som	

værende	 formålet	med	 de	 to	 former	 for	 revision,	 de	 forskellige	 krav,	 kunde-	 og	 opgaveaccept,	

uafhængighed,	 ressourcer	 og	 kompetencer.	 Følgelig	 vil	 der	 ikke	 tages	 stilling	 til	 udførelsen	 af	

revisionen	og	konklusion	på	revisionen.	Ved	den	samlede	vurdering	af	anvendelsen	af	den	interne	

revisionsfunktions	 arbejde,	 vil	 fokusset	 ligge	 på	 de	 fire	 respondenters	 perspektiv,	 og	 deres	

holdninger	omkring	hvilke	udfordringer	der	kan	foreligge	i	samarbejdet,	samt	om	der	kan	skabes	

forbedringer	ved	de	mulige	udfordringer.	

	

1.3	Struktur	
For	at	skabe	et	overblik	over	specialets	struktur	og	fremgangsmåde,	er	der	udarbejdet	en	skitsering	

over	specialets	struktur,	og	de	forskellige	led	ved	nedenstående	figur	1.		Til	at	starte	med	vil	der	i	

første	afsnit	tages	stilling	til	de	indledende	forhold	omkring	specialet.	I	det	andet	afsnit	vil	der	være	

en	kort	historisk	gennemgang	af	revision	og	dens	udvikling,	hvorefter	fokusset	vil	ligge	på	ekstern	

og	intern	revision	med	fokus	på	de	indledende	processer	og	planlægningsfasen.	Disse	to	former	for	

revision	vil	der	herefter	blive	taget	stilling	til	i	afsnit	tre,	hvor	der	vil	blive	foretaget	en	analyse	af	

hvordan	 de	 differentiere	 sig	 fra	 hinanden,	 og	 hvor	 de	 har	 ligheder.	 Efter	 en	 grundlæggende	

forståelse	 af	 ekstern	 og	 intern	 revision,	 vil	 ISA	 610	 blive	 introduceret	 i	 afsnit	 fire,	 hvorefter	 en	

analyse	af	holdningen	omkring	anvendelse	af	interne	revisorers	arbejde	iblandt	revisorer	vil	blive	

foretaget	 i	 afsnit	 fem.	 Afslutningsvis	 vil	 en	 samlet	 konklusion	 på	 den	 overordnede	

problemformulering	blive	belyst	i	afsnit	seks.		
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Figur	1:	Oversigt	over	specialets	opbygning	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning	

	

1.4	Videnskabsteoretiske	overvejelser	
Et	paradigme	bliver	af	Guba	defineret	 som	værende:	”Et	basalt	 sæt	af	værdier	 som	styrer	vores	

handlinger	-	både	hverdagshandlinger	og	handlinger	forbundet	med	disciplinerede	undersøgelser”,	

som	 endvidere	 har	 tre	 grundlæggende	 konsekvenser	 for	 vores	 videnskabelse	 -	 1)	 en	 ontologisk	

konsekvens,	 2)	 en	 epistemologisk	 konsekvens	 og	 3)	 en	 metodologisk	 konsekvens	 (Darmer	 &	

Nygaard,	 2006,	 s.	 53).	 Ontologi	 bliver	 defineret	 som	 værende	 læren	 om	 det	 værendes	 væsen,	

epistemologi	bliver	defineret	som	værende	erkendelsesteoretisk	og	filosofisk	studie	af	erkendelse	

og	 viden,	 mens	 metodologi	 bliver	 defineret	 som	 værende	 læren	 om	 videnskabelige	 metoder	

(Darmer	&	Nygaard,	2006,	 s.	54).	 Inden	 for	videnskabens	verden	har	 især	 tre	paradigmer	været	

fremherskende:	 1)	 et	 positivistisk	 paradigme,	 2)	 et	 neo-positivistisk	 paradigme	 og	 3)	 et	

konstruktivistisk	paradigme	(Darmer	&	Nygaard,	2006,	s.	55),	hvor	der	i	dette	speciale	vil	tages	afsæt	

i	det	neo-positivistiske	paradigme.	I	det	neo-positivistiske	paradigme	menes	der,	at	virkeligheden	

eksistere,	dog	i	tvivl	om	vi	som	mennesker	reelt	set	er	i	stand	til	at	finde	frem	til	sandheden	og	helt	

eksakt	viden	om	virkeligheden	pga.	at	vi	som	mennesker	bliver	påvirket	af	vores	værdier	og	følelser	
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(Darmer	&	Nygaard,	 2006,	 s.	 56),	 hvorfor	 ontologien	 i	 dette	 paradigme	betegnes	 som	værende	

begrænset	realistisk.	På	baggrund	af	dette	stræbes	der	efter	at	være	så	objektive	som	mulig,	hvorfor	

epistemologien	 betegnes	 som	 modificeret	 objektiv.	 Neo-positivister	 mener	 således,	 at	

undersøgelser	 skal	 gennemføres	 under	 naturlige	 forhold	 og	 ikke	 kontrollerede	 forsøg,	 hvorfor	

metodologien	betegnes	som	modificeret	eksperimentel	(Darmer	&	Nygaard,	2006,	s.	57).	Følgelig	

er	bevidstheden	om	resultaterne	kan	blive	påvirket	af	egne	værdier	og	følelser	til	stede,	hvorfor	der	

stræbes	efter	at	være	så	objektiv	som	muligt,	for	dermed	at	kunne	komme	så	tæt	på	at	afdække	

virkeligheden,	som	det	bedst	kan	lade	sig	gøre.		

	

1.5	Dataindsamlings	metoder	
Der	 er	 i	 dette	 speciale	 blevet	 behandlet	 både	 primære	 og	 sekundære	 data.	 Anvendelsen	 af	 de	

primære	data	udfolder	sig	i	de	fire	interviews	der	er	blevet	foretaget	(jf.	afsnit	1.5.1),	som	bidrager	

til	 besvarelsen	 af	 specialets	 overordnede	 problemformulering.	 Endvidere	 er	 der	 blevet	 anvendt	

sekundære	data,	 som	er	eksisterende	data	der	er	 tilgængelige.	Disse	data	udfolder	 sig	 ved	bl.a.	

bøger,	undersøgelser,	standarder,	internetkilder,	rapporter,	love	og	bekendtgørelser.		

	

1.5.1	Interview	
For	 at	 belyse	 de	 ligheder	 og	 forskelle	 der	 er	 mellem	 de	 to	 former	 for	 revision,	 samt	 hvilke	

udfordringer	der	kan	foreligge	ved	samarbejdet,	er	der	i	specialet	taget	kontakt	til	fire	revisorer,	der	

alle	 er	 statsautoriserede	 revisorer	 -	 to	 interne	 revisorer	 og	 to	 eksterne	 revisorer.	 De	 to	 interne	

revisorer	 er	 begge	 interne	 revisionschefer	 i	 deres	 respektive	 virksomheder,	 og	 de	 to	 eksterne	

revisorer	er	revisorer	for	finansielle	virksomheder,	hvorfor	de	ses	som	værende	eksperter	inden	for	

feltet.	De	fire	respondenter	har	valgt	at	forblive	anonyme,	hvorfor	de	i	specialet	er	blevet	omdøbt	

til	følgende:	

• Intern	revisor	1	=	IR1	

• Intern	revisor	2	=	IR2	

• Ekstern	revisor	1	=	ER1	

• Ekstern	revisor	2	=	ER2	

	

Det	 skal	 her	 påpeges,	 at	 ER1	 er	 revisor	 for	 virksomheden	 hvor	 IR1	 befinder	 sig	 som	 intern	

revisionschef,	og	de	har	derfor	samarbejdet	i	en	årrække.	Det	samme	gælder	for	ER2	og	IR2.	I	og	
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med	revisorerne	har	samarbejdet	med	hinanden,	har	dette	været	med	til	at	give	et	godt	indblik	i	

hvordan	 de	 hver	 især	 har	 oplevet	 dette	 samarbejde,	 og	 hvilke	mulige	 problemstillinger	 der	 har	

været.	Der	er	blevet	gjort	anvendelse	af	det	delvist	strukturerede	interview,	idet	der	har	været	en	

vis	 viden	 om	 det	 fænomen	 der	 undersøges,	 dog	 med	 åbenhed	 overfor	 nye	 synsvinkler,	

problemstillinger	og	informationer	som	den	interviewede	person	kan	komme	med	(Andersen,	2013,	

s.	155).	Interviewene	er	vedhæftet	som	lydfiler,	og	de	stillede	spørgsmål	kan	ses	ved	bilag	1	og	2.		

	

1.6	Analysestrategi	(metodologi)	
Der	er	i	princippet	to	veje	at	gå,	når	ens	hensigt	er	at	producere	viden	om	samfundet,	organisationer	

eller	menneskelig	 adfærd	 i	 det	hele	 tage.	Den	ene	vej	 kaldes	 for	deduktion;	 bevisførelsens	eller	

tænkningens	 vej,	 og	 den	 anden	 vej	 kaldes	 for	 induktion;	 opdagelsens	 vej.	 I	 specialet	 tages	 der	

udgangspunkt	i	begge	veje,	i	og	med	det	er	vanskelligt	at	adskille	de	to	metoder	fra	hinanden	fordi	

at	de	som	regel	følges	ad	(Nielsen,	2006,	s.	104).	Den	deduktive	tilgang	kommer	i	form	af,	at	der	i	

den	 første	 del	 af	 specialet	 tages	 udgangspunkt	 i	 teorien	 om	 hvilke	 forskelle	 og	 ligheder	 der	 er	

mellem	de	to	former	for	revision,	hvorefter	antagelsen	testes	på	konkrete	observationer	i	form	af	

de	fire	interviews,	samt	de	sekundære	data	i	form	af	standarder	og	implementeringsvejledninger.	

Den	induktive	tilgang	fremhæves	ved,	at	der	i	anden	del	af	specialet	først	tages	udgangspunkt	i	de	

fire	 interviews,	 hvorefter	 der	 forsøges	 at	 udlede	 en	 generel	 sammenhæng	 ud	 fra	 de	 enkelte	

personers	holdninger	omkring	anvendelsen	af	interne	revisorers	arbejde.	Der	bliver	endvidere	gjort	

brug	af	både	den	kvantitative	og	kvalitative	metode	 i	specialets	analysestrategi,	hvilket	vedrører	

typen	af	den	indsamlede	data.	Med	hensyn	til	specialets	problemformulering	har	fokusset	ligget	på	

den	 kvalitative	 metode,	 som	 kommer	 til	 udtryk	 i	 form	 af	 specialets	 udførte	 interviews	 og	

anvendelsen	af	størstedelen	af	de	indsamlede	sekundære	data.	Den	kvantitative	metode	er	blevet	

anvendt	ved,	at	der	er	blevet	indsamlet	data	fra	enkelte	finansielle	virksomheders	årsrapporter,	for	

at	skabe	et	overblik	over	den	interne	revisionsafdelings	ressourcer	ift.	antal	ansatte	i	de	finansielle	

virksomheder	samt	analyse	af	enkelte	undersøgelser.		

	

1.7	Kvalitetsvurdering	
Som	resultat	af	specialets	primære	brug	af	en	kvalitativ	metode	 i	analysestrategien,	vil	der	mht.	

kvalitetsvurdering	 tages	 et	 kig	 på	 fire	 specifikke	 kvalitetskriterier	 -	 credibility,	 transferability,	

dependability	og	confirmability.	Disse	fire	kvalitetsvurdering	er	med	til	at	vurdere	i	hvilken	grad	de	
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indsamlede	resultater	er	valide.	Troværdigheden	(credibility)	er	med	til	at	vurdere	i	hvor	høj	grad	

resultaterne	stemmer	overens	med	virkeligheden	(Shenton,	2004,	s.	64).	De	interviewede	personer	

er	 som	 beskrevet	 to	 eksterne	 og	 to	 interne	 revisorer,	 hvorfor	 de	 ses	 som	 værende	 eksperter	 i	

specialets	feltområde,	idet	de	har	en	årrække	af	erfaringer	indenfor	henholdsvis	ekstern	og	intern	

revision.	Endvidere	har	disse	revisorer	samarbejdet	med	hinanden	enkeltvis,	hvilket	endvidere	er	

med	til	at	øge	torværdigheden	mht.	deres	holdninger	omkring	 interne	revisorers	arbejde.	For	at	

sikre	ærlighed	fra	de	interviewede,	er	metoden	anonymitet	anvendt,	hvilket	vurderes	til	yderligere	

at	sikre	troværdigheden	i	deres	udtalelser.	Troværdigheden	vurderes	derfor	til	at	være	middelhøj.	

Validiteten	 i	 specialets	 resultater	kunne	have	været	vurderet	 til	 at	være	høj,	hvis	der	var	blevet	

udført	flere	interviews	med	eksterne	såvel	som	interne	revisorer.	De	sekundære	data	anses	for	at	

have	en	høj	grad	af	troværdighed	idet	de	for	det	meste	består	af	valide	undersøgelser,	standarder,	

love	og	bekendtgørelser.	Overførbarheden	(transferability)	beskrives	som	værende	i	hvilket	omfang	

de	opnåede	resultater	af	undersøgelsen	kan	anvendes	til	andre	lignende	situationer	(Shenton,	2004,	

s.	69).	Dette	har	ikke	været	et	fokusområde	mht.	specialet,	hvorfor	de	opnåede	resultater	i	lav	grad	

kan	anvendes	til	andre	lignende	situationer.	Dette	er	som	resultat	af	den	afgrænsning,	der	er	blevet	

foretaget	jf.	afsnit	1.2.			

	

I	behandling	af	spørgsmålet	om	pålidelighed	(dependability),	anvendes	typisk	en	teknik	til	at	vise,	at	

hvis	arbejdet	blev	gentaget	i	den	samme	kontekst,	med	de	samme	metoder	og	de	samme	deltagere,	

ville	der	opnås	 lignende	 resultater	 (Shenton,	2004,	 s.	 71).	Denne	 teknik	er	også	med	 til	 at	 sikre	

pålideligheden	 i	 objektiviteten	 fra	 interviewerens	 side	 af.	 I	 og	med	 der	 arbejdes	 ud	 fra	 et	 neo-

positivistisk	paradigme,	stræbes	der	efter	at	være	så	objektiv	og	neutral	som	muligt.	På	baggrund	

af	denne	tilgang	vurderes	pålideligheden	til	at	være	middelhøj,	idet	det	vurderes,	at	hvis	det	samme	

arbejde	skulle	gentages	igen,	ville	der	med	stor	sandsynlighed	opnås	de	samme	lignende	resultater.	

Bekræftelighed	 (confirmability)	henviser	 til	 i	hvor	høj	grad	 resultaterne	kan	bekræftes	 (Shenton,	

2004,	s.	72).	Som	udgangspunkt	vurderes	dette	til	at	være	middelhøj.	Som	førnævnt,	kunne	dette	

have	været	vurderet	til	at	være	højere,	hvis	der	blev	foretaget	flere	 interviews	med	eksterne	og	

interne	 revisorer.	Dette	 havde	 været	med	 til	 at	 belyse	 og	 introducere	 flere	 holdninger	 omkring	

samarbejdet	med	den	interne	revisionsfunktion,	og	andre	mulige	udfordringer	og	forbedringer.		
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1.7.1	Metodekritik	
Som	anført	i	afsnit	1.6,	er	det	den	kvalitative	metode	der	hovedsageligt	bliver	anvendt	i	specialet.	I	

kvalitative	undersøgelser	 vil	man,	 på	 grund	af	 det	 relativt	 lave	 antal	 informanter,	 næsten	aldrig	

kunne	opnå	at	have	et	materiale	fra	en	repræsentativ	stikprøve,	fra	hvilken	man	kan	generalisere	

direkte	 (Jepsen	&	Madsen,	2006,	 s.	191).	Dette	er	også	 tilfældet	 i	 specialet,	hvilket	der	er	 taget	

forbehold	for	ved	at	have	informanter,	der	er	eksperter	indenfor	feltområdet,	for	at	man	i	højere	

grad	kan	komme	med	den	bredere	generalisering,	på	trods	af	det	relativt	lave	antal	informanter.	

Selvom	denne	generalisering	foretages,	vurderes	der	stadig	til	at	være	en	stor	sandsynlighed	for,	at	

andre	 resultater	 kunne	 have	 været	 opnået,	 hvis	 det	 havde	 været	 andre	 informanter	 i	

undersøgelsen.	I	og	med	det	er	eksperter	indenfor	feltområdet	der	er	taget	kontakt	til,	kan	disse	

personer	have	et	behov	for	at	fremstille	sig	selv	i	et	positivt	lys	(Jepsen	&	Madsen,	2006,	s.	189),	

hvorfor	metoden	anonymitet	er	anvendt	for	at	begrænse	dette	behov.	Den	kvalitative	metode	er	

anvendt	på	baggrund	af	ønsket	om	at	få	uddybende	og	nye	svar,	hvilket	har	medført	til	en	bredere	

og	bedre	forståelse	af	feltområdet.	Dette	vurderes	ikke	til	at	have	været	muligt,	hvis	der	i	stedet	

havde	været	anvendt	en	kvantitativ	metode,	som	eksempelvis	spørgeskemaer.		

	

1.8	Anvendt	teori	
Der	vil	i	dette	speciale	primært	være	fokus	på	en	bestemt	teori,	som	er	hovedessensen	for	at	forstå	

behovet	 for	 revision	 -	 principal-agent	 teorien.	 	 Teorien	 defineres	 som	 relationer,	 hvor	 en	 part	

(principalen)	uddelegerer	udførelsen	af	en	given	opgave	til	en	anden	part	(agenten).	Ses	det	fra	et	

økonomisk	 perspektiv	 i	 en	 virksomhed,	 vil	 en	 virksomhedsejer	 anses	 som	 værende	 principalen,	

mens	virksomhedsledelsen	anses	for	at	være	agenten.	Agenten	er	her	ansat	af	principalen	med	det	

formål	af	at	lede	virksomheden	og	dens	aktiver	på	en	daglig	basis.	Til	dette	har	principalen	et	ønske	

om,	 at	 agenten	 udfører	 opgaven	 tilfredsstillende,	 som	 dermed	 er	med	 til	 at	 virksomheden	 kan	

genere	 en	 fremtidig	 betalingsstrøm.	 Der	 foreligger	 seks	 grundlæggende	 forudsætninger	 for	

tilstedeværelsen	af	et	revisionsproblem	(Elm-Larsen,	2010,	s.	36):	

	

1. Der	er	to	eller	flere	personer	med	økonomiske	relationer	

2. Der	foreligger	et	beslutningsproblem	(der	skal	træffes	afgørelser)	

3. Informationerne	om	den	økonomiske	forvaltning	afgives	af	afsenderen	til	opdragsgiveren	

4. Der	er	støj	ved	kommunikationen	(friktion)	
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5. Informationsasymmetri	mellem	afsender	og	opdragsgiver	

6. Manglende	kongruens	med	hensyn	til	mål	mellem	afsender	og	opdragsgiver	

	

Da	 det	 er	 sjældent	 at	 ejeren	 og	 ledelsen	 har	 de	 samme	 mål	 og	 ønsker,	 opstår	 der	 en	 evig	

interessekonflikt	mellem	de	to	parter,	hvorfor	de	hver	især	vil	søge	hen	imod	at	maksimere	deres	

egeninteresse,	 hvilket	 teorien	 foreskriver.	 Ledelsen	 kan	 have	 en	 interesse	 i	 at	 frembringe	

regnskabsinformation	i	en	form	og	at	et	indhold,	der	tilgodeser	dens	eget	øjemed,	imens	ejeren	har	

en	interesse	i	information,	der	tilgodeser	deres	målsætning	om	at	maksimere	deres	udbytte	(Elm-

Larsen,	 1994,	 s.	 213).	 I	 og	med	 ledelsen	 driver	 virksomheden	 på	 en	 daglig	 basis,	 opstår	 der	 en	

naturlig	 informations	 asymmetri,	 hvilket	 indikere	 at	 ledelsen	 generelt	 har	mere	 information	om	

virksomhedens	 sande	 finansielle	 stilling	 og	 resultater	 af	 virksomhedens	 aktiviteter	 end	 den	

fraværende	ejer	(Eilifsen,	Messier	Jr,	Glover	&	Prawitt,	2014,	s.	5-6).	Dette	frembringer	to	centrale	

begreber	i	teorien	-	hidden	action	og	hidden	information.	Hidden	action	kommer	til	udtryk	idet	det	

ikke	er	muligt	for	principalen	at	være	til	stede	og	overvåge	100%	af	tiden,	og	derfor	vil	agenten	altid	

frit	kunne	disponere	uden	principalens	accept	og	viden	-	dette	betegnes	også	som	’moral	hazard’	

(Elm-Larsen,	2010,	s.	35).	Hidden	information	kunne	komme	til	udtryk	ved,	at	principalen	ikke	har	

fuldkommen	information	om	agentens	faglige	og	ledelsesmæssige	kvalifikationer	før	ansættelsen	

til	at	lede	virksomheden	(Elm-Larsen,	1994,	s.	213).	Her	besidder	agenten	nogen	informationer,	som	

principalen	ikke	har.	På	baggrund	af	at	disse	forudsætninger	finder	sted,	opstår	behovet	for	revision.			

	

En	del	af	revisors	rolle	beskrives	som	værende	den	uafhængige	part,	der	revidere	virksomhedens	

regnskab.	Revisoren	 tilføjer	her	en	værdi	 til	 forholdet	mellem	principal	og	agent,	 ved	at	give	en	

objektiv,	uafhængig	udtalelse	af	de	indberettede	oplysninger	og	om	hvorvidt	det	giver	et	retvisende	

billede	 af	 virksomhedens	 situation	 (Eilifsen	 et	 al.,	 2014,	 s.	 48).	 	 Yderligere	 former	 dette	 nye	

samarbejde	også	et	nyt	principal-agent	forhold	mellem	ejeren	og	revisoren,	idet	ejeren	har	valgt	en	

revisor,	og	uddelegeret	denne	revisor	en	opgave	at	udføre.	Dette	kan	illustreres	på	følgende	måde,	

som	ses	ved	figur	2,	hvor	der	kun	er	et	niveau	for	principal-agent	forhold:	
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Figur	2:	Den	agentteoretiske	model	med	en	principal	og	to	agenter	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning,	(Elm-Larsen,	1994,	s.	215)	

	

Både	ledelsen	og	revisoren	vil	have	en	kontrakt	med	virksomheden,	dog	under	forskellige	forhold.	

Ledelsen	vil	have	en	kontrakt,	der	giver	ham	en	andel	af	virksomhedens	overskud,	mens	revisors	

aflønning	forudsættes	til	at	være	uafhængigt	af	virksomhedens	regnskabsmæssige	resultat	 (Elm-

Larsen,	1994,	s.	215).	Ved	at	revisors	aflønning	er	frigjort	fra	virksomhedens	resultat,	vil	revisor	intet	

incitament	have	til	at	rapportere	ukorrekt	til	principalen.	Sammenkoblet	med,	at	der	er	en	fast	pris	

for	revisionsydelsen,	vil	principalen	få	reduceret	sin	risiko	for,	at	revisors	rapportering	er	fejlagtigt	

eller	ukorrekt.	Risikoen	kan	dog	forekomme	ved	en	koalition	mellem	de	to	agenter,	hvor	den	ene	

eller	begge	opnår	et	økonomisk	fortrin,	hvilket	også	er	blevet	bekræftet	i	det	virkelige	liv	med	en	

lang	række	erhvervsskandaler.	Risikoen	bygger	på	den	antagelse,	at	begge	forventes	at	maksimere	

deres	udbytte	og	minimere	deres	omkostninger	eller	indsats.	Forudsætningen	menes	dog	ikke	at	

være	realistisk,	da	revisor	driver	forretning	ikke	blot	på	kort	sigt,	men	også	på	langt	sigt	(Elm-Larsen,	

1994,	 s.	 218).	 Modellen	 vil	 udvide	 sig	 med	 et	 ekstra	 niveau,	 hvis	 man	 anvender	 modellen	 på	

aktieselskaber.	 Her	 vil	 man	 have	 to	 forskellige	 principal-agent	 forhold,	 som	 er	 illustreret	 ved	

nedenstående	figur	3:	
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Figur	3:	Den	agentteoretiske	model	med	to	principaler	og	tre	agenter	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning,	(Elm-Larsen,	1994,	s.	216)	

	

Dette	nye	niveau	skaber	endnu	en	egeninteresse,	eftersom	aktionærerne	i	aktieselskabet	ønsker	et	

afkast	i	form	af	enten	som	udbytte	eller	tilvækst	i	kursværdier	(Elm-Larsen,	1994,	s.	213).	Endvidere	

ses	 det,	 at	 bestyrelsen	nu	både	 agere	 som	agent	 for	 aktionærerne	og	principal	 for	 direktionen.	

Foreligger	 der	 intern	 revision	 i	 virksomheden,	 opstår	 der	 et	 nyt	 principal-agent	 forhold	mellem	

bestyrelsen	og	intern	revision.	Den	interne	revisionsafdeling	skal	agere	som	agent,	og	ligeledes	være	

uafhængige	ved	lov.	Dette	skal	hjælpe	til	at	minimere	tilstedeværelsen	af	informationsasymmetrien,	

ved	at	rapportere	til	bestyrelsen.		

	

1.8.1	Teorikritik	
En	 svaghed	ved	den	agentteoretiske	model	er,	 at	de	ofte	er	 for	 simple.	Modellen	arbejder	 som	

hovedregel	 kun	med	én	 tidsperiode,	 hvilket	 vil	 overdrive	 risikoen	 for,	 at	 agenten/principalen	 vil	

benytte	sig	af	opportunistisk	adfærd,	som	ved	tidligere	nævnte	koalition	eksempel.	Havde	modellen	

været	over	flere	perioder,	ville	de	to	agenter	ved	koalitionseksemplet	naturligvis	blevet	straffet	i	de	

efterfølgende	perioder	ved	at	miste	deres	job	og	få	et	dårligt	omdømme	(Elm-Larsen,	1994,	s.	233-

234).	Modellen	er	derimod	et	godt	værktøj	til	at	pege	på	betingelserne	for	en	vellykket	revision,	og	

på	nogle	af	de	problemfelter	og	risici	der	er	ved	revision	 f.eks.	muligheden	 for	koalition	mellem	

agenterne	(Elm-Larsen,	1994,	s.	235).	 	
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2.	Historisk	overblik	over	revision	

“Audits	began	as	far	back	as	3,500	B.C.	The	records	of	a	Mesopotamian	civilization	show	tiny	marks	

beside	numbers	involved	in	financial	transactions.	The	dots,	checks,	and	tick	marks	portray	a	system	

of	verification.	One	scribe	prepared	summaries	of	transactions;	another	verified	those	assertions.”	-		

(Sawyer,	Dittenhofer,	Scheiner,	Graham	&	Makosz,	2005,	s.	3-4)	

	

Mesopotamia	var	en	gammel	region	i	det	østlige	middelhavsområde,	som	i	dag	bedre	er	kendt	som	

dele	af	Irak,	Iran,	Syrien	og	Tyrkiet.	Arkiver	angiver	dertil,	at	lignende	systemer	kunne	findes	i	bl.a.	

Egypten,	 hvor	 de	 f.eks.	 krævede	 det	 faktiske	 vidne	 om,	 at	 korn	 blev	 bragt	 til	 kornkamrene	 og	

derefter	krævede,	at	kvitteringer	af	korn	blev	certificeret	(Sawyer	et	al.,	2005,	s.	4).	På	den	anden	

side	af	middelhavet,	var	grækerne	stærkt	troende	i	kontrol	over	økonomien.	I	Grækenland	findes	

der	arkiver	for,	at	der	er	visse	former	for	regnskab	og	revision,	der	har	eksisteret	siden	år	500	f.v.t	

(Eilifsen	et	al.,	2014,	s.	5).	Disse	angiver,	at	transaktioner	krævede	godkendelse	og	verifikation,	hvor	

deres	kontrolsystem	var	mere	direkte	og	differentierede	sig	fra	Egypten.	I	Grækenland	foretrak	de	

nemlig	 slaver	 fremfor	de	 frie	mænd	 som	 registrator,	da	de	anså	 tortur	 som	et	mere	 troværdigt	

middel	til	at	udtrække	informationer	end	en	afhøring	af	en	fri	mand	under	ed	(Sawyer	et	al.,	2005,	

s.	4).	Begrebet	”audit”,	som	vi	betegner	som	revision,	er	afledt	af	det	latinske	ord	”auditus”,	hvilket	

betyder	 ”a	hearing”.	Dette	 stammer	 fra	metoden,	hvilket	opstod	 i	 det	 gamle	Rom	 -	 ”hearing	of	

accounts”.	Følgende	gik	ud	på,	at	en	embedsmand	ville	sammenligne	sine	optegnelser	med	dem	af	

en	anden.	Denne	form	for	mundtlig	bekræftelse	var	designet	til	at	holde	embedsmænd	med	ansvar	

for	midler	fra	at	begå	svigagtige	handlinger	(Sawyer	et	al.,	2005,	s.	4).		De	monætere	systemer	og	

de	 finansielle	kontroller	 faldt	ned	sammen	med	Rom	 i	år	476,	og	det	var	 først	 i	 løbet	af	det	13.	

århundrede,	 der	 igen	 blev	 skabt	 en	 form	 for	 sofistikeret	 registreringssystem	 -	 det	 dobbelte	

bogholderi	metode.	Metoden	er	som	vi	kender	den	i	dag,	nemlig	at	hver	transaktion	bogføres	to	

gange,	en	gang	i	debet	og	en	gang	i	kredit.	Denne	nye	form	for	system	hjalp	adskillige	købmænd	

med	at	kontrollere	transaktionerne	med	kunder	og	leverandører,	og	metoden	tillod	dem	yderligere	

at	overvåge	medarbejdernes	arbejde	(Sawyer	et	al.,	2005,	s.	4).	Under	den	industrielle	revolution	i	

England	startede	revisionen	som	vi	kender	den	i	dag,	hvor	organisationer	hyrede	revisorer	for	at	

kontrollere	 de	 finansielle	 poster	 (Sawyer	 et	 al.,	 2005,	 s.	 4).	 Nutidens	 verden	 bliver	 revisions	

professionen	opdelt	i	to	forskellige	kategorier	-	ekstern	revision	og	intern	revision.		
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2.1	Ekstern	revision	
I	1972	kom	American	Accounting	Associations	komité	for	grundlæggende	revisionsbegreber	ud	med	

følgende	definition	af	revision:		

	

”Auditing	 is	 a	 systematic	 process	 of	 objectively	 obtaining	 and	 evaluating	 evidence	 regarding	

assertions	about	economic	actions	and	events	to	ascertain	the	degree	of	correspondence	between	

those	 assertions	 and	 established	 criteria	 and	 communicating	 the	 results	 to	 interested	 users”	 -	

(Eilifsen	et	al.,	2014,	s.	12)	

	

Det	 første	 udtryk	 definitionen	 definerer	 er,	 at	 revision	 beskrives	 som	 værende	 en	 systematisk	

proces	hvilket	indebærer,	at	man	som	en	revisor	skal	have	en	velplanlagt	tilgang,	og	at	man	skal	

forberede	sig	til	revisionsarbejdet.	Ved	denne	proces	kræves	der	en	objektiv	tilgang	fra	revisoren	

mht.	indsamling	og	evaluering	af	revisionsbeviserne.	Denne	objektive	tilgang	fra	revisoren	er	med	

til	at	offentligheden	kan	have	tillid	til	revisors	arbejde,	i	og	med	revisoren	ikke	er	partisk	for	den	ene	

eller	 anden	 side.	 Følgende	 er	 indvirkende	 til	 at	 revisor	 betegnes	 som	 værende	 offentlighedens	

tillidsrepræsentant	 under	 udførelse	 af	 opgaver.	 Indsamlingen	 og	 evaluering	 af	 beviserne	 er	

nødvendige	 for,	 at	 revisoren	 kan	 komme	 ud	 med	 en	 konklusion	 angående	 om	 hvorvidt	

virksomhedens	årsrapport	giver	et	retvisende	billede	af	deres	aktiver	og	passiver,	finansielle	stilling	

samt	resultatet.	De	indsamlede	revisionsbeviserne	skal	dertil	være	relateret	til	de	påstande	om	de	

økonomiske	 handlinger	 og	 begivenheder,	 som	 ledelsen	 er	 kommet	 ud	med.	 Herefter	 bliver	 de	

sammenlignet	med	henblik	 på,	 at	 vurdere	 graden	af	 korrespondance	mellem	disse	påstande	og	

etablerede	kriterier,	såsom	love	og	standarder.	Alt	ovenstående	fører	til	en	erklæring	af	revisorens	

konklusion,	 om	 hvorvidt	 at	 årsregnskabet	 udviser	 et	 revisende	 billede,	 som	 derefter	 vil	 være	

tilgængelig	til	de	interesserede	parter.		

	

2.1.1	Regulering	vedrørende	ekstern	revision	
Lovgivningen	indeholder	en	række	regler	 i	forskellige	lovkomplekse,	der	har	relevans	for	revisors	

virksomhed.	 Lov	 om	 godkendte	 revisorer	 og	 revisionsvirksomheder	 (Revisorloven	 =	 RL)	 samt	

årsregnskabsloven	(ÅRL)	er	de	to	helt	centrale	 i	denne	sammenhæng	(Füchsel,	Gath,	Langsted	&	

Skovby,	 2010,	 s.24).	 Revisorloven	 omfatter	 betingelserne	 for	 godkendelse	 og	 registrering	 af	

revisorer	og	revisionsvirksomheder,	vilkårene	for	udførelse	af	opgaver	i	forbindelse	med	revision	
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m.v.	samt	regler	om	offentlig	tilsyn	med	godkendte	revisorer	og	revisionsvirksomheder.	Desuden	

findes	 bekendtgørelsen	 om	 godkendte	 revisorers	 og	 revisionsvirksomheders	 uafhængighed	

(Uafhængighedsbekendtgørelsen)	også	som	værende	en	central	regulering.	

	

2.1.1.1	International	Standard	on	Auditing	
International	Federation	of	Accountants	(IFAC)	blev	etableret	i	1977	med	det	formål	af	at	varetage	

revisorprofessionens	 globale	 interesser,	 herunder	 at	 udvikle	 internationale	 standarder	 af	 høj	

kvalitet	 og	 støtte	 indførelse	 af	 og	 brug	 af	 standarderne	 (FSR,	 2019).	 IFAC	 består	 af	 158	

medlemsforeninger	i	mere	end	130	lande,	heriblandt	foreningen	FSR	-	danske	revisorer	som	et	af	

medlemmerne.	I	bestræbelserne	herpå	har	rådet	for	IFAC	i	1978	etableret	udvalget	International	

Auditing	and	Assurance	Standards	Board	(IAASB)	med	henblik	på	at	udvikle	og	udsende	standarder	

om	 revisionsopgaver,	 erklæringsopgaver	 med	 sikkerhed	 og	 beslægtede	 opgaver,	 udtalelser	 og	

kvalitetskontrolstandarder	 til	 brug	 over	 hele	 verden	 (FSRs	 Revisionstekniske	 udvalg,	 2009,	 s.8).	

International	Standard	on	Auditing	(ISA)	er	de	professionelle	og	internationale	revisionsstandarder,	

der	 bliver	 udarbejdet	 af	 IAASB.	 Disse	 revisionstandarder	 tilsidesætter	 ikke	 de	 enkelte	 landes	

lovgivning	 eller	 regulering	 (FSRs	 Revisionstekniske	 udvalg,	 2009,	 s.8),	 hvorfor	 FSR	 oversætter,	

omdøber	og	udsender	revisionsstanderne	(RS)	med	tilpasning	til	den	danske	lovgivning,	såfremt	der	

har	været	nødsaget	til	skærpelser.	

	

2.1.2	Formål	og	krav	
Definition	af	 revision	gav	klare	udtryk	om	hvad	 formålet	med	 revision	er,	og	dette	understøttes	

ligeledes	af	ISA	200.	Denne	ISA	omhandler	den	uafhængige	revisors	overordnede	mål	og	revisionens	

gennemførelse	 i	 overensstemmelse	med	 internationale	 standarder	 om	 revision.	 Det	 overordnet	

formål	med	revision	beskrives	som	værende,	at	styrke	de	tiltænkte	brugeres	tillid	til	regnskabet,	

hvor	dette	opnås	ved,	at	revisor	udtrykker	en	konklusion,	om	hvorvidt	regnskabet	i	alle	væsentlige	

henseender	er	udarbejdet	i	overensstemmelse	med	en	relevant	regnskabsmæssig	begrebsramme	

jf.	 ISA	 200.3.	 Den	 fastsætter	 specifikt	 den	 uafhængige	 revisors	 overordnede	mål	 som	 værende	

følgende	jf.	ISA	200.11:	

a) at	 opnå	 høj	 grad	 af	 sikkerhed	 for,	 at	 regnskabet	 som	 helhed	 ikke	 indeholder	 væsentlig	

fejlinformation,	uanset	om	fejlinformationen	skyldes	besvigelser	eller	fejl,	således	at	revisor	
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er	i	stand	til	at	udtrykke	en	konklusion	om,	hvorvidt	regnskabet	i	alle	væsentlige	henseender	

er	udarbejdet	i	overensstemmelse	med	en	relevant	regnskabsmæssig	begrebs-ramme,	og		

b) at	 forsyne	 regnskabet	 med	 en	 erklæring	 og	 kommunikere	 som	 krævet	 af	 ISA	 i	

overensstemmelse	med	revisors	observationer.		

	

ISA	200	udtrykker	også	krav	som	skal	hjælpe	revisor	med	at	opnå	det	overordnede	mål	såsom	de	

etiske	krav,	professionel	skepsis	og	tilstrækkeligt	og	egnet	revisionsbevis.	Alle	disse	mål	og	krav	

skal	være	med	til,	at	den	tiltænkte	bruger	kan	have	tillid	til	regnskabet,	og	at	revisor	kan	blive	

anset	som	værende	offentlighedens	tillidsrepræsentant	under	udførelse	af	opgaver	jf.	RL	§	16,	stk.	

1.	Dette	er	med	til	at	opnå	revisorprofessionsmål	som	er	at	skabe	tryghed	gennem	arbejde	af	høj	

professionel	kvalitet	(Bøg	&	Kiertzner,	2013,	s.	13).	

	
I	revisorloven	defineres	en	revisor	som	værende	en	person,	der	er	godkendt	efter	§§	3,	10	eller	11.	

En	 af	 de	 godkendte	 revisor	 betegnes	 som	 værende	 en	 statsautoriseret	 revisor,	 og	 hertil	 skal	

vedkommende	opfylde	følgende	krav	for	at	opnå	betegnelsen	jf.	RL	§	3,	stk.	1:	

1) har	bopæl	her	i	 landet,	i	et	andet	EU-land,	i	et	EØS-land	eller	i	et	andet	land,	som	EU	har	

indgået	aftale	med,	

2) er	myndig	og	ikke	under	værgemål	eller	samværgemål,	

3) ikke	er	under	rekonstruktionsbehandling	eller	konkurs,	

4) har	bestået	en	særlig	eksamen,	jf.	regler	i	medfør	af	§	33,	

5) i	mindst	3	år	efter	det	fyldte	18	år	navnlig	har	deltaget	i	udførelse	af	opgaver,	der	vedrører	

revision	af	årsregnskaber,	koncernregnskaber	eller	tilsvarende	regnskabsrapporteringer,	og	

(disse	 opgaver	 skal	 være	 udført	 i	 en	 revisionsvirksomhed,	 og	 godkendelse	 som	

statsautoriseret	revisor	kan	kun	opnås,	hvis	opgaverne	er	udført	under	tilsyn	af	en	godkendt	

revisor	jf.	RL	§	3,	stk.	2.)	

6) er	 forsikret	mod	økonomiske	krav,	 som	måtte	blive	 rejst	 i	 forbindelse	med	udførelsen	af	

opgaver	

	

Revisorens	godkendelse	kan	nægtes	hvis	den	pågældende	har	udvist	en	sådan	adfærd,	at	der	er	

grund	 til	 at	 antage,	 at	 den	 pågældende	 ikke	 vil	 kunne	 varetage	 opgaven	 som	 offentlighedens	

tillidsrepræsentant	 på	 forsvarlig	måde,	 eller	 hvis	 den	 pågældende	 har	 en	 forfalden	 gæld	 til	 det	
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offentlige	 på	 50.000	 kr.	 og	 derover	 jf.	 RL	 §	 3,	 stk.	 5.	 De	 statsautorisede	 revisorer	 er	 desuden	

forpligtet	til	at	deltage	i	et	passende	efteruddannelsesprogram,	der	sikrer,	at	den	pågældende	til	

stadighed	vedligeholder	sin	teoretiske	viden,	sine	faglige	kvalifikationer	og	sin	viden	om	kravene	til	

offentlighedens	tillidsrepræsentant	på	et	tilstrækkelig	højt	niveau	jf.	RL	§	4,	stk.	1.	De	registrerede	

revisorer	 betegnes	 også	 som	 en	 godkendt	 revisor.	 Dog	 skal	 de	 bestå	 en	 eksamen,	 som	

Erhvervsstyrelsen	 sætter	 rammerne	 for	 jf.	RL	§	3,	 stk.	1	og	2,	 for	at	de	kan	blive	godkendt	 som	

statsautoriserede	 revisorer.	 Erhvervsstyrelsen	 kan	 dertil	 også	 godkende	 personer	 som	

statsautoriseret	revisor,	som	godtgør	at	have	gennemført	en	uddannelse	i	udlandet,	der	findes	at	

kunne	ligestilles	med	uddannelsen	efter	kravene	som	er	præsenteret	ovenstående	jf.	RL	§	10,	stk.	

1.		

	

Det	grundlæggende	krav	til	årsrapporten	jf.	ÅRL	§	11,	stk.	1	er,	at	årsregnskabet	og	et	eventuelt	

koncernregnskab	skal	give	et	retvisende	billede	af	virksomhedens	og	koncernens	aktiver	og	passiver,	

finansielle	stilling	samt	resultat.	Dette	er	i	bund	og	grund,	hvad	revisionen	skal	sikre,	er	tilfældet.	De	

virksomheder,	der	har	pligt	til	at	udarbejde	årsrapporter	efter	reglerne	efter	regnskabsklasse	B,	C	

eller	D,	skal	lade	sit	årsregnskab	og	et	eventuelt	koncernregnskab	revidere	af	en	eller	flere	revisor	

jf.	ÅRL	§	135,	stk.	1.	For	afgørelsen	af	hvilken	regnskabsklasse	en	virksomhed	skal	følge,	henvises	

der	 til	 ÅRL	 §	 7.	 	 En	 virksomhed	 der	 er	 omfattet	 af	 regnskabsklasse	 B	 kan	 dog	 undlade	 at	 lade	

årsregnskabet	 revideret,	 hvis	 virksomheden	 i	 2	 på	 hinanden	 følgende	 regnskabsår	 på	

balancetidspunktet	ikke	overskrider	to	af	følgende	størrelser	jf.	ÅRL	§	135,	stk.	1:	

1) En	balancesum	på	4	mio.	kr.,		

2) En	nettoomsætning	på	8	mio.	kr.	og		

3) Et	gennemsnitligt	antal	heltidsbeskæftigede	i	løbet	af	regnskabsåret	på	12.		

	

2.1.3	Kunde-	og	opgaveaccept	
Før	det	er	muligt	at	påbegynde	en	opgave	for	en	ny	eller	eksisterende	kunde,	skal	man	som	ekstern	

revisor	gennemgå	en	række	forskellige	punkter.	Dette	betegnes	som	en	kunde-	og	opgaveaccept,	

hvor	formålet	her	er	at	sikre	sig,	at	kunden	opfylder	visse	fastsatte	betingelser	og	krav	i	henhold	til	

relevante	 lovgivninger	samt	revisionsfirmaets	 interne	retningslinjer	 (Sudan,	Samuelsen,	Parker	&	

Davidsen,	2012,	s.	56).	Punkterne	som	revisoren	skal	udføre	og	vurdere	er	anført	ved	nedenstående	

tabel	1:	
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Tabel	1:	Opgaver/vurderinger	i	forbindelse	med	kundeaccept	

1. Forståelse	af	virksomheden	og	dens	omgivelse	

2. Indledende	regnskabsanalyse	

3. Vurdering	 af	 integriteten	 hos	 den	 øverste	 ledelse	 (bestyrelse,	 direktion	 samt	 andre	 centrale	

ledelsesorganer)	samt	virksomhedens	hovedejere	

4. Vurdering	af	virksomhedens	omdømme	og	renomme	

5. Overordnet	vurdering	af	risici	i	regnskabet	

6. Vurdering	af	uafhængighed,	ressourcer	og	kompetencer	

7. Overholdelse	af	etiske	regler	

8. Vurdering	af	om	det	er	en	virksomhed	af	særlig	offentlig	interesse	

9. Kontakt	til	tidligere	revisor	i	henhold	til	RL	§	18,	stk.	2	

10. Vurdering	af	reglerne	i	Hvidvaskloven	herunder	legitimationskravet	

Kilde:	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	57)	

	

2.1.3.1	Indledende	forståelse	og	vurdering	
For	at	få	et	bedre	indblik	og	forståelse	af	virksomheden	og	dens	omgivelser,	kan	revisor	udføre	en	

gennemgang	af	eksempelvis	virksomhedens	struktur,	ledelse,	regnskabsmæssige	begrebsramme	og	

hvilken	branche	den	befinder	sig	 i.	Den	eksterne	revisor	bør	derefter	foretage	sig	en	 indledende	

regnskabsanalyse	af	virksomheden	for	at	vurdere	deres	økonomiske	stilling,	og	muligvis	identificere	

potentielle	røde	flag.	Denne	form	for	regnskabsanalyse	er	meget	overordnet	idet	man	ikke	har	det	

store	materiale	til	rådighed,	udover	de	tilgængelige	årsrapporter,	og	derfor	foretages	denne	også	

senere	 hen	 i	 processen	 når	 flere	 informationer	 er	 tilgængelige.	 Efter	 den	 overordnet	

regnskabsanalyse,	bør	revisor	foretage	et	baggrundstjek	mht.	kundens	integritet	som	bl.a.	kan	være	

forhold	 såsom	 om	 kunden	 er	 stærkt	 optaget	 af	 at	 holde	 revisionsfirmaets	 honorar	 så	 lavt	 som	

muligt,	arten	af	kundens	aktiviteter,	det	forretningsmæssige	omdømme	af	kundens	hovedejere	og	

årsagerne	til	det	foreslåede	valg	af	firmaet	i	stedet	for	genvalg	af	det	tidligere	firma	jf.	ISQC	1.A19.	

I	dag	tidens	verden	er	alt	nærmest	tilgængelig	på	internettet,	så	det	er	her	de	fleste	foretager	deres	

baggrundstjek.	Følgende	optioner	er	også	mulige	for	revisor	at	kommunikere	med	jf.	ISQC	1.A20:	

• Nuværende	eller	tidligere	leverandører,	der	i	overensstemmelse	med	relevante	etiske	krav	

har	leveret	faglige	regnskabsydelser	til	klienten,	samt	drøftelser	med	andre	tredjeparter	
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• Forespørgsel	til	andet	personale	i	firmaet	eller	tredjeparter	såsom	banker,	advokater	eller	

branchekolleger	

• Undersøgelser	af	firmaets	fortid	i	relevante	databaser.		

	

Omkring	den	overordnet	vurdering	af	risici	i	regnskabet,	bør	revisor	have	fokus	på	de	væsentligste	

regnskabsposter,	 og	 derudover	 gennemgå	 årsrapporten	 med	 henblik	 på	 vurdering	 af	

virksomhedens	regnskabspraksis	i	relation	til	alternativ	regnskabspraksis	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	60).	

Ved	de	væsentligste	 regnskabsposter	bør	 fokusset	 i	 stor	grad	 ligge	på	de	poster,	der	 indeholder	

regnskabsmæssige	skøn.	

	

2.1.3.2	Uafhængighed	
Noget	 af	 det	mest	 fundamentale	 i	 revision,	 og	 som	 går	 om	 og	 om	 igennem	hele	 processen,	 er	

begrebet	uafhængighed.	Begrebet	er	et	af	de	vigtigste	grundsten	for,	at	de	tiltænkte	brugere	kan	

have	tillid	til	en	virksomheds	revideret	regnskab,	og	at	man	som	revisor	kan	blive	set	som	værende	

offentlighedens	tillidsrepræsentant.	Uafhængighed	begrebet	omfatter	nedenstående	to	forhold	jf.	

Retningslinjer	for	revisors	etiske	adfærd	(Etiske	regler	for	revisorer	=	De	etiske	regler)	§	290.6	

a) Uafhængig	i	opfattelse	-	den	tilstand,	der	tillader	at	udtrykke	en	konklusion	uden	at	være	

påvirket	af	indflydelse,	der	kompromitterer	professionel	dømmekraft,	og	dermed	tillader	en	

person	at	agere	med	integritet	og	udøve	objektivitet	og	professionel	skepsis	

b) Uafhængig	 i	 fremtoning	 -	 at	 udgå	 fakta	 og	 omstændigheder,	 der	 er	 så	 betydelige,	 at	 en	

fornuftig	 og	 velinformeret	 tredjemand	 efter	 afvejning	 af	 alle	 de	 specifikke	 fakta	 og	

omstændigheder	sandsynligvis	ville	konkludere,	at	et	revisionsfirmas	eller	et	medlem	af	et	

revisionsteams	integritet,	objektivitet	eller	professionelle	skepsis	er	kompromitteret.		

	

Begge	disse	forhold	skal	være	opfyldt	for,	at	revisor	kan	ses	som	værende	uafhængig.	Uafhængighed	

bliver	benævnt	i	adskillige	love	og	regelsæt,	hvor	fem	af	dem	er	angivet	ved	nedenstående	tabel	2:		
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Tabel	2:	Oversigt	over	fem	kilder	til	uafhængighed	

Nr.	 Benævnelse	 Specifikt	regelsæt	 Bestemmelser	

1	 Revisorloven	 Lov	nr.	1287	af	20.	
november	2018	om	
godkendte	revisorer	og	
revisionsvirksomheder	

§	24,	25	og	26	

2	 Uafhængighedsbekendtgørelse	 Bekendtgørelse	nr.	735	af	
17.	Juni	2016	om	godkendte	
revisorers	og	
revisionsvirksomheders	
uafhængighed	(udgivet	af	
Erhvervsstyrelsen)	

Denne	bekendtgørelse	træder	i	
kraft	som	følge	af	Revisorloven	
§	24,	stk.	5	og	§	54,	stk.	2.	

3	 Uafhængighedsvejledningen	 Uafhængighedsvejledningen	
af	24.	Marts	2009	(udgivet	af	
Erhvervsstyrelsen)	

Denne	vejledning	forholder	sig	
alene	til	§	24	i	Revisorloven	
samt	
uafhængighedsbekendtgørelsen	

4	 Etiske	regler	for	revisorer	 Retningslinjer	for	revisors	
etiske	adfærd	(Etiske	regler	
for	revisorer),	oktober	2014	
(opdateret	juli	2017)	

Kapitel	290	”	Uafhængighed	-	
Revisions	og	reviewopgaver”	

5	 Internationale	Standarder	for	
Revision	(ISA’erne)	

ISQC	1,	ISA	200	og	ISA	220	 ISQC	1	afsnit	21-25,	ISA	200	
afsnit	14,	A16-19,	ISA	220	afsnit	
11	og	A5-A7	

Kilde:	Opdateret	version	af	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	71)	

	

I	 henhold	 til	 RL	 §	 24,	 stk.	 1	 skal	 den	 revisor,	 revisionsvirksomhed	 eller	 andre	 personer	 i	

revisionsvirksomheden,	 der	 er	 knyttet	 til	 opgaven	 eller	 kontrollerer	 dennes	 udførelse,	 være	

uafhængig	af	den	virksomhed	ved	udførelse	af	opgaver	og	må	ikke	være	involveret	i	virksomhedens	

beslutningstagning.	Denne	form	for	uafhængighed	skal	være	med	til	at	styrke	revisors	evne	til	at	

handle	med	integritet,	være	objektiv	og	bevare	en	professionel	skepsis	jf.	ISA	200.A16.	Hvis	trusler	

såsom	selvrevision,	egeninteresse,	nære	personlige	relationer	eller	intimidering	skulle	eksistere	for	

revisoren,	skal	der	foretages	sikkerhedsforanstaltninger	for	at	mindske	disse	trusler.	Kan	dette	ikke	

udføres,	så	skal	revisor	afstå	fra	at	udføre	opgaven	jf.	RL	§	24,	stk.	3.	Desuden	må	man	ikke	påtage	

sig	en	ledende	stilling	eller	blive	medlem	af	bestyrelsen	før	1	år	efter,	at	man	er	fratrådt	som	revisor,	

hvis	 man	 har	 underskrevet	 revisionspåtegningen	 eller	 været	 tilknyttet	 til	 revisionen	 i	 den	

pågældende	 virksomhed	 jf.	 RL	 §24c,	 stk.	 1	 og	 2.	 Forbuddet	 gælder	 for	 2	 år,	 hvis	

revisionspåtegningen	vedrører	sig	en	virksomhed	af	interesse	for	offentligheden.		
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Yderligere	sikring	af	den	eksterne	revisors	uafhængighed	gør	sig	gældende	ved	rotationsreglen	og	

honorargrænsen,	 der	 skal	 være	 med	 til	 at	 styrke	 den	 eksterne	 revisors	 uafhængighed	 af	 den	

pågældende	virksomhed.	Rotationsreglen	kommer	til	udtryk	i	RL	§	25,	stk.	1	hvori	det	oplyses,	at	

den	eller	de	revisorer,	der	underskriver	revisionspåtegningen	for	virksomheder	som	nævnt	i	stk.	2,	

senest	7	år	efter	at	vedkommende	er	udpeget	til	opgaven,	udskiftes	for	en	periode	af	mindst	3	år.	

Dermed	har	 den	 eller	 de	 revisorer	 en	 afkølingsperiode	på	mindst	 3	 år.	 Virksomhederne	 som	er	

nævnt	i	RL	§	25,	stk.	2,	er	virksomheder	som	i	to	på	hinanden	følgende	regnskabsår	overstiger	to	

eller	flere	af	følgende	kriterier:	

1) En	medarbejderstab	på	2.500	personer,	

2) En	balancesum	på	5	mia.	kr.	og	

3) En	nettoomsætning	på	5	mia.	kr.		

	

Honorargrænsen	gør	sig	gældende	på	det	punkt,	at	den	eksterne	revisor	ikke	må,	for	udførelsen	af	

opgaven,	 betinge	 sig	 et	 højere	 vederlag	 for	 sit	 arbejde,	 end	 der	 kan	 anses	 for	 rimeligt,	 eller	 et	

vederlag,	hvis	betaling	eller	størrelse	gøres	afhængig	af	andre	forhold	end	det	udførte	arbejde	jf.	RL	

§	26,	stk.	1.	

	

2.1.3.3	Ressourcer	og	kompetencer	
En	overvejelse	der	også	skal	foretages	før	kundeaccept	af	revisoren,	er	vurderingen	af	ressourcer	

og	 kompetencer,	 og	 om	 de	 er	 tilstrækkelige	 til	 at	 varetage	 opgaven.	 Den	 eksterne	 revisor	 skal	

vurdere	om	hvorvidt	revisionsfirmaet	har	de	rette	medarbejdere	og	den	rette	kapacitet	(i	form	af	

antal	medarbejdere)	til	at	varetage	den	specifikke	opgave	i	det	specifikke	tidsinterval,	hvor	opgaven	

skal	udføres	 (Sudan	et	 al.,	 2012,	 s.	 62).	 	 Endvidere	 skal	 revisor	 i	 henhold	 til	 ISA	220.14	 sikre,	 at	

opgaveteamet	 og	 eventuelle	 eksperter,	 som	 ikke	 er	 en	 del	 af	 opgaveteamet,	 tilsammen	 har	 de	

kompetencer	og	færdigheder,	der	er	påkrævet	for	at:	

a) Udføre	revisionsopgaven	i	overensstemmelse	med	faglige	standarder	og	krav	i	gældende	lov	

og	øvrig	regulering,	og	

b) Gøre	det	muligt	at	afgive	en	revisorerklæring,	der	er	passende	efter	omstændighederne	(jf.	

afsnit	A10-A12)	
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Hvis	 revisors	 vurdering	 af	 kompetencer	 vurderes	 til	 ikke	 at	 være	 tilstrækkelige,	 kan	 eksperter	

involveres.	Her	anses	en	ekspert	som	værende	en	person	eller	organisation,	der	har	ekspertise	inden	

for	andre	områder	end	regnskab	eller	revision,	og	hvis	arbejde	inden	for	det	pågældende	område	

benyttes	af	revisor	til	at	hjælpe	med	at	opnå	tilstrækkeligt	og	egnet	revisionsbevis	jf.	ISA	620.6(a).		

	

2.1.3.4	De	etiske	regler	
Etik	handler	om	at	gøre	det	rigtige	ud	fra	de	rigtige	motiver,	og	følges	ad	langt	hen	af	vejen	med	

uafhængighed	i	den	forstand,	at	manglende	uafhængighed	er	et	brud	på	de	etiske	regler	(Bøg	&	

Kiertzner,	 2013,	 s.	 25).	 The	 International	 Ethics	 Standards	 Board	 for	 Accountants	 (IESBA)	 er	 et	

uafhængigt	udvalg	etableret	af	IFAC,	med	det	formål	at	fastsætte	robuste	og	international	relevante	

etiske	standarder	for	professionelle	revisorer	verden	over.		Hertil	har	IESBA	formuleret	fem	globale	

etiske	principper,	som	danner	udgangspunkt	for	de	nationale	adfærdsregler,	der	hertil	 inddrager	

lokal	kultur	og	lovgivning	(Bøg	&	Kiertzner,	2013,	s.	20).	De	fem	globale	etiske	principper	er	følgende:	

Integritet,	 objektivitet,	 professionel	 kompetence	 og	 fornøden	 omhu,	 fortrolighed	og	 professionel	

adfærd.		

• Integritet	 -	 Integritetsprincippet	 pålægger	 alle	 revisorer	 en	 forpligtelse	 til	 at	 være	

ligefremme	 og	ærlige	 i	 alle	 professionelle	 og	 forretningsmæssige	 forbindelser.	 Integritet	

omfatter	også	redelig	handlemåde	og	sandfærdighed	jf.	de	etiske	regler	§	110.1	

• Objektivitet	-	Objektivitetsprincippet	pålægger	alle	revisorer	en	forpligtelse	til	at	undgå	at	

kompromittere	 deres	 professionelle	 eller	 forretningsmæssige	 dømmekraft	 på	 grund	 af	

manglende	neutralitet,	interessekonflikter	eller	utilbørlig	indflydelse	fra	andre	jf.	de	etiske	

regler	§	120.1	

• Professionel	kompetence	og	fornøden	omhu	-	princippet	om	professionel	kompetence	og	

fornøden	omhu	pålægger	følgende	forpligtelser	alle	revisorer	jf.	de	etiske	regler	§	130.1:	

o At	vedligeholde	faglige	viden	og	færdigheder	på	det	niveau,	der	er	nødvendigt	for	at	

sikre,	at	klienter	eller	arbejdsgivere	modtager	en	kvalificeret	professionel	ydelse,	og	

o At	handle	omhyggeligt	i	overensstemmelse	med	relevante	tekniske	og	professionelle	

standarder	ved	udførelse	af	professionelle	aktiviteter	eller	levering	af	professionelle	

ydelser.		

• Fortrolighed	-	princippet	om	fortrolighed	pålægger	alle	revisorer	en	forpligtelse	til	at	afholde	

sig	fra	følgende	jf.	de	etiske	regler	§	140.1:	
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o Videregivelse	af	fortrolige	informationer,	der	er	modtaget	som	følge	af	professionelle	

og	 forretningsmæssige	 forbindelser,	 til	modtagere	 uden	 for	 revisionsfirmaet	 eller	

arbejdsgiveren,	uden	behørig	og	specifik	bemyndigelse,	eller	medmindre	der	er	en	

juridisk	eller	professionel	ret	eller	pligt	hertil,	og	

o Anvendelse	af	fortrolig	information,	der	er	erhvervet	som	følge	af	professionelle	og	

forretningsmæssige	 forbindelser,	 til	 at	 opnå	 personlig	 fordel	 for	 revisor	 eller	

tredjemand.	

• Professionel	 adfærd	 -	 princippet	 om	 professionel	 adfærd	 pålægger	 alle	 revisorer	 en	

forpligtelse	 til	 at	 overholde	 relevante	 love	 og	 øvrige	 reguleringer	 og	 at	 undgå	 enhver	

handling,	 som	 revisor	 er	 bekendt	 med	 eller	 burde	 være	 bekendt	 med	 kan	miskreditere	

revisorstanden.	Dette	omfatter	handlinger,	som	en	fornuftig	og	velinformeret	tredjemand	

efter	afvejning	af	alle	de	specifikke	fakta	og	omstændigheder,	der	er	tilgængelige	for	revisor	

på	det	pågældende	tidspunkt,	sandsynligvis	ville	konkludere,	påvirker	revisorstandens	gode	

omdømme	negativt	jf.	de	etiske	regler	§	150.1	

	

Disse	 fem	 gennemgået	 principper	 er	 tænkt	 som	 et	 kompas,	 der	 kan	 vise	 vejen	 frem	 og	 guide	

revisorer	i	deres	hverdag.	Det	er	kun	i	en	ideel	og	tænkt	verden,	at	der	eksistere	et	sted,	hvorfra	

man	altid	kan	finde	entydigt	rigtige	svar	(Bøg	&	Kiertzner,	2013,	s.	21).		

	

2.1.3.5	Kontakt	til	tidligere	revisor	
Ved	slutningen	af	hele	kundeaccept	processen,	skal	den	tiltrædende	revisor	rette	henvendelse	til	

den	fratrædende	revisor,	der	har	pligt	til	at	oplyse	grundene	til	sin	fratræden.	Herudover	har	både	

den	fratrædende	revisor	og	den	revisor,	der	har	afgivet	den	seneste	erklæring,	pligt	til	at	give	den	

tiltrædende	revisor	adgang	til	alle	relevante	oplysninger	om	den	virksomhed,	som	revisors	erklæring	

vedrører	jf.	RL	§	18,	stk.	2.	Ved	denne	form	for	kommunikation	tages	der	hensyn	til	den	fratrædende	

revisors	tavshedspligt	jf.	RL	§	30,	stk.	1,	hvorfor	denne	kontakt	i	praksis	først	foretages	efter	at	den	

tiltrædende	revisor	er	blevet	valgt	af	virksomheden	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	63).	

	

2.1.3.6	Hvidvaskloven	
Den	eksterne	revisor	er	omfattet	af	lovgivningen	om	hvidvaskning	(HVL)	jf.	HVL	§	1,	stk.	1,	nr.	15,	

hvilket	betyder,	at	revisor	og	revisionsvirksomhederne	skal	identificere	og	vurdere	risikoen	for,	at	
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de	kan	blive	misbrugt	 til	hvidvask	eller	 terrorfinansiering,	samt	alle	 risici	 forbundet	med	kunder,	

produkter,	tjenesteydelser,	transaktioner,	leveringskanaler	og	lande	eller	geografiske	områder,	hvor	

forretningsaktiviteterne	udøves	(FSR,	2017).	Forud	for	levering	af	ydelser	skal	revisor	verificere,	at	

både	 kunden	 og	 dens	 reelle	 ejere	 er	 dem,	 de	 udgiver	 sig	 for,	 hvilket	 betegnes	 som	

kundekendskabsprocedurer	 (Sudan	 et	 al.,	 2012,	 s.	 64).	 Dette	 er	 ikke	 kun	 en	 forpligtelse	 ved	

oprettelsen	men	igennem	hele	forløbet.	Der	gælder	forskellige	krav	til	henholdsvis	en	fysisk	person	

og	 en	 juridisk	 person	 mht.	 kundekendskabsprocedurer.	 Er	 kunden	 en	 fysisk	 person,	 skal	

identitetsoplysninger	omfatte	navn	og	cpr-nummer	el.lign.,	hvis	den	pågældende	ikke	har	et	cpr-

nummer.	 Har	 den	 pågældende	 ikke	 et	 cpr-nummer	 el.lign.,	 skal	 identitetsoplysninger	 omfatte	

fødselsdato	 jf.	 HVL	 §	 11,	 stk.	 1,	 nr.	 1a.	 Er	 kunden	 en	 juridisk	 person,	 skal	 identitetsoplysninger	

omfatte	navn	og	cvr-nummer	el.lign.,	hvis	den	juridiske	person	ikke	har	et	cvr-nummer	jf.	HVL	§	11,	

stk.	1,	nr.	1b.	Disse	 identitetsoplysninger	skal	kontrolleres	på	grundlag	af	dokumenter,	data	eller	

oplysninger	indhentet	fra	en	pålidelig	og	uafhængig	kilde	jf.	HVL	§	11,	stk.	1,	nr.	2.	Disse	krav	kan	

fraviges	 ud	 fra	 en	 risikovurdering	 hvis	 der	 er	 tale	 om	 bistand	 til	 kunder	 med	 enkeltstående	

aktiviteter,	der	ikke	omfatter	en	transaktion	jf.	jf.	HVL	§	13,	stk.	1.	Tidligere	har	der	ikke	været	disse	

krav	i	kundeforholdet	med	de	offentlige	myndigheder,	dog	er	dette	ikke	længere	tilfældet,	hvorfor	

de	reelle	ejere	i	de	offentlige	myndigheder	nu	også	skal	identificeres.		

	

2.1.3.7	Evaluering	
Det	vil	typisk	være	en	længere	og	større	proces	at	påbegynde	en	opgave	for	en	ny	kunde,	i	og	med	

man	ved	en	eksisterende	kunde	allerede	kender	til	virksomheden	og	dens	kultur.	Revisoren	bør	dog	

stadig	foretage	en	periodisk	evaluering,	om	hvorvidt	man	vælger	at	fortsætte	med	en	eksisterende	

kunde	jf.	ISQC	1.A21.	Denne	evaluering	kan	finde	sted	i	nærheden	af	afslutningen	på	revisionen	eller	

når	en	væsentlig	begivenhed/ændring	opstår.	Hvis	revisor	efterfølgende	får	nye	oplysninger,	som	

ville	have	fået	revisionsfirmaet	til	at	afstå	fra	opgaven,	hvis	oplysningerne	havde	været	tilgængelige	

tidligere,	skal	den	opgaveansvarlige	partner	straks	rapportere	dette	til	firmaet,	så	firmaet	og	den	

opgaveansvarlige	 partner	 kan	 iværksætte	 de	 nødvendige	 foranstaltninger	 (jf.	 afsnit	 A9)	 jf.	 ISA	

220.13.		
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2.1.3.8	Opgaveaccept	
Vedrørende	opgaveaccept	er	formålet	at	sikre,	at	revisor	har	foretaget	de	nødvendige	overvejelser	

i	henhold	til	revisorlovgivningen	og	anden	relevant	lovgivning	samt	i	henhold	til	revisionsfirmaets	

interne	retningslinjer	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	66).	Nogle	af	de	samme	forhold,	heriblandt	ressourcer,	

kompetencer	og	uafhængighed,	der	indgår	i	kundeaccept,	skal	der	foretages	samme	vurdering	af,	

og	dette	udøves	 ved	 alle	 nye	opgaver	 som	 revisoren	 foretager	 sig.	 Revisor	 skal	 endvidere	 være	

opmærksom	 på	 risikoen	 for	 selvrevision,	 idet	 revisor	 ikke	 må	 træffe	 ledelsesbeslutninger	 for	

revisionskunder	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	67).		

	

2.1.3.9	Indgåelse	af	aftale	med	kunden	
Inden	revisor	kan	påbegynde	sin	opgave	med	kunden,	skal	der	først	udarbejdes	et	aftalebrev	mellem	

revisor	og	kunden.	Aftalebrevet	er	kontraktgrundlaget	for	den	pågældende	opgave,	som	kunden	

ønsker,	 revisor	 udfører	 (Sudan	 et	 al.,	 2012,	 s.	 81).	 Dette	 aftalebrev	 indeholder	 de	 væsentligste	

betingelser	og	forhold	eksempelvis	mål	med	og	omfanget	af	revisionen	af	regnskabet,	revisors	og	

ledelsens	ansvar	 jf.	 ISA	210.10.	Udover	de	forhold	der	kræves	 i	et	aftalebrev,	kan	grundlaget	for	

honorarberegningen	 også	 omtales	 jf.	 ISA	 210.A24.	 Faktorer	 såsom	 en	 betydelig	 ændring	 i	

ejerforhold	eller	størrelsen	af	virksomhedens	aktiviteter,	kan	indikere,	at	det	vil	være	passende	at	

ændre	revisionsopgavens	vilkår	jf.	ISA	210.A30.		

	

2.1.4	Planlægning	af	ekstern	revision	
Efter	at	have	foretaget	den	nødvendige	kunde-	og	opgaveaccept	proces	af	den	eksterne	revisor,	skal	

der	herefter	startes	med	at	planlægge	revisionen,	hvor	vigtigheden	udtrykkes	således:	

	

“If	the	audit	is	not	properly	planned,	the	auditor	may	issue	an	incorrect	audit	report	or	conduct	an	

inefficient	audit”	-	(Eilifsen	et	al.,	2014,	s.	67)	

	

2.1.4.1	Overordnet	revisionsstrategi	
Planlægningsprocessen	 starter	 ud	 med,	 at	 den	 eksterne	 revisor	 skal	 få	 fastlagt	 en	 overordnet	

revisionsstrategi	og	revisionsplan,	der	skal	sætte	rammerne	op	for	hele	forløbet.	Dette	skal	hjælpe	

revisor	med	at	opnå	sit	mål	som	er,	at	planlægge	revisionen	således,	at	den	bliver	udført	effektivt	

jf.	 ISA	 300.4.	 Udarbejdelsen	 af	 dette	 gavner	 revisionen	 ved	 at	 skabe	 et	 overblik	 over	
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planlægningsprocessen,	og	dermed	hjælper	revisor	med	bl.a.	at	rette	opmærksomheden	imod	de	

vigtige	 revisionsområder	 og	 udvælgelsen	 af	 medlemmer	 til	 opgaveteamet	 med	 de	 rette	

færdigheder	 og	 kompetencer.	 De	 indledende	 opgaveaktiviteter	 som	 revisor	 skal	 foretage,	 er	

gennemgået	ved	afsnit	2.1.3.	Efter	vurdering	af	kunde-	og	opgaveaccept,	skal	revisor	udarbejde	en	

overordnet	revisionsstrategi,	der	fastlægger	revisionens	omfang,	tidsmæssige	placering	og	retning,	

og	som	tjener	som	grundlag	for	udarbejdelsen	af	revisionsplanen	jf.	ISA	300.7.	Denne	overordnet	

revisionsstrategi	 og	 revisionsplan	 skal	 ikke	 blive	 set	 som	 et	 statisk	 dokument,	 i	 og	med	 den	 er	

afhængig	af	mange	andre	faktorer,	hvorfor	det	er	et	dokument,	hvor	det	kan	være	nødvendigt	at	få	

tilpasset	det	løbende	under	revisionen.	Den	endelig	udarbejdelse	kan	først	blive	fastlagt	til	sidst	i	

processen.	

	

2.1.4.2	Væsentlighed	
Begrebet	væsentlighed	bliver	introduceret	i	ISA	320,	som	omhandler	revisors	ansvar	for	at	anvende	

begrebet	 væsentlighed	 ved	 planlægning	 og	 udførelse	 af	 revision	 af	 et	 regnskab.	Definitionen	 af	

væsentlighed	lyder	således	ifølge	International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS):	

	

”Information	 is	material	 if	 omitting,	misstating	 or	 obscuring	 it	 could	 reasonably	 be	 expected	 to	

influence	the	decisions	that	the	primary	users	of	general	purpose	financial	statements	make	on	the	

basis	of	those	financial	statements,	which	provide	financial	information	about	a	specific	reporting	

entity.”	-	(IFRS,	2018)	

	

Væsentlighed	 bliver	 i	 henhold	 til	 ISA	 320.2	 defineret	 således,	 at	 fejlinformationer,	 herunder	

udeladelser,	betragtes	som	væsentlige,	hvis	det	med	rimelighed	kan	forventes,	at	de	enkeltvis	eller	

tilsammen	påvirker	de	økonomiske	beslutninger,	som	brugere	træffer	på	grundlag	af	regnskabet.	

Der	findes	ikke	en	rigtig	metode	for	fastsættelsen	af	væsentlighed,	og	det	er	derfor	revisors	faglige	

vurdering,	 der	 i	 sidste	 ende	 fastsætter	 væsentlighedsniveauet.	 Der	 findes	 dog	 anvendende	

praksisser	 som	er	med	 til	 at	hjælpe	 revisor	med	sin	 faglige	vurdering.	De	 forskellige	niveauer	af	

væsentlighed	som	revisor	skal	fastlægge	præsenteres	nedenstående.		

	

Revisor	skal	fastsætte	væsentlighed	for	regnskabet	som	helhed,	og	for	udvalgte	regnskabsposter	

hvis	det	er	relevant	jf.	ISA	320.10.	Indledningsvis	kan	der	foretages	en	identifikation	af	benchmarks.	
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Ved	anvendelse	af	disse	benchmarks,	skal	revisor	foretage	en	vurdering	af	f.eks.	hvem	der	er	bruger	

af	regnskabet,	hvad	den	brede	kreds	af	regnskabsbrugere	fokuserer	på	i	forhold	til	regnskabet	og	

hvilken	type	virksomhed	der	aflægges	regnskab	for	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	106).	Disse	vurderinger	

skal	være	grundlaget	for	hvilke(n)	benchmark(s)	revisor	vælger	at	anvende,	da	det	er	forskelligt	fra	

virksomhed	 til	 virksomhed.	 Eksempler	 på	 benchmarks,	 kan	 omfatte	 forskellige	 kategorier	 af	

rapporterede	delresultater,	såsom	overskud	før	skat,	nettoomsætning,	bruttoresultat	og	samlede	

omkostninger,	den	samlede	egenkapital	eller	værdien	af	nettoaktiver	jf.	ISA	320.A5.	Nedenstående	

tabel	3	kunne	være	mulige	kvantitative	kriterier	for	fastlæggelsen	af	væsentlighedsniveauet:	

	

Tabel	3:	Kvantitative	kriterier	for	fastlæggelse	af	væsentlighedsniveau	på	regnskabsniveau	

Kvantitative	kriterier	for	fastlæggelse	af	væsentlighedsniveau	på	regnskabsniveau	

Benchmarks	 Relevante	procenter	%		

Resultat	før	skat	

Resultat	af	ordinær	drift	

Omsætning	

Egenkapital	

Aktivmasse	

5%	-10%	

2%	-	4%	

0,5%	-	1%	

1%	-	2%	

0,5%	-	1%	

Kilde:	Egen	tilvirkning,	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	108)	

	

Hele	beregningsstykket	på	de	forventede	resultater	og	de	foretaget	vurderinger,	er	faktorer	som	

skal	hjælpe	til	at	revisor	kan	dokumentere	og	fastlægge	niveauet	af	væsentlighed	på	baggrund	af	

sin	faglige	vurdering.			

	

Herudover	skal	revisor	også	fastsætte	væsentlighed	ved	udførelsen	for	at	kunne	vurdere	risiciene	

for	 væsentlig	 fejlinformation	 og	 bestemme	 arten,	 den	 tidsmæssige	 placering	 og	 omfanget	 af	

yderligere	revisionshandlinger	jf.	ISA	320.11.	Udtrykket	”væsentlig	ved	udførelse”	bliver	betegnet	

som	et	eller	flere	beløb,	som	revisor	har	fastsat,	og	som	er	mindre	end	væsentlighed	for	regnskabet	

som	 helhed	 med	 henblik	 på	 at	 reducere	 sandsynligheden	 for,	 at	 den	 samlede	 mængde	 ikke-

korrigerede	og	uopdagede	fejlinformationer	overstiger	væsentlighed	for	regnskabet	som	helhed,	til	

et	 passende	 lavt	 niveau	 jf.	 ISA	 320.9.	 Fastlæggelsen	 af	 væsentlighedsniveauet	 ved	 udførelsen	
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opgøres	som	ved	forrige	princip,	nemlig	at	det	er	en	samlet	faglig	vurdering	af	alle	de	påvirkende	

faktorer	 fra	 revisorens	 side	 af.	 Ved	 denne	 fastlæggelse	 er	 det	 ofte	 en	 procentdel	 af	

væsentlighedsniveauet	af	regnskabet	som	helhed,	som	bliver	anvendt	i	praksis.	Dette	kunne	f.eks.	

være	omkring	50%-90%	af	væsentlighedsniveauet,	som	dermed	fastlægger	væsentlighedsniveauet	

ved	 udførelsen.	 Revisor	 skal	 til	 sidst	 ved	 denne	 proces	 fastlægge	 et	 beløb,	 hvorunder	

fejlinformationer	 i	 regnskabets	 enkeltstående	 bestanddele	 vil	 være	 klart	 ubetydelige	 og	 ikke	

behøver	at	blive	opsummeret,	 fordi	 revisor	 forventer,	at	opsummeringen	af	sådanne	beløb	klart	

ikke	vil	have	væsentlig	 indvirkning	på	 regnskabet	 jf.	 ISA	450.A3.	Her	 skal	det	påpeges,	at	der	er	

forskel	på	klart	ubetydelige	og	ikke	væsentlige.	I	praksis	vil	dette	fastlægges	til	at	være	3%-5%	af	

væsentlighedsniveauet	 for	 regnskabet	 som	 helhed.	 I	 henhold	 til	 ISA	 320.12	 skal	 revisor	 ændre	

væsentlighed	 for	 regnskabet	 som	 helhed,	 hvis	 revisor	 under	 revisionen	 bliver	 opmærksom	 på	

information,	der	ville	have	fået	revisor	til	at	fastsætte	et	andet	beløb	til	at	starte	med.	Dette	kunne	

f.eks.	 ske	 hvis	 det	 under	 revisionen	 ser	 ud	 til,	 at	 det	 faktiske	 regnskabsmæssige	 resultat	

sandsynligvis	vil	afvige	væsentligt	fra	det	forventede	resultat	ved	periodens	udgang,	som	oprindeligt	

blev	anvendt	til	at	fastlægge	væsentlighed	for	regnskabet	som	helhed	jf.	ISA	320.A14.	

	

2.1.4.3	Risikovurderingshandlinger	
Med	 henblik	 på	 at	 opnå	 en	 forståelse	 af	 virksomheden	 og	 dens	 omgivelser,	 samt	 de	 interne	

kontroller	udgør	udførelse	af	risikovurderingshandlingerne	et	betydeligt	og	omfattende	element	i	

den	samlede	revisionsproces	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	127).	

	

Målet	 for	 den	 eksterne	 revisor	 er	 her,	 at	 identificere	 og	 vurdere	 risiciene	 for	 væsentlig	

fejlinformation	 på	 både	 regnskabsniveau	 og	 revisionsmålsniveau,	 uanset	 om	 denne	 skyldes	

besvigelser	eller	fejl,	gennem	en	forståelse	af	virksomhedens	forhold	og	dens	omgivelser,	herunder	

dens	interne	kontrol,	for	derved	at	skabe	et	grundlag	for	at	udforme	og	implementere	reaktioner	

på	de	vurderede	risici	for	væsentlig	fejlinformation	jf.	ISA	315.3.	For	at	identificere	og	vurdere	disse	

risici	skal	den	eksterne	revisor	udføre	risikovurderingshandlinger,	som	dermed	giver	revisoren	en	

bedre	forståelse	af	virksomheden,	og	senere	hen	danner	grundlag	for	planlægningen	og	udførelsen	

af	yderligere	revisionshandlinger	i	form	af	test	af	kontroller	og	substansrevision	(Sudan	et	al.,	2012,	

s.	 129),	 hvor	 ISA	 330,	 hvilket	 omhandler	 revisors	 reaktion	 på	 vurderede	 risici,	 kommer	 til	

anvendelse.	Disse	risikovurderingshandlinger	skal	jf.	ISA	315.6	omfatte	forespørgsler	til	den	daglige	
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ledelse	 og	 andre	 relevante	medarbejdere	 i	 den	 interne	 revisionsfunktion,	 analytiske	 handlinger,	

observation	og	inspektion.		

	

Intern	kontrol	bliver	defineret	som	den	proces,	der	udformes,	implementeres	og	vedligeholdes	af	

den	øverste	ledelse,	den	daglige	ledelse	og	andet	personale	for	at	give	høj	grad	af	sikkerhed	for,	at	

virksomheden	 når	 sine	 mål	 med	 hensyn	 til	 pålidelighed	 i	 regnskabsaflæggelsen,	 effektivitet	 og	

økonomisk	hensigtsmæssighed	i	driften	og	overholdelse	af	gældende	lov	og	øvrig	regulering	jf.	ISA	

315.4(c).	Den	interne	kontrol,	som	er	relevant	for	revisionen	skal	revisor	opnå	en	forståelse	af	jf.	ISA	

315.12.		”Internal	Control	-	Integradet	Framework”	er	en	begrebsramme	som	blev	udgivet	i	1992	af	

COSO,	der	består	af	 fem	kontrolkomponenter	og	som	er	blevet	 indarbejdet	 i	 ISA	315.	Disse	 fem	

komponenter,	og	de	underliggende	principper,	skal	være	med	til	at	sikre,	at	virksomheden	opnår	et	

sundt	kontrolmiljø.	De	fem	komponenter	er	følgende	jf.	ISA	315.14-24:	

• Kontrolmiljø	

• Virksomhedens	risikovurderingsproces	

• Informationssystemet,	 herunder	 tilhørende	 forretningsprocesser,	 der	 er	 relevante	 for	

regnskabsaflæggelsen,	og	kommunikation	

• Kontrolaktiviteter,	der	er	relevante	for	revisionen	

• Overvågning	af	kontroller	

	

Efter	at	have	opnået	en	forståelse	af	virksomhedens	forhold	og	underliggende	interne	kontroller,	

skal	revisor	identificere	og	vurdere	risiciene	for	væsentlig	fejlinformation	på	både	regnskabsniveau	

og	revisionsmålsniveau.	Ved	risici	for	væsentlig	fejlinformation	på	regnskabsniveau	forstås	risici,	der	

gennemgribende	vedrører	regnskabet	som	helhed	og	muligvis	påvirker	mange	revisionsmål	jf.	ISA	

315.A122.	Risici	for	væsentlig	fejlinformation	på	revisionsmålsniveau	for	grupper	af	transaktioner,	

balanceposter	 og	 oplysninger	 skal	 overvejes,	 fordi	 sådanne	 overvejelser	 direkte	 bidrager	 til	

fastlæggelsen	 af	 arten,	 den	 tidsmæssige	 placering	 og	 omfanget	 af	 yderligere	 handlinger	 på	

revisionsmålsniveau,	 der	 er	 nødvendige	 for	 at	 opnå	 tilstrækkeligt	 og	 egnet	 revisionsbevis	 jf.	 ISA	

315.A126.	 Efter	 denne	 identifikation,	 skal	 revisoren	 forholde	 sig	 til	 risikoen	 tilknyttet	 til	 de	

forskellige	revisionsmål	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	151).	Her	består	risiciene	for	væsentlig	fejlinformation	

på	revisionsmålsniveau	af	to	komponenter:	Iboende	risiko	og	kontrolrisiko.	Disse	er	virksomhedens	
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risici,	der	eksistere	uafhængigt	af	revisionen	af	regnskabet	jf.	ISA	200.A39.	Iboende	risiko	er	risikoen	

for,	at	fejl	opstår	i	en	regnskabspost	eller	transaktionstype,	uden	hensyntagen	til	eventuelle	interne	

kontrolforanstaltninger,	hvor	kontrolrisikoen	er	risikoen	for,	at	fejl	ikke	forhindres	eller	rettes	af	det	

interne	 kontrolsystem	 inden	 regnskabsrapporteringen.	 Den	 sidste	 form	 for	 risiko	 er	

opdagelsesrisikoen,	som	er	risikoen	for,	at	de	handlinger,	som	revisor	har	udført	for	at	reducere	

revisionsrisikoen	til	et	acceptabelt	niveau,	ikke	fører	til	opdagelse	af	en	fejlinformation,	der	enten	

alene	eller	sammenlagt	med	andre	fejlinformationer	kan	være	væsentlig	jf.	ISA	200.13e.	Disse	tre	

risikobegreber	dækker	samlet	set	over	den	samlede	revisionsrisiko	for,	at	der	er	fejl	i	regnskabet,	

og	sammenhængen	af	disse	bliver	forklaret	i	revisionsrisikomodellen,	som	er	illustreret	ved	figur	4	

(Sudan	et	al.,	2012,	s.	152):	

	

Figur	4:	Revisionsrisikomodel	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning	

	

De	tre	risikobegreber	til	højre	for	lighedstegnet	bliver	i	praksis	klassificeret	iblandt	lav,	mellem	og	

høj,	hvorimod	revisionsrisikoen	til	venstre	for	lighedstegnet	forbliver	uændret.	Her	er	det	revisors	

opgave	og	mål	at	nedbringe	revisionsrisikoen	til	et	acceptabelt	lavt	niveau,	således	at	revisor	kan	

drage	rimelige	konklusioner,	for	dermed	at	afgive	en	konklusion	med	høj	grad	af	sikkerhed	jf.	ISA	

200.17	

	

Som	led	i	risikovurderingen	skal	den	eksterne	revisor	fastlægge,	om	nogle	af	de	identificerede	risici	

efter	 revisors	 vurdering	 er	 betydelige	 risici.	 Ved	 denne	 vurdering	 skal	 revisor	 se	 bort	 fra	

indvirkningen	af	de	 identificerede	kontroller,	 der	 er	 relateret	 til	 risikoen	 jf.	 ISA	315.27.	 I	 praksis	

afgrænses	en	betydelig	risiko	som	værende	en	risiko,	hvor	effekten	af	en	fejl	i	regnskabet	vil	være	

stor,	 og	 hvor	 sandsynligheden	 for,	 at	 fejlen	 indtræffer,	 er	 stor.	 Denne	 form	 for	 risiko	 er	 mere	

alvorlige	end	øvrige	iboende	risici	(Sudan	et	al.,	2012,	s.	160),	hvilket	er	illustreret	ved	figur	5.	
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Figur	5:	Heatmap	over	risikovurdering	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning	

	

Vælger	revisor	at	vurdere	nogle	af	de	identificerede	risici	som	værende	betydelige	risici,	skal	revisor	

opnå	en	forståelse	af	virksomhedens	kontroller,	herunder	kontrolaktiviteter,	der	er	relevante	for	de	

risici	jf.	ISA	315.29.	En	særlig	kategori	af	betydelige	risici	er	risikoen	for	besvigelser.	Besvigelsesrisici,	

der	kan	resultere	i	væsentlig	fejlinformation	skal	altid	behandles,	som	var	de	betydelige	risici	(Sudan	

et	al.,	2012,	s.	162).	Til	dette	skal	revisor	gøre	brug	af	ISA	240,	hvilket	omhandler	revisors	ansvar	

vedrørende	besvigelser	ved	revision	af	regnskaber.	Her	bliver	besvigelser	defineret	som	en	bevidst	

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

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

fordel	jf.	ISA	240.11(a).	Efter	der	er	opnået	en	bedre	forståelse	af	de	vigtige	faktorer,	og	de	er	blevet	

genvurderet,	 bliver	 den	 endelige	 revisionsstrategi	 fastlagt.	 Heri	 revisionsdokumentationen	 skal	

revisor	inkludere	den	overordnede	revisionsstrategi,	revisionsplanen	og	alle	betydelige	ændringer	

af	den	overordnede	revisionsstrategi	eller	revisionsplan,	der	er	foretaget	i	løbet	af	revisionen,	samt	

begrundelserne	herfor	jf.	ISA	300.12.	Efter	dette	dokument	er	fastlagt,	kan	feltarbejdet	påbegyndes.	
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2.2	Intern	revision	
En	 revisor	 som	 er	 ansat	 i	 de	 enkelte	 virksomheder,	 offentlige	 institutioner	 og	 andre	 enheder	

betegnes	som	en	intern	revisor	(Eilifsen	et	al.,	2014,	s.	30).	Et	bud	på	en	definition	af	funktionen	

intern	revision,	som	foreningen	Institute	of	Internal	Auditors	(IIA)	er	kommet	med,	lyder	som	følge:		

	

”Internal	auditing	 is	an	 independent,	objective	assurance	and	consulting	activity	designed	to	add	

value	and	improve	an	organization’s	operations.	It	helps	an	organization	accomplish	its	objectives	

by	 bringing	a	 systematic,	 disciplined	approach	 to	 evaluate	 and	 improve	 the	 effectiveness	 of	 risk	

management,	 control,	 and	 governance	 processes.”	 -	 (Anderson,	 Head,	 Ramamoorti,	 Riddle,	

Salamasick	&	Sobel,	2017,	s.	1-3)	

	

Den	ovenstående	definition	giver	klart	udtryk	for,	at	 intern	revision	er	en	uafhængig	og	objektiv	

afdeling,	hvilket	er	formet	til	at	tilføje	merværdi	til	organisationen	og	forbedre	dens	aktiviteter.	Ved	

at	 bringe	 en	 systematisk	 og	 disciplineret	 tilgang	 til	 at	 evaluere	 og	 forbedre	 effektiviteten	 af	

risikostyring,	kontrol	og	governance,	hjælper	den	interne	revisionsfunktion	organisationen	med	at	

opnå	sine	mål.		

	

2.2.1	Regulering	vedrørende	intern	revision	
Krav	til	intern	revision	i	den	finansielle	sektor	reguleres	gennem	lov	om	finansiel	virksomhed	(FIL)	

og	bekendtgørelsen	om	revisionens	gennemførelse	i	finansielle	virksomheder	m.v.	samt	finansielle	

koncerner	(Revisionsbekendtgørelsen	=	REVBEK)	(Johansen,	Lunden,	Harloff-Helleberg,	Davidsen	&	

Laursen,	 2011,	 s.	 300).	 Bekendtgørelse	 af	 lov	 om	 finansiel	 virksomhed	 er	 en	 lov	 som	 finder	

anvendelse	på	finansielle	virksomheder,	som	eksempelvis	pengeinstitutter,	realkreditinstitutter	og	

forsikringsselskaber	(jf.	afsnit	1.2).	Den	indeholder	derudover	overordnede	bestemmelser	om	intern	

revision,	 herunder	 uafhængighed	 (Johansen	 et	 al.,	 2011,	 s.	 300).	 Bekendtgørelse	 om	 revisions	

gennemførelse	 i	 finansielle	virksomheder	m.v.	samt	finansielle	koncerner	 indeholder	både	regler	

indenfor	den	eksterne	revision	i	kapitel	2,	og	den	interne	revision	i	kapitel	3	samt	bilag	4.		Udover	

disse	lovreguleringer,	findes	der	endvidere	standarder	og	vejledninger	for	intern	revision,	hvilket	er	

udarbejdet	af	foreningen	IIA.	
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2.2.1.1	The	Institute	of	Internal	Auditors	
Selvom	historikere	har	sporet	historien	om	intern	revision	til	århundrede	f.v.t.,	som	nævnt	ved	afsnit	

2	 omkring	 korn	 eksemplet,	 forbinder	 mange	 mennesker	 tilblivelsen	 for	 den	 moderne	 interne	

revision	med	oprettelsen	af	 IIA	 i	1941.	Ved	oprettelsen	af	 IIA,	var	dette	en	national	organisation	

med	 24	 chartermedlemmer	 (Anderson	 et	 al.,	 2017,	 s.	 1-9).	 Der	 er	 dog	 sket	 en	 stor	 udviklingen	

indenfor	økonomiens	verden	og	intern	revision	de	seneste	årtier,	og	foreningen	IIA	har	derfor	i	dag	

mere	end	185	 tusinde	medlemmer	 fordelt	 over	hele	 verden	 (IIA,	 2019).	 The	 IIA	beskriver	deres	

mission	 som	 værende	 at	 skabe	 et	 dynamisk	 lederskab	 for	 det	 global	 erhverv	 inden	 for	 intern	

revision.	Dette	mål	skabes	ved	bl.a.	aktiviteter	såsom	at	 fremme	værdien	som	de	professionelle	

interne	 revisorer	 tilføjer	 til	 deres	 organisationer,	 uddanne	 praktikere	 og	 andre	 relevante	

målgrupper	om	de	bedste	praksisser	inden	for	intern	revision	og	at	samle	interne	revisorer	fra	alle	

lande	for	at	dele	informationer	og	erfaringer	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	1-13).		

	

De	professionelle	vejledninger	og	standarder	 fra	 IIA	er	udformet	 i	The	 International	Professional	

Practices	 Framework	 (IPPF).	 Ved	 IPPF’s	 komponenter	 findes	 der	 to	 forskellige	 elementer	 -	 de	

obligatoriske	vejledninger	og	de	anbefalede	vejledninger,	som	er	illustreret	ved	figur	6:	

	

Figur	6:	Oversigt	over	IPPF’s	komponenter	

	
Kilde:	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	2-5)	
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Ved	 de	 obligatoriske	 vejledninger	 er	 bl.a.	 de	 centrale	 principper	 der	 formulerer	 de	 centrale	

elementer,	der	beskriver	intern	revisions	effektivitet	med	hensyn	til	den	aspiration,	som	fremgår	af	

mission	erklæringen	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	2-6).	Endvidere	findes	definitionen	af	intern	revision,	

de	etiske	regler	samt	standarderne.	Følgende	er	ikke	love	som	skal	følges,	men	derimod	standarder	

og	vejledninger	som	den	interne	revisions	afdeling	kan	vælge	at	følge.	For	medlemmer	af	IIA	er	man	

dog	forpligtet	til	at	følge	disse	vejledninger	(Johansen	et	al.,	2011,	s.	302),	medmindre	de	er	i	strid	

med	national	 lovgivning.	Ved	de	anbefalede	vejledninger	findes	 implementeringsvejledningen	og	

supplerende	 vejledninger,	 hvor	 man	 bl.a.	 kan	 finde	 metoder	 som	 kan	 hjælpe	 med	 at	 opnå	

overensstemmelse	med	standarderne.		

	

2.2.2	Formål	og	krav	
Intern	revision	bliver	defineret	som	værende	en	uafhængig	og	objektiv	afdeling	med	det	formål,	at	

tilføje	værdi	til	organisationen	og	forbedre	dens	aktiviteter.	Tre	centrale	elementer	af	værdien,	der	

bliver	leveret	af	den	interne	revisions	afdeling,	beskrives	som	værende	følgende:	sikkerhed,	indblik	

og	objektivitet.	Disse	tre	komponenter	betegnes	som	”The	Value	Proposition”,	og	de	er	med	til	at	

fremhæve	betydningen	og	formålet	med	intern	revision.	Dette	er	illustreret	ved	figur	7:	

	

Figur	7:	The	Value	Proposition	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning,	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	1-2)	

	

• Sikkerhed	 -	 Intern	 revision	 giver	 sikkerhed	 på	 organisationens	 ledelse,	 risikostyring	 og	

kontrolprocesser,	for	at	hjælpe	organisationen	med	at	opnå	sine	strategiske,	operationelle,	

finansielle	og	compliance	målsætninger	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	1-2).	
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• Indblik		-		Intern	revision	er	en	katalysator	for	at	forbedre	en	organisations	effektivitet	ved,	

at	 give	 indblik	 og	 anbefalinger	 baseret	 på	 analyser	 og	 vurderinger	 af	 data	 og	

forretningsproces	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	1-2).		

• Objektivitet		-		med	engagement	til	integritet	og	ansvarlighed	giver	intern	revision	værdi	til	

de	 ledende	 organer	 og	 øverste	 ledelse,	 som	 en	 objektiv	 kilde	 til	 uafhængig	 rådgivning	

(Anderson	et	al.,	2017,	s.	1-2).		

	

En	model	 som	 er	med	 til	 at	 give	 en	 enkel	 og	 effektiv	måde	 at	 forbedre	 kommunikationen	 om	

risikostyring	og	kontrol	ved	at	præcisere	vigtige	roller	og	pligter,	bliver	betegnet	som	the	Three	Lines	

of	Defense	model	(IIA,	2013,	s.	2).	Den	første	forsvarslinje	er	de	operationelle	ledelsesfunktioner	der	

ejer	 og	 styrer	 risiciene,	 hvor	 den	 anden	 forsvarslinje	 er	 funktioner	 såsom	 risikostyring	 og	

compliance,	der	overvåger	risiciene.	Ved	den	tredje	og	sidste	forsvarslinje	finder	man	den	interne	

revisions	funktion,	der	giver	den	uafhængige	sikkerhed.	Den	sidste	forsvarslinje	giver	ledelsen	en	

omfattende	 sikkerhed	 baseret	 på	 det	 højeste	 niveau	 af	 uafhængighed	 og	 objektivitet	 i	

organisationen,	som	ikke	muligt	for	den	anden	forsvarslinje	at	give	(IIA,	2013,	s.	5).				

	
Medlemmerne	af	IIA	skal	følge	de	obligatoriske	standarder,	hvor	en	håndfuld	af	kravene	vil	blive	

gennemgået.	Første	standard	i	de	obligatoriske	vejledninger	giver	udtryk	for	at	formålet,	autoriteten	

og	 ansvaret	 for	 den	 interne	 revisions	 aktivitet	 skal	 formelt	 være	 defineret	 i	 en	 intern	 revisions	

charter2,	og	være	i	overensstemmelse	med	den	interne	revisions	mission	og	de	andre	obligatoriske	

elementer	 jf.	 IPPF	 1000.	 Et	 yderligere	 krav	 er,	 at	 de	 interne	 revisorer	 skal	 have	 den	 viden,	

færdigheder	og	andre	kompetencer,	der	er	nødvendige	for	at	udføre	deres	individuelle	ansvar	jf.	

IPPF	1210.	Disse	egenskaber	skal	øges	kontinuerligt	igennem	fortsat	faglig	udvikling	jf.	IPPF	1230.	

	

De	grundliggende	krav	til	den	interne	revision	mht.	national	lovgivning	behandles	primært	i	kapitel	

3	 i	 revisionsbekendtgørelsen.	 Her	 er	 det	 bestyrelsen	 der	 kan	 bestemme,	 om	 hvorvidt	 der	 skal	

oprettes	en	intern	revision.	Såfremt	der	ikke	er	oprettet	en	intern	revision,	skal	bestyrelsen	mindst	

én	 gang	 om	 året	 drøfte	 behovet	 for	 at	 oprette	 en	 intern	 revision	 under	 hensyntagen	 til	

																																																								
2	Den	interne	revisionscharter	beskrives	som	værende	et	formelt	dokument,	der	definerer	den	interne	revisions	
aktivitets	formål,	autoritet	og	ansvar.	
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virksomhedens	kompleksitet,	herunder	hvorvidt	virksomheden	outsourcer	og	insourcer	aktiviteter	

jf.	REVBEK	§	17,	 stk.	1.	Bestyrelsen	skal	dog	oprette	en	 intern	 revisions	afdeling	 i	 virksomheden	

såfremt	 der	 i	 virksomheden	 de	 to	 seneste	 regnskabsår	 på	 balancetidspunktet	 i	 gennemsnit	 har	

været	125	eller	flere	fuldtidsansatte	jf.	REVBEK	§	17,	stk.	3.	Tilsvarende	finder	også	anvendelse	for	

koncerner.	Den	 interne	 revisionsafdeling	skal	 fungere	uafhængigt	af	den	daglige	 ledelse,	og	 skal	

ledes	af	en	revisionschef	som	er	ansat	af	bestyrelsen	jf.	REVBEK	§	18,	stk.	1	og	stk.	2,	og	skal	kun	

referere	 til	 bestyrelsen.	 Denne	 bestemmelse	 skal	medvirke	 til	 at	 sikre,	 at	 ansatte	 i	 den	 interne	

revision	ikke	anvendes	som	direkte	assistance	til	den	eksterne	revision	under	ledelse	af	den	eksterne	

revision,	men	kun	revision	jf.	REVBEK,	bilag	4,	pkt.	1.1.	Omtalte	medvirkning	skal	være	med	til	at	

styrke	den	interne	revisions	uafhængighed.	Yderligere	krav	stilles	idet	den	interne	revisionschef	skal	

have	 en	 teoretisk	 uddannelse	 svarende	 til,	 hvad	 der	 kræves	 for	 at	 blive	 godkendt	 revisor,	 og	

revisionschefen	skal	ved	ansættelsen	have	deltaget	 i	 revisionsarbejde	 i	mindst	3	år	 inden	 for	de	

seneste	5	år	jf.	REVBEK	§	18,	stk.	3	og	stk.	4.	Godkendt	revisor	er	en	samlebetegnelse	for	både	en	

statsautoriseret	og	en	registreret	revisor	(FSR,	2018),	hvorfor	der	henvises	til	afsnit	2.1.2	for	bedre	

forståelse	af	betegnelsen.	Den	 interne	revision	må	derudover	kun	påtage	sig	de	arbejdsopgaver,	

som	den	har	tilstrækkelige	kompetencer	og	ressourcer	til	at	udføre	jf.	REVBEK	§	23,	stk.	2.	Dertil	må	

personer,	 der	 ifølge	 lov	 eller	 vedtægtsbestemmelse	 er	 ansat	 af	 bestyrelsen	 i	 en	 finansiel	

virksomhed,	ikke	have	økonomiske	interesser	i	den	virksomhed	eller	koncern,	som	de	er	ansat	i	jf.	

FIL	§	77,	stk.	10,	hvilket	skal	hjælpe	med	at	sikre	uafhængigheden.	

	

2.2.3	Organisatoriske	forhold	
Ved	 de	 obligatoriske	 vejledninger	 i	 IPPF,	 findes	 uafhængigheden	 og	 de	 etiske	 regler	 ligeledes.	 I	

henhold	til	IPPF	1100	kræves	det,	at	den	interne	revisionsaktivitet	skal	være	uafhængig,	og	interne	

revisorer	 skal	 være	 objektive	 i	 udførelsen	 af	 deres	 arbejde.	 Uafhængighed	 betegnelsen	 blev	

beskrevet	 ved	 afsnit	 2.1.3.2,	 hvor	 de	 to	 forhold	 jf.	 de	 etiske	 regler	 §	 290.6	 blev	 beskrevet	 som	

værende	 uafhængighed	 i	 opfattelse	 og	 uafhængighed	 i	 fremtoning.	 Ved	 IPPF	 1100	 beskrives	

objektivitet	som	værende	en	fordomsfri	mental	indstilling,	der	gør	det	muligt	for	interne	revisorer	

at	udføre	opgaver	på	sådan	en	måde,	at	de	tror	på	deres	arbejde,	og	at	ingen	kvalitet	kompromiser	

er	 lavet.	 For	 at	 forstærke	 deres	 objektivitet,	 skal	 de	 interne	 revisorer	 have	 en	 upartisk,	 neutral	

holdning	og	undgå	enhver	form	for	interessekonflikt	jf.	IPPF	1120.	Skulle	det	alligevel	ske,	at	den	

interne	 revisorers	 uafhængighed	eller	 objektivitet	 er	 forringet	 i	 opfattelse	 eller	 fremtoning,	 skal	
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oplysningerne	om	forringelsen	meddeles	til	relevante	parter	jf.	IPPF	1130.		Det	kræves	endvidere,	

at	der	bliver	foretaget	en	ekstern	vurdering	af	den	interne	revision	mindst	en	gang	hvert	femte	år	

af	en	kvalificeret,	uafhængig	vurderingsperson	eller	en	vurderingsgruppe	udefra	organisationen	jf.	

IPPF	1312,	som	skal	være	med	til	at	opretholde	og	vurdere	den	overordnede	uafhængighed.	

	

I	revisionsbekendtgørelsen	bliver	der	også	fremlagt	bestemmelser,	som	skal	være	med	til	at	sikre	

den	interne	revisions	uafhængighed.	Her	gælder	der	bl.a.	at	den	interne	revision	ikke	må	påtage	sig	

opgaver,	når	der	foreligger	omstændigheder,	der	er	egnet	til	at	vække	tvivl	hos	en	velinformeret	

tredjemand	om	den	interne	revisions	uafhængighed	jf.	REVBEK	§	21,	stk.	4.	Endvidere	fremgår	det	

af	 REVBEK	 §	 23,	 stk.	 3,	 at	 revisionsopgaverne	 ikke	må	 bevirke,	 at	 revisionschefen	 kommer	 i	 en	

situation,	 hvor	 vedkommende	 erklærer	 sig	 eller	 oplyser	 om	 forhold	 eller	 dokumenter,	 som	

revisionschefen	eller	ansatte	i	den	interne	revision	har	udarbejdet	grundlaget	for.	

	
De	etiske	regler	er	også	et	element	i	de	obligatoriske	vejledninger	i	IPPF,	som	skal	hjælpe	med	at	

fremme	 en	 etisk	 kultur	 i	 den	 interne	 revision.	 Denne	 vejledning	 udtrykker	 de	 fire	 idealer,	 som	

interne	 revisionsmedarbejdere	 bør	 stræbe	 efter	 ved	 gennemførelse	 af	 deres	 arbejde,	 og	 de	

repræsentere	endvidere	de	centrale	værdier,	som	interne	revisorer	skal	opretholde	for	at	opnå	tillid	

hos	dem,	der	er	afhængige	af	deres	tjenester	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	2-8).	De	fire	principper	som	

de	 interne	 revisorer	 forventes	 at	 anvende	 og	 overholde,	 er	 følgende:	 Integritet,	 objektivitet,	

fortrolighed	og	kompetence	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	2-8	&	2-9).	

• Integritet	-	Integriteten	af	de	interne	revisorer	etablerer	tillid	og	dermed	danner	grundlag	

for	afhængighed	af	deres	dom	

• Objektivitet	-	 Interne	revisorer	udviser	det	højeste	niveau	af	professionel	objektivitet	ved	

indsamling,	 evaluering	 og	 formidle	 informationer	 om	 aktiviteten	 eller	 processen,	 der	

undersøges.		

• Fortrolighed	 -	 Interne	 revisorer	 respekterer	 værdien	 og	 ejerskab	 af	 oplysninger,	 de	

modtager,	og	ikke	videregiver	oplysninger	uden	passende	autoritet,	medmindre	der	er	en	

retlig	eller	professionel	forpligtelse	til	at	gøre	det.		

• Kompetence	 -	 Interne	 revisorer	 anvender	 den	 viden,	 færdighed	 og	 erfaring,	 der	 er	

nødvendig	for	udførelsen	af	interne	revisionsydelser.		
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De	etiske	principper	som	revisionschefer,	vicerevisionschefer	og	ansatte	i	den	interne	revision	skal	

efterleve	 præsenteres	 i	 revisionsbekendtgørelsens	 bilag	 4,	 punkt	 3.	 Her	 bemærkes	 det,	 at	 der	

nævnes	to	principper	mere	ift.	de	etiske	regler	fremført	af	IIA,	idet	fornøden	omhu	og	professionel	

adfærd	bliver	præsenteret.	Dette	er	ikke	ensbetydende	med,	at	der	ikke	skal	stræbes	efter	disse	

principper	ifølge	IIA,	idet	disse	principper	ses	som	værende	centrale	adfærdskodekser	til	at	opfylde	

de	 andre	 fire	 principper.	 Følgelig	 er	 den	 interne	 revisionsfunktions	 afdeling	 underkastet	

bestemmelserne	om	tavshedspligt	jf.	FIL	§	117.		

	

2.2.4	Forskellige	former	for	intern	revision	
Ved	at	være	i	virksomheden	konstant,	har	den	interne	revisionsfunktion	en	force,	der	kan	bruges	på	

flere	 forskellige	 arbejdsområder.	 Disse	 arbejdsområder	 er	 afgrænset	 til	 fire	 overordnet	

hovedområder:	finansiel	revision,	operationel	revision,	risikostyring	og	compliance	jf.	REVBEK,	bilag	

4,	pkt.	2.	Disse	arbejdsområder	er	 illustreret	ved	nedenstående	figur	8,	hvor	det	ses	at	en	del	af	

opgaverne	inden	for	risikostyring	og	compliance	ligger	udenfor	de	revisionsmæssige	opgaver,	da	de	

blå	områder	afspejler	de	revisionsmæssige	opgaver.	Endvidere	ses	det,	at	al	finansiel	revision	og	

operationel	revision	betragtes	som	revisionsmæssige	opgaver	(Finanstilsynet,	2006,	s.	33).	

	

Figur	8:	Intern	revisions	mulige	arbejdsområder	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning,	(Finanstilsynet,	2006,	s.	33)	

	

2.2.4.1	Finansiel	revision	
Ved	finansiel	revision	forstås	revision	af	ekstern	finansiel	rapportering	og	de	forretningsgange	og	

kontroller,	der	knytter	sig	til	denne	(Finanstilsynet,	2006,	s.	33).	Denne	form	for	revision	adskiller	sig	

ikke	 væsentlig	 meget	 fra	 den	 type	 revision,	 der	 vil	 blive	 udført	 af	 den	 eksterne	 revision	 idet	
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opgaverne	kan	være	de	samme	jf.	REVBEK,	bilag	4,	pkt.	2.1.	Dog	kan	den	interne	revisions	afdeling	

ved	denne	form	for	revision,	pålægges	af	bestyrelsen	at	udføre	en	mere	detaljeret	revision	end	den	

eksterne	 revision,	 i	 givet	 fald	 ville	 have	 udført.	 De	 interne	 kontroller,	 der	 er	 relateret	 til	 den	

finansielle	rapportering	omfattes	desuden	af	dette	(Johansen	et	al.,	2011,	s.	288).	I	og	med	at	der	

ved	dette	arbejdsområde	ikke	er	den	store	forskel	fra	den	eksterne	revision,	er	man	stærkt	påvirket	

af	den	eksterne	finansielle	revision	og	de	gældende	standarder	derfra,	for	at	sikre	at	årsrapporten	

er	retvisende.		

	

2.2.4.2	Operationel	revision	
Ved	 operationel	 revision	 forstås	 revision	med	 henblik	 på	 at	 vurdere	 det	 interne	 kontrolsystem	

(Finanstilsynet,	2006,	s.	34).	Denne	form	for	revision	er	med	til	at	vurdere	og	sikre,	at	de	anvendte	

kontroller	og	procedurer	i	virksomheden	der	er	etableret,	fungerer	i	praksis	med	henblik	på	at	opnå	

sikkerhed	for	de	af	 ledelsen	fastsatte	mål	(Johansen	et	al.,	2011,	s.	289).	 IIA	kom	ud	i	2006	med	

følgende	definition	af	operationel	revision:	

	

”Operational	auditing	focuses	on	the	here	and	now,	with	a	clear	perspective	on	the	possibilities	for	

the	future.	It	is	closely	aligned	with	the	organisation’s	mission,	vision	and	objectives.	It	also	evaluates	

the	effectiveness	(ensuring	the	right	things	are	done),	efficiency	(ensuring	things	are	done	the	right	

way),	and	economy	(ensuring	cost-effectiveness)	of	operations.”	-	(Finanstilsynet,	2006,	s.	34)	

	

Kernen	ved	dette	arbejdsområde	er,	at	man	fokuser	på	hvad	der	virker	samt	hvad	der	ikke	virker,	

for	 dermed	 at	 kunne	 forbedre	 virksomhedens	 effektivitet	 og	 økonomi	 i	 fremtiden.	 Det	 skal	

tydeliggøres,	 at	 revision	 af	 det	 interne	 kontrolsystem	 omfatter	 vurdering	 af	 etablerede	

forretningsgange	og	test	af	væsentlige	kontroller.	Her	er	den	intern	revisions	rolle,	at	have	fokus	på	

kontrolsvagheder	 og	 nedbrud	 samt	 årsagen	 hertil,	 og	 de	 forretningsgange	 og	 kontroller,	 der	

understøtter	 virksomhedens	 beslutningsprocesser	 jf.	 REVBEK,	 bilag	 4,	 pkt.	 2.2.	 Hvis	 den	 interne	

revision	får	ansvaret	for	det	interne	kontrolsystem	af	ledelsen,	er	der	ikke	længere	tale	om	intern	

revision,	 men	 derimod	 en	 controller-funktion	 (Johansen	 et	 al.,	 2011,	 s.	 290).	 Dermed	 kan	 den	

interne	revision	ved	dette	arbejdsområde	ikke	være	med	til	at	træffe	beslutninger,	eller	være	en	del	

af	det	interne	kontrolsystem.		

	



	
39	

2.2.4.3	Risikostyring	
Ved	 revision	 af	 risk	 management	 forstås	 revision	 af	 risikostyring	 og	 rapportering	 af	 risici	

(Finanstilsynet,	 2006,	 s.	 36).	 Arbejdsområdet	 ved	 denne	 type	 af	 revision	 vil	 vedrøre	 hele	

risikostyringsprocessen,	 der	 groft	 skitseret	 kan	 gennemløbe	 fire	 faser:	 risikoidentifikation,	 -

vurdering,	 -håndtering	 og	 -rapportering	 (Johansen	 et	 al.,	 2011,	 s.	 290).	 Hertil	 skal	 bestyrelser	 i	

virksomheder,	 som	 har	 en	 intern	 revision	 sikre,	 at	 den	 interne	 revision	 vurderer,	 hvorvidt	

virksomhedens	 politikker,	 procedurer	 og	 kontroller,	 jf.	 kravene	 i	 denne	 lov	 og	 regler	 udstedt	 i	

medfør	heraf,	er	tilrettelagt	og	fungerer	på	betryggende	vis	jf.	HVL	§	8,	stk.	4.	IIA	har	ved	denne	

lejlighed	udarbejdet	 ved	hvilke	hovedområder	mht.	 risikostyring	en	 intern	 revisionsfunktion	 kan	

arbejde	inden	for.	Dette	er	blevet	skitseret	nedenstående	i	figur	9:	

	

Figur	9:	Intern	revisions	rolle	i	risikostyring	

	
Kilde:	(Johansen	et	al.,	2011,	s.	291)	
	

Denne	udarbejdelse	kommer	på	baggrund	af,	at	 IIA	er	opmærksom	omkring,	at	der	kan	være	en	

konflikt	for	den	interne	revision,	når	den	interne	revision	i	stigende	grad	involveres	i	risikostyringen	

(Finanstilsynet,	2006,	s.	36).	Tager	man	et	kig	på	figuren	fra	venstre	side	af,	kan	den	interne	revision,	

ifølge	IIA,	udføre	de	første	fem	opgaver	uden	problemer.	De	sidste	seks	opgaver	til	højre	er	opgaver	

som	den	interne	revision	ikke	må	udføre,	og	dermed	ikke	må	påtage	sig.	Jo	længere	man	kommer	

til	højre	i	figuren,	jo	større	er	truslen	mod	den	interne	revisions	uafhængighed	og	objektivitet.		
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De	syv	opgaver	i	midten	befinder	sig	i	en	gråzone,	og	for	at	den	interne	revision	kan	påtage	sig	disse	

opgaver,	 er	 det	 nødvendigt	 at	 få	 opstillet	 en	 række	 sikkerhedsforanstaltninger.	 Nogle	 mulige	

sikkerhedsforanstaltninger	som	IIA	nævner,	er	bl.a.	følgende	(Johansen	et	al.,	2011,	s.	292):	

• Ledelsen	tager	klart	ansvar	for	risikostyringen,	

• den	interne	revisions	rolle	i	risikostyringen	fremgår	tydeligt	af	dennes	funktionsbeskrivelse	

og	

• intern	 revision	 påtager	 sig	 ikke	 at	 evaluere	 dele	 af	 risikostyringssystemet,	 hvor	 intern	

revision	har	ansvar.		

	

2.2.4.4	Revision	af	compliance-funktionen	
Ved	 revisionsopgaver	 inden	 for	 compliance	 tænkes	 der	 eksempelvis	 på	 revision	 af	

risikokontrolfunktionen,	der	medvirker	til	at	skabe	etiske	regler	(beskyttelse	af	kunders	interesser,	

markedsintegritet	 samt	 identifikation	 og	 håndtering	 af	 mulige	 interessekonflikter)	 samt	

overholdelse	af	relevant	lovgivning	(Finanstilsynet,	2006,	s.	39).	Virksomheden	kan	etablere	sådan	

en	 compliance-funktion,	 og	 hvis	 ikke,	 er	 det	 den	 daglige	 ledelse	 der	 er	 ansvarlig	 for	 håndtere	

eventuelle	compliance	risici	og	udpege	en	anden	enhed,	der	er	ansvarlig	for	at	udføre	den	fornødne	

kontrol	 jf.	REVBEK,	bilag	4,	pkt.	2.2.2.	Arbejdsområdet	for	denne	type	revision	er	dermed	kun	at	

overvåge	samt	sikre	overholdelse	af	de	relevante	lovgivninger.		

	

2.2.5	Planlægning	af	intern	revision	
”Proper	Prior	Planning	Prevents	Poor	Performance”	-	Disse	seks	P’er	skal	illustrere	princippet	om,	at	

en	effektiv	planlægning	er	nøglen	til	en	vellykket	gennemførelse	af	hvilken	som	helst	projekt,	og	det	

samme	gælder	for	den	interne	revisions	planlægning.	Den	interne	revisions	planlægning	omfatter	

flere	forskellige	trin,	der	vil	blive	gennemgået.		

	

2.2.5.1	Fastlæggelse	af	opgavens	formål	og	omfang	
Det	 første	step	 i	planlægningsfasen	 for	den	 interne	 revision	er	at	 fastlægge	opgavens	 formål	og	

omfang.	Dette	betyder,	at	man	fastlægger	hvad	man	er	beregnet	til	at	opnå,	og	hvad	man	vil	og	ikke	

vil	dække	over.	Allerede	her	skal	det	vurderes	hvilket	arbejdsområde	afdelingen	skal	arbejde	med,	

om	det	f.eks.	er	finansiel	revision,	operationel	revision,	risikostyring	eller	revision	af	compliance-

funktionen	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	12-5).	Den	interne	revisionschef	skal	effektivt	styre	den	interne	
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revision	aktivitet	for	at	sikre,	at	den	tilfører	værdi	til	organisationen	jf.	IPPF	2000.	Fastlæggelsen	af	

formålet	skal	sikre,	at	den	interne	revision	udfører	relevante	revisionshandlinger	på	de	relevante	

områder,	og	dermed	ikke	på	områder	hvor	det	ikke	er	påkrævet.	Fastlæggelsen	af	omfanget	skal	

være	med	til	at	sikre,	at	der	bliver	foretaget	en	afgrænsning,	da	det	ikke	er	muligt	for	den	interne	

revision	at	dække	alt.	Ved	beslutninger	vedrørende	omfang,	kræves	der	en	stor	faglig	vurdering,	

idet	 den	 interne	 revisor	 skal	 sikre	 sig,	 at	 omfanget	 er	 tilstrækkeligt	 til	 at	 opfylde	 opgavens	

målsætninger	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	13-6).	For	at	hjælpe	med	at	validere	opgavens	formål	og	

omfang,	skal	den	interne	revisor	identificere	de	potentielle	resultater	af	de	tests,	der	skal	udføres	

under	opgaven	og	hvilke(n)	konsekvens(er)	dette	resultat	kan	have	for	virksomheden.	Derudover	

skal	der	også	tages	stilling	til	den	revideredes	forventninger	vedrørende	opgaven	(Anderson	et	al.,	

2017,	s.	13-7).	

	

2.2.5.2	Forståelse	af	den	reviderede	og	dens	målsætninger	
Det	 er	 næsten	umuligt	 at	 revidere	noget	 som	helst	 effektivt,	 hvis	 der	 ikke	 er	 den	 tilstrækkelige	

forståelse	af	det	man	revidere.	Det	er	derfor	centralt	 for	hele	planlægningsfasen,	at	den	 interne	

revision	forstår	den	revideredes	proces	og	dens	målsætninger.	Forståelsen	af	den	revideres	proces	

kan	opnås	 ved	 indsamling	af	 informationer.	Disse	 informationer	 kan	 komme	ved	at	 foretage	en	

gennemgang	 af	 dokumenter,	 der	 allerede	 eksistere	 som	 f.eks.	 procedurer,	 manualer,	

jobbeskrivelser	for	personer	involveret	i	processen	eller	flowcharts	der	illustrerer	det	overordnede	

flow	 i	 processen	 (Anderson	 et	 al.,	 2017,	 s.	 13-10).	 Efter	 at	 have	 opnået	 en	 forståelse	 af	 hele	

processen,	er	det	hjælpsomt	for	den	interne	revision	at	få	identificeret	Key	Performance	Indicators	

(KPI),	 som	 er	 en	 betegnelse	 for	 en	metrisk	 eller	 anden	 form	 for	måling	 af,	 om	 en	 proces	 eller	

individuelle	 opgaver	 virker	 inden	 for	 de	 foreskrevne	 tolerancer.	Det	 er	 ledelsen	der	 bestemmer	

hvilket	niveau	af	fejl	de	er	villige	til	at	acceptere,	når	processen	ikke	fungere	som	forventet,	og	denne	

information	hjælper	den	interne	revision	når	der	foretages	en	evaluering	af	resultaterne	(Anderson	

et	al.,	2017,	s.	13-20).	Besvigelsesrisici	er	også	vigtigt	at	have	forståelse	for.	Til	dette	skal	den	interne	

revision	identificere	mulige	besvigelsesscenarier,	hvilken	påvirkning	de	kan	have	og	bestemme	om	

der	skal	indføres	tests	for	specifikke	besvigelsesrisici.	Hele	denne	forståelse	for	processen	skal	være	

med	til,	at	den	interne	revision	kan	anvende	sine	ressourcer	og	kompetencer	mere	hensigtsmæssigt.	

I	 henhold	 til	 IPPF	 2030,	 skal	 den	 interne	 revisionschef	 sikre,	 at	 den	 interne	 revisionsfunktions	

ressourcer	er	passende,	tilstrækkelige	og	effektivt	indsat	for	at	opnå	den	godkendte	plan.	Det	som	
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de	 interne	revisorer	endvidere	skal	 forstå,	betegnes	som	den	revideredes	forretningsmål	og	den	

revideredes	 påstande.	 Her	 angiver	 forretningsmålene	 hvad	 den	 reviderede	 søger	 at	 opnå,	 og	

påstandene	angiver	de	efterfølgende	udsagn	om	hvad	der	i	realiteten	blev	opnået	(Anderson	et	al.,	

2017,	s.	12-5).	

	

2.2.5.3	Identifikation	og	vurdering	af	risici	
En	 anden	meget	 central	 del	 i	 planlægningsfasen	 er,	 at	 den	 interne	 revision	 skal	 identificere	 og	

vurdere	 de	 forretningsmæssige	 risici,	 der	 truer	 opnåelsen	 af	 den	 revideredes,	 og	 i	 sidste	 ende	

organisations	målsætninger.	Fokusset	fra	den	interne	revision	vil	her	ligge	på	den	iboende	risiko,	

hvilket	 er	 kombinationen	 af	 interne	 og	 eksterne	 risikofaktorer	 i	 deres	 rene	 og	 ukontrollerede	

tilstand	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	12-6).	En	metode	for	den	interne	revision	at	identificere	risici,	er	

typisk	 ved	hjælp	 af	 brainstorming,	 hvor	man	 typisk	 kan	 identificere	 risici	 på	 tidligere	erfaringer.	

Risikovurderingen	involverer	måling	af	både	indvirkningen	af	risikoen,	hvis	det	skulle	forekomme,	

og	sandsynligheden	for	at	risikoen	forekommer.	Dette	vil	typisk	blive	fremstillet	i	en	risikomatrix,	

som	er	illustreret	ved	figur	10:	

	

Figur	10:	Eksempel	på	risikomatrix	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning,	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	13-26)	

	

Dette	er	med	til	at	hjælpe	den	interne	revisionsafdeling	med	at	få	et	overblik	over	hvor	stort	det	

potentielle	problem	er,	og	hvor	stor	sandsynligheden	er	for,	at	problemet	opstår	(Anderson	et	al.,	

2017,	s.	12-6).	Analyse	af	de	potentielle	virkninger	hjælper	den	interne	revision	med	bedømmelsen	

af	 det	 potentielle	 problems	 størrelse,	 og	 om	 yderligere	 opmærksomhed	 herpå	 er	 berettiget,	

hvorimod	 analyse	 af	 den	 potentielle	 årsag	 hjælper	 den	 interne	 revision	 med	 at	 bedømme	

sandsynligheden	for,	at	risikoen	opstår	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	12-6).	De	vurderede	risici	skal	til	

sidst	 sammenholdes	 med	 ledelsens	 risikotolerance.	 	 Dette	 betyder,	 at	 de	 risici	 der	 overstiger	
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ledelsens	risikotolerance	skal	formindskes	til	et	acceptabelt	niveau,	hvorimod	de	vurderede	risici	

der	er	indenfor	ledelsens	risikotolerance	kan	accepteres.	Forståelse	af	ledelsens	risikotolerance	er	

vigtigt,	men	det	erstatter	nødvendigvis	ikke	den	interne	revisions	vurdering	(Anderson	et	al.,	2017,	

s.	13-27).	Det	er	derfor	vigtigt,	at	den	interne	revision	forstår	ledelsens	etableret	risikotolerancer,	

og	hvad	der	ligger	til	grund	for	deres	vurdering.		

	

2.2.5.4	Identifikation	af	nøglekontroller	
Den	interne	revision	skal	ved	denne	fase	af	processen	identificere	de	kontroller,	der	er	mest	kritiske	

for	 at	 reducere	 de	 forretningsmæssige	 risici	 til	 acceptable	 niveauer,	 og	 dermed	 sikre	 sig	 at	 de	

etablerede	 målsætninger	 opnås	 (Anderson	 et	 al.,	 2017,	 s.	 12-6).	 Disse	 betegnes	 som	

nøglekontroller,	og	er	kontroller	som	er	centrale	for	at	virksomheden	kan	fungere	og	opnå	deres	

ønskede	mål.	Der	er	ingen	checklister,	der	giver	den	interne	revision	absolutte	oplysninger	om	hvilke	

kontroller,	der	er	nøglekontroller	og	hvilke	der	 ikke	er,	da	det	er	forskelligt	for	hver	virksomhed.	

Fastlæggelse	af	disse	nøglekontroller	er	derimod	skønsmæssig	proces,	der	bedst	kan	udføres	af	den	

interne	 revision	 ved	 at	 stille	 sig	 dette	 spørgsmål:	 Hvis	 ikke	 udført	 som	designet,	 hvilke	 af	 disse	

kontroller	 vil	 sandsynligvis	 resultere	 i	 den	 manglende	 evne	 til	 at	 nå	 målsætningerne	 på	

procesniveauet?	Dette	skal	vurderes	af	den	interne	revision,	og	her	er	en	god	tommelfingerregel,	at	

de	kontroller	der	formindsker	de	høje	eller	mellemstore	risici,	som	vist	i	figur	10,	er	sandsynligvis	

nøglekontroller	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	13-29).	

	

2.2.5.5	Evaluering	af	kontrollernes	design	
Efter	den	interne	revisionsafdeling	har	fået	identificeret	nøglekontrollerne,	skal	de	herefter	foretage	

sig	 en	 evaluering,	 om	 de	 identificerede	 nøglekontroller	 er	 designet	 tilstrækkeligt	 således,	 at	 de	

reducerer	risici	til	acceptable	niveauer	jf.	IPPF	2120.	Dette	er	med	den	forudsætning,	at	kontrollerne	

er	blevet	sat	i	stand	og	fungere	efter	hensigt	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	12-7).	Når	vurderingen	af	

kontrollernes	design	er	blevet	gennemført	af	den	interne	revision,	skal	eventuelle	mangler	der	blev	

identificeret,	 diskuteres	 med	 ledelsen	 og	 dokumenteres	 som	 foreløbige	 revisionsobservationer	

(Anderson	et	al.,	2017,	s.	13-30).	Efter	alt	dette	er	blevet	foretaget,	kan	den	interne	revision	endelig	

foretage	sin	evaluering	af	kontrollernes	design	som	helhed.		
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2.2.5.6	Udarbejdelse	af	testplan	
Efter	 at	 have	 fået	 en	 forståelse	 for	 hele	 processen	og	 foretaget	 en	 evaluering,	 skal	 den	 interne	

revision	udarbejde	en	testplan.	Denne	testplan	skal	designes	til	at	indsamle	tilstrækkelige	passende	

beviser	til	at	understøtte	en	evaluering	af,	hvor	effektivt	nøglekontrollerne	fungere	(Anderson	et	

al.,	 2017,	 s.	 13-31).	 På	 baggrund	 af	 den	 forståelse,	 der	 er	 opnået	 fra	 de	 tidligere	 faser	 i	

planlægningsprocessen,	er	den	interne	revision	nu	forberedt	til	følgende	procedurer	(Anderson	et	

al.,	2017,	s.	13-31):	

1. bestemme	hvilke	kontroller	der	er	vigtige	nok	til	at	teste	

2. udvikle	en	tilgang	til	at	teste	disse	vigtige	kontroller	

3. dokumentere	vurderingerne	der	støtter	den	valgte	revisionstest		

	

Teststrategien	indebærer	bestemmelsen	af	hvilke	type	af	tests	der	skal	udføres,	hvor	stort	omfanget	

skal	være	og	den	tidsmæssige	placering.			

	

2.2.5.7	Udarbejdelse	af	revisionsinstruks	
Et	 af	 de	 sidste	 steps	 i	 planlægningsfasen	 er	 udarbejdelsen	 af	 revisionsinstruksen,	 som	 specifikt	

skitsere	de	revisionsprocedurer,	der	er	nødvendige	for	at	opfylde	opgavens	målsætninger.	I	løbet	af	

hele	 forløbet	 skriver	 de	 interne	 revisorer	 under	 på	 de	 forskellige	 procedurer	 for	 at	 indikere,	 at	

arbejdet	er	gennemført.	Ved	at	den	interne	revision	skriver	under	på	at	arbejdet	er	gennemført,	gør	

det	det	muligt	for	opgavens	tilsynsførende	at	gennemgå	det	arbejde	der	er	afsluttet,	og	overvåge	

det	arbejde,	der	stadig	mangler	at	blive	gennemført.	Samtidig	skaber	dette	også	et	overblik	for	alle	

i	den	interne	revisionsafdeling,	om	hvad	der	er	blevet	gennemført	og	hvad	der	stadig	mangler.	Ved	

afslutningen	af	opgaven	vil	udarbejdelsen	af	denne	revisionsinstruks	fungere	som	dokumentation	

af	de	afsluttede	opgaver	og	dens	vurderinger,	hvor	man	kan	se	hvem	der	fik	udført	arbejdet,	og	

hvornår	det	blev	udført	(Anderson	et	al.,	2017,	s.	12-7).	

	

2.2.5.8	Allokering	af	ressourcer	til	opgaven	
Sidste	 step	 i	planlægningsfasen	er	allokering	af	de	 ressourcer,	der	er	nødvendige	 for	at	 fuldføre	

opgaven	 effektivt.	 Dette	 indebærer	 bl.a.	 bestemmelse	 af	 den	 påkrævede	 revisionsekspertise,	

estimering	 af	 den	 tid	 det	 vil	 tage	 for	 at	 fuldføre	 opgaven,	 allokering	 af	 antal	 passende	 interne	

revisorer	til	opgaven,	og	planlæggelsen	af	arbejdet	så	det	gennemføres	rettidigt	(Anderson	et	al.,	
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2017,	s.	12-7).	Dette	bliver	også	behandlet	 i	 IPPF	2230	omkring	opgavens	ressource	allokeringer.	

Den	interne	revisionsafdeling	må	gerne	gøre	brug	af	eksperter	under	iagttagelse	af	god	revisorskik	

jf.	 ISA	 620,	 dog	 skal	 den	 interne	 revision	 foretage	 en	 vurdering	 af	 ekspertens	 kompetencer	 og	

objektivitet.	 Efter	 alt	 dette	 er	 formidlet,	 er	 planlægningsfasen	 afsluttet	 og	 feltarbejdet	 kan	

påbegyndes.		 	
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3.	Forskellen	mellem	de	to	former	for	revision	
Efter	de	to	former	for	revision	nu	er	blevet	præsenteret	og	redegjort	for,	vil	der	i	dette	afsnit	blive	

foretaget	en	analyse	i	hvordan	de	differentiere	sig	fra	hinanden,	og	hvilke	ligheder	de	har.	

	

3.1	Definition	og	formål	
De	 to	 præsenterede	 definitioner	 af	 de	 to	 former	 for	 revision	 har	 enkelte	 ligheder,	 dog	 med	

forskellige	retninger.	Ekstern	revision	bliver	defineret	som	værende	en	systematisk	proces,	hvor	det	

kræves	 at	 den	 eksterne	 revisor	 har	 en	 objektiv	 tilgang	 mht.	 indsamling	 og	 evalueringen	 af	

revisionsbeviserne.	Denne	objektive	tilgang	skal	sikre	offentlighedens	tillid	til	den	eksterne	revisors	

arbejde,	hvilket	bliver	udtrykt	af	begge	de	eksterne	revisorer,	hvor	de	udtaler:	”Det	grundlæggende	

formål	med	ekstern	revision	er	jo,	at	vi	er	offentligheds	tillidsrepræsentanter	i	forhold	til	hvordan	et	

årsregnskab,	om	det	er	retvisende	eller	ej,	og	der	opgiver	vi	en	revisionspåtegning	på	regnskabet	og	

det	 er	 vores	 troværdigheds	 stempel,	 der	 underbygger	 at	 regnskabet	 er	 ikke	 rigtigt,	 men	 i	 al	

væsentlighed	 rigtigt”	 (ER1,	00:10)	og	”Det	grundlæggende	 formål	med	ekstern	 revision	 for	os	er	

selvfølgelig	at	skabe	tillid	til	regnskaber	der	bliver	aflagt.	Vi	er	offentlighedens	tillidsrepræsentant	i	

og	med	vi	kommer	som	uafhængige	personer	og	gennemgår	nogle	regnskabsmæssige	forhold,	og	

så	 forsyner	 et	 regnskab	med	 en	 påtegning	 hvor	 vi	 skriver,	 at	 regnskabet	 er	 af	 vores	 opfattelse	

retvisende”	(ER2,	00.18).	De	eksterne	revisorer	underbygger	vigtigheden	i	at	være	offentlighedens	

tillidsrepræsentant,	 hvor	 de	 giver	 et	 troværdighedsstempel,	 der	 er	 med	 til	 at	 underbygge	 at	

regnskabet	er	retvisende	for	de	interesserede	parter.			

	

Intern	revision	bliver	derimod	defineret	som	en	uafhængig	og	objektiv	afdeling,	hvilket	er	formet	til	

at	 tilføje	merværdi	 til	 organisationen	og	 forbedre	dens	aktiviteter.	Her	bemærkes	det,	 at	begge	

definitioner	 klart	udtrykker,	 at	der	 skal	 være	en	 tydelig	objektivitet	 fra	 revisorens	 side	mht.	det	

arbejde	 revisor	 skal	 foretage	 sig.	 Adskillelsen	 kommer	 idet	 den	 eksterne	 revisors	 indsamling	 og	

evaluering	 af	 beviserne	 er	 til	 det	 formål,	 at	 afgive	 en	 konklusion	 om	 hvorvidt	 virksomhedens	

årsrapport	giver	et	retvisende	billede	af	deres	aktiver	og	passiver,	finansielle	stilling	samt	resultat.	

Den	interne	revisor	har	derimod	til	opgave	at	tilføje	merværdi	til	organisationen	og	forbedre	dens	

aktiviteter,	og	dermed	dirigere	organisationen	 i	den	rigtige	 retning	 for	at	opnå	deres	mål.	Dette	

formål	bliver	også	udtrykt	af	de	to	interne,	hvor	de	hver	især	udtaler:	”Det	grundlæggende	formål	

med	vores	opgave	er	sådan	set	at	betrygge	bestyrelsen	og	revionsudvalget	 i,	at	det	overordnede	
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kontrolmiljø	er	betryggende	og	velfungerende.”	 (IR1,	03:05)	og	”Det	grundlæggende	 formål	med	

intern	revision	er	at	vurdere	det	interne	kontrolsystem”	(IR2,	00:13).	Begge	de	interne	revisorer	giver	

klart	udtryk	for,	at	formålet	med	den	interne	revision	er,	at	vurdere	det	interne	kontrolsystem,	hvor	

man	dermed	betrygger	bestyrelsen	i,	at	det	interne	kontrolmiljø	er	betryggende	og	velfungerende.	

Ved	virksomheder	hvor	den	interne	revision	udfører	en	stor	del	finansiel	revision,	følger	der	dog	et	

afledt	 formål	 hvilket	minder	 om	den	eksterne	 revisions	 formål.	Dette	 er	 på	baggrund	 af	 at	 den	

interne	revision	også	påtegner	årsrapporten,	hvor	IR2	udtaler:	”Der	er	så	et	afledt	formål	i	det,	at	vi	

tidligere	gjorde	det,	 at	 vi	 påtegnede	årsrapporten”	 (IR2,	00:30).	 Ligheden	ved	de	 to	definitioner	

findes	i,	at	begge	parter	skal	være	objektive,	hvorimod	deres	målsætninger	er	forskellige	idet	den	

eksterne	revisor	skal	ses	som	værende	offentlighedens	tillidsrepræsentant,	og	den	interne	revisor	

skal	hjælpe	organisationen	med	at	opnå	deres	mål.		

	
Den	eksterne	revisors	formål	bliver	yderligere	defineret	af	ISA	200,	hvor	standarden	indikerer,	at	

det	overordnede	formål	med	revisionen	beskrives	som	værende,	at	styrke	de	tiltænkte	brugeres	

tillid	 til	 regnskabet	 ved	 at	 opnå	 en	 høj	 grad	 af	 sikkerhed	 for,	 at	 regnskabet	 som	 helhed	 ikke	

indeholder	væsentlig	 fejlinformation,	men	derimod	giver	et	 retvisende	billede	af	virksomhedens	

tilstand.	Den	interne	revisions	formål	bliver	styrket	ved	hjælp	af	”The	Value	Proposition”,	hvor	de	

tre	 centrale	elementer	sikkerhed,	 indblik	og	objektivitet	 er	med	 til	 at	 fremhæve	betydningen	og	

formålet	med	intern	revision.	Dette	er	endvidere	med	til	at	 fremhæve	hvordan	de	to	former	for	

revision	adskiller	sig	 fra	hinanden,	 idet	formålet	med	deres	arbejde	er	vidt	 forskellige	selvom	de	

begge	udfører	revision	for	den	samme	virksomhed.		

	

Figur	11:	The	Lines	of	Defense	Model	

	
Kilde:	(IIA,	2013,	s.	2)	
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Foreliggende	bliver	også	afspejlet	ved	the	Three	Lines	of	Defense	Model	ved	ovenstående	figur	11,	

hvor	 det	 ses	 at	 den	 interne	 revisions	 afdeling	 befinder	 sig	 indenfor	 organisationens	 struktur	 og	

fungere	som	den	sidste	forsvarslinje	i	organisationen,	mens	den	eksterne	revisor	opholder	sig	uden	

for	organisationens	struktur.	Figur	11	 illustrerer	også	hvordan	den	interne	revisions	afdeling	skal	

overvåge	den	anden	forsvarslinje,	hvor	IR1’s	udtalelse	understøtter	dette:	”Vores	opgave	er	egentlig	

at	 overvåge	 om	 anden	 forsvarslinje	 udfører	 deres	 kontroller”	 (IR1,	 02:35).	 Dette	 er	 dog	 ikke	

ensbetydende	 med,	 at	 de	 eksterne	 revisorer	 ikke	 kan	 have	 en	 vigtig	 rolle	 i	 organisationens	

overordnede	styrings-	og	kontrolstruktur,	idet	de	kan	betragtes	som	en	supplerende	forsvarslinje,	

der	er	med	til	at	give	en	ekstra	form	for	sikkerhed	til	de	involverede	parter	i	organisationen	(IIA,	

2013,	s.	6).		

	

3.2	Kravene	til	ekstern	og	intern	revision	
Ved	 etableringen	 af	 IFAC	 i	 1977,	 blev	 der	 forelagt	 det	 formål	 at	 varetage	 revisorprofessionens	

globale	interesser,	herunder	udvikle	internationale	standarder	af	høj	kvalitet,	hvilket	udledte	til	de	

internationale	 revisionsstandarder,	hvilket	 i	 dag	er	betegnet	 som	 ISA.	Disse	 skal	 anvendes	af	de	

eksterne	 revisorer,	 hvorimod	 de	 interne	 revisorer,	 som	 er	 medlemmer	 af	 IIA,	 anvender	 de	

professionelle	vejledninger	og	standarder	 fra	 IIA,	hvilket	er	betegnet	som	IPPF.	De	to	 former	for	

revision	 følger	 og	 anvender	 dermed	 to	 forskellige	 internationale	 standarder	 og	 vejledninger.	 En	

lighed	mellem	disse	er,	at	de	ikke	tilsidesætter	de	enkelte	landes	lovgivning	eller	regulering,	hvorfor	

der	altid	først	skal	tages	stilling	til	national	lovgivning.	Når	den	eksterne	revision	skal	anvende	den	

interne	 revisorers	 arbejde,	 skal	 den	 eksterne	 revisor	 bl.a.	 foretage	 en	 vurdering	 af	 den	 interne	

revisionsfunktion.	En	vurdering	om	de	interne	revisorer	er	medlemmer	af	relevante	professionelle	

organisationer,	og	om	deres	medlemskab	forpligter	dem	til	at	overholde	relevante	professionelle	

standarder	 skal	 foretages	 af	 den	 eksterne	 revisorer	 for	 bl.a.	 at	 vurdere	 den	 interne	 revisions	

objektivitet	og	kompetencer	jf.	ISA	610.A7	og	ISA	610.A8.	Det	er	ikke	krævet,	at	man	følger	visse	

standarder	som	intern	revisor,	dog	er	medlemmer	af	IIA	forpligtet	til	at	følge	disse	vejledninger	og	

standarder,	medmindre	de	er	 i	 strid	med	national	 lovgivning.	Her	kunne	det	tænkes,	at	det	ville	

være	fordelagtigt	hvis	dette	blevet	krævet	af	revisionsbekendtgørelsen	også,	så	det	blev	et	krav,	at	

man	er	medlem	af	relevante	professionelle	organisationer,	og	at	dette	medlemskab	forpligter	dem	

til	 at	 overholde	 professionelle	 standarder.	 Følgende	 bliver	 også	 anbefalet	 af	 en	 arbejdsgruppe	

bestående	af	revisorer	fra	FSR	og	IIA,	hvor	der	ønskes	yderligere	handling	(FSR	&	IIA,	2013,	s.	32).	
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I	revisorloven	defineres	det	hvad	en	revisor	er,	og	hvilke	krav	vedkommende	skal	opfylde	for	at	opnå	

betegnelsen	godkendt	revisor.	Disse	krav	er	de	samme	for	både	den	eksterne	revisor	og	den	interne	

revisionschef.	Der	skal	her	lægges	mærke	til,	at	disse	krav	kun	gælder	til	den	interne	revisionschef,	

og	 ikke	resten	af	den	 interne	revisions	afdeling.	Både	den	eksterne	og	 interne	revisionschef	skal	

derfor	bl.a.	have	bestået	en	særlig	eksamen,	være	forsikret	mod	økonomiske	krav	som	måtte	blive	

rejst	i	forbindelse	med	udførelsen	af	opgaver,	og	ikke	være	under	rekonstruktionsbehandling	eller	

konkurs.	De	begge	kan	desuden	nægtes	deres	 revisorgodkendelse,	hvis	den	pågældende	har	en	

forfalden	gæld	til	det	offentlige	på	50.000	kr.	og	derover.	Endvidere	er	både	den	eksterne	og	interne	

revisionschef	 forpligtet	 til	 at	 deltage	 i	 et	 passende	 efteruddannelsesprogram,	 der	 sikrer,	 at	 den	

pågældende	til	stadighed	vedligeholder	sin	teoretiske	viden	og	sine	faglige	kvalifikationer.	For	at	

sikre	 begge	 parters	 uafhængighed,	 er	 der	 yderligere	 krav	 omkring	 økonomisk	 interesse	 i	 den	

pågældende	 virksomhed	 en	 opgave	 vedrører	 for	 den	 eksterne	 revisor,	 eller	 den	 pågældende	

virksomhed	 den	 interne	 revisor	 er	 ansat	 hos.	 Den	 eksterne	 revisor	 er	 ikke	 uafhængig,	 hvis	 der	

foreligger	 en	 direkte	 eller	 indirekte	 økonomisk	 interesse	mellem	 revisor	 og	 den	 virksomhed,	 en	

opgave	vedrører	jf.	RL	§	24,	stk.	2,	hvortil	personer,	såsom	den	interne	revisionschef,	der	ifølge	lov	

eller	 vedtægtsbestemmelse	 er	 ansat	 af	 bestyrelsen	 i	 en	 finansiel	 virksomhed,	 ikke	 må	 have	

økonomiske	interesser	i	den	virksomhed	eller	koncern,	som	de	er	ansat	i	jf.	FIL	§	77,	stk.	10.	Dermed	

gælder	 de	 grundlæggende	 teoretiske	 krav	 for	 både	 den	 eksterne	 revisor	 og	 den	 interne	

revisionschef,	 hvorfor	 de	 på	 dette	 punkt	 ikke	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden.	 Et	 yderligere	 krav	 som	

gælder	for	den	interne	revisionschef	og	ikke	den	eksterne	revisor	er,	at	den	interne	revisionschef	

skal	 ved	ansættelsen	have	deltaget	 i	 revisionsarbejde	 i	mindst	3	år	 inden	 for	de	 seneste	5	år	 jf.	

REVBEK	§	18,	stk.	4.	

	
Lovkravet	om	hvornår	der	skal	være	ekstern	og	intern	revision	er	forskellige.	De	virksomheder,	der	

har	pligt	til	at	udarbejde	årsrapporter	efter	reglerne	efter	regnskabsklasse	B,	C	eller	D,	skal	lade	sit	

årsregnskab	og	et	eventuelt	koncernregnskab	revidere	af	en	eller	flere	revisorer	jf.	ÅRL	§	135,	stk.	

1.	 Dette	 betyder,	 at	 det	 er	 lovpligtigt	 for	 de	 virksomheder	 som	 befinder	 sig	 i	 de	 nævnte	

regnskabsklasser,	at	lade	sit	årsregnskab	og	et	eventuelt	koncernregnskab	revideres	af	en	eller	flere	

revisorer,	 dog	 kunne	 en	 virksomhed	 der	 er	 omfattet	 af	 regnskabsklasse	 B	 undlade	 at	 lade	

årsregnskabet	revidere,	hvis	de	opfyldte	visse	krav.	Ved	den	interne	revision	er	det	bestyrelsen	for	

den	pågældende	virksomhed	der	kan	bestemme,	om	hvorvidt	der	skal	oprettes	en	intern	revision.	
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Behovet	for	intern	revision	skal	dog	drøftes	i	bestyrelsen	mindst	en	gang	om	året,	såfremt	der	ikke	

er	oprettet	en	intern	revisions	afdeling.	Her	gælder	der	dog	det	krav,	at	bestyrelsen	skal	oprette	en	

intern	revisions	afdeling	i	virksomheden	såfremt	der	i	virksomheden	de	to	seneste	regnskabsår	på	

balancetidspunktet	 i	gennemsnit	har	været	125	eller	flere	fuldtidsansatte	jf.	REVBEK	§	17,	stk.	3.	

Dermed	 gælder	 det	 for	 begge	 parter,	 at	 når	 de	 når	 over	 en	 vis	 grænse,	 henholdsvis	 hvilken	

regnskabsklasse	de	befinder	sig	i,	og	hvor	mange	fuldtidsansatte	der	har	været	i	virksomheden	de	

to	 seneste	 regnskabsår	 på	 balancetidspunktet,	 så	 er	 der	 krav	 om	 der	 udføres	 revision	 af	

virksomhedens	årsregnskab,	og	at	der	oprettes	en	intern	revisions	afdeling	i	virksomheden.		

	

3.3	Oprettelse	af	ny	opgave/kunde	
Ved	oprettelse	af	en	ny	opgave/kunde	er	der	en	stor	forskel	mellem	den	eksterne	revisor	og	den	

interne	revisor,	hvor	bl.a.	IR2	udtaler:	”Det	er	ikke	sammenligneligt.	De	(eksterne)	skal	jo	vurdere	

det	hver	gang,	hver	gang	de	ude	hos	en	kunde	og	vi	(interne)	har	jo	kun	én	kunde”	(IR2,	06:12).	Dette	

kommer	til	udtryk	ved,	at	de	fleste	punkter	som	den	eksterne	revisor	skal	udføre	og	vurdere	mht.	

kunde-	og	opgaveaccept,	ikke	finder	sted	hos	den	interne	revisor	idet	de	som	udtalt	kun	har	den	

ene	kunde	at	revidere,	og	idet	ligger	der	kun	én	opgave.	Her	skal	den	interne	revisor	ikke	udføre	en	

gennemgang	 af	 virksomhedens	 struktur,	 ledelse	 og	 regnskabsmæssige	 begrebsramme	 osv.	 og	

dermed	 ikke	 foretage	sig	en	 indledende	regnskabsanalyse	af	virksomheden.	Endvidere	 foretages	

der	heller	ikke	en	vurdering	af	integriteten	hos	den	øverste	ledelse	og	virksomhedens	omdømme,	i	

samme	stil	som	den	eksterne	revisor	ville	foretage	denne	vurdering.	Den	eksterne	revisor	retter	i	

denne	proces	også	henvendelse	til	den	fratrædende	revisor,	hvilket	er	en	handling	som	den	interne	

revisor	 ikke	 skal	 foretage	 sig.	 Den	 eksterne	 revisor	 er	 endvidere	 omfattet	 af	 lovgivningen	 om	

hvidvaskning,	hvor	den	eksterne	revisor	derfor	skal	identificere	og	vurdere	risikoen	for,	at	de	kan	

blive	misbrugt	til	hvidvask	eller	terrorfinansiering,	samt	alle	risici	forbundet	med	kunder,	produkter,	

tjenesteydelser,	 transaktioner,	 leveringskanaler	 og	 lande	 eller	 geografiske	 områder,	 hvor	

forretningsaktiviteterne	udøves.	Her	skal	den	eksterne	revisor	verificere,	at	både	kunden	og	dens	

reelle	ejere	er	dem,	de	udgiver	sig	for	at	være.	Dette	er	noget	som	den	interne	revisor	heller	ikke	

skal	igennem.	Dog	skal	bestyrelser	i	virksomheder,	som	har	en	intern	revisions	afdeling	sikre,	at	den	

interne	 revision	vurderer,	hvorvidt	virksomhedens	politik,	procedurer	og	kontroller,	 jf.	 kravene	 i	

hvidvaskloven	og	regler	udstedt	i	medfør	heraf,	er	tilrettelagt	og	fungerer	på	betryggende	vis.	Alle	

disse	indledende	punkter	som	den	eksterne	revisor	skal	igennem	mht.	kunde-	og	opgaveaccept,	er	
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noget	som	ikke	finder	sted	for	den	interne	revisor,	hvorfor	IR1	udtaler:	”Hele	kundeaccept	siden,	

den	er	vi	 ligesom	født	ind	i”	 (IR1,	22:03).	Disse	gennemgående	punkter	skal	være	med	til,	at	den	

eksterne	revisor	til	 sidst	kan	tage	stilling	til	om	det	er	en	opgave	revisoren	vil	og	kan	acceptere,	

hvilket	giver	den	eksterne	revisor	et	valg.	Her	udtaler	ER2,	at	dette	valg	ikke	er	tilgængeligt	for	den	

interne	revision:	”Intern	revision	har	ikke	noget	valg,	vi	har	et	valg	om	vi	vil	eller	ej”	(ER2,	03:15).		

	

3.4	Uafhængighed	
Som	beskrevet	 tidligere,	 er	 noget	 af	 det	mest	 fundamentale	 i	 revision	 begrebet	 uafhængighed.	

Følgende	 gælder	 også	 når	 det	 kommer	 til	 forskellen	 i	 uafhængighed	 for	 den	 eksterne	 revisor	

sammenlignet	med	den	interne	revisor.	Mange	af	de	samme	principper	omkring	uafhængighed	skal	

overholdes	af	begge	 revisorer,	dog	vil	der	altid	være	en	 forskel,	hvorfor	 IR2	og	ER1	henholdsvis	

udtaler:	”Grundlæggende	set	er	der	ingen	forskel.	Men	det	er	ikke	helt	det	samme”	(IR2,	06:50)	og	

”De	(intern	revision)	er	ikke	lige	så	uafhængige	som	ekstern	revision.	Punktum.”	(ER1,	07:22).	IR2	

udtrykker	endvidere	at	begrebet	uafhængighed	ses	at	være	det	samme	for	begge	parter,	og	det	

lever	de	efter,	men	 i	 sidste	ende	er	 intern	 revision	 ikke	 lige	så	uafhængig	som	man	er	 i	ekstern	

revision	(IR2,	07:36),	som	er	i	overensstemmelse	med	ER1’s	udtalelse.	Denne	holdning	bliver	også	

delt	af	IR1,	hvori	IR1	pointerer	at	man	hele	tiden	skal	forholde	sig	til	sin	uafhængighed	som	intern	

revisor,	fuldstændig	ligesom	en	ekstern	revisor	skal,	og	nogle	gange	måske	endda	mere	(IR1,	19:42).	

Dette	er	bl.a.	på	grund	af,	at	udfordringerne	mht.	uafhængighed	kan	være	vanskeligere	at	opfylde	

som	 intern	 revisor,	 i	 og	 med	 at	 selvom	 man	 er	 ansat	 af	 bestyrelsen,	 så	 er	 man	 jo	 ansatte	 i	

virksomheden,	og	derfor	er	man	er	i	virksomheden	hver	dag	og	går	rundt	i	virksomheden	hver	dag,	

hvilket	er	en	holdning	der	blev	delt	på	tværs	af	alle	fire	revisorer.		

	

Der	gælder	både	for	den	eksterne	og	interne	revisor,	at	de	skal	være	uafhængig	i	opfattelse	og	i	

fremtoning	for,	at	man	ses	som	værende	uafhængig.	Dette	kommer	også	til	udtryk	for	den	eksterne	

revisor	 i	og	med,	at	revisoren	der	er	knyttet	til	opgaven	eller	kontrollerer	dennes	udførelse,	skal	

være	 uafhængig	 af	 den	 virksomhed	 ved	 udførelse	 af	 opgaver	 og	 må	 ikke	 være	 involveret	 i	

virksomhedens	beslutningstagning	jf.	RL	§	24,	stk.	1.	For	den	interne	revisor	gælder	det	samme	jf.	

IPPF	 1110,	 hvor	 der	 kræves	 at	 den	 interne	 revisions	 aktivitet	 skal	 være	 uafhængig,	 og	 interne	

revisorer	skal	være	objektive	i	udførelsen	af	deres	arbejde.	Skulle	der	for	den	eksterne	revisor	opstå	

trusler	såsom	selvrevision	og	egeninteresse,	som	vil	være	med	til	at	forringe	deres	uafhængighed,	
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skal	den	eksterne	revisor	foretage	sikkerhedsforanstaltninger	for	at	formindske	disse	trusler,	og	i	

sidste	ende	afstå	fra	at	udføre	opgaven	hvis	det	ikke	kan	lade	sig	gøre	jf.	RL	24,	stk.	3.	Det	samme	

gør	sig	gældende	for	den	interne	revisor,	idet	den	interne	revisor	skal	oplyse	om	forringelsen	af	ens	

uafhængighed	til	relevante	parter	jf.	IPPF	1130.		

	

“Often,	the	internal	audit	policy	manual	describes	the	appropriate	actions	for	an	internal	auditor	to	

take	should	he	or	she	become	aware	of,	or	concerned	about,	such	impairments”	-	IG1130,	side	3	

	

Den	 vejledende	 implementation	 guide	 til	 IPPF	 1130	 indikere	 også,	 at	 der	 skal	 foretages	

sikkerhedsforanstaltninger	 for	 at	 formindske	 denne	 trussel,	 hvis	 den	 interne	 revisor	 bliver	

opmærksom	 eller	 bekymret	 for	 dette.	 Dermed	 gælder	 de	 samme	 grundlæggende	

uafhængighedskriterier	for	både	den	eksterne	og	interne	revisor,	dog	med	flere	udfordringer	for	

den	interne	revisor.		

	

Revisionsbekendtgørelsen	stiller	yderligere	krav	til	den	interne	revisor	ved,	at	den	interne	revision	

ikke	må	påtage	sig	opgaver	i	virksomheden,	der	kan	vække	tvivl	hos	en	velinformeret	tredjemand	

om	den	interne	revisions	uafhængighed,	eller	at	den	interne	revisionschef	kommer	i	en	situation,	

hvor	 vedkommende	 erklærer	 sig	 eller	 oplyser	 om	 forhold,	 som	 den	 interne	 revisionschef	 eller	

ansatte	i	den	interne	revision	har	udarbejdet	grundlaget	for.	I	princippet	gælder	det	samme	for	den	

eksterne	revisor,	men	truslen	for	selvrevision	kan	ses	at	vække	større	tvivl	hos	en	velinformeret	

tredjemand	hos	den	interne	revision	end	den	eksterne.	Dette	er	også	en	holdning	IR1	udtrykker	idet	

IR1	mener,	at	man	skal	være	opmærksom	på,	at	man	ikke	bliver	en	del	af	projektet	og	en	del	af	

løsningen	men	holder	fokusset	på	det	overordnet	formål,	hvor	IR1	endvidere	forklarer	om	at	den	

trussel	ikke	findes	i	så	stor	grad	for	den	eksterne	revisor:	”Jeg	synes	at	vi	hele	tiden	skal	forholde	til	

at	sige	”hov	hvornår	lander	vi	for	meget	ned	i	noget	drifting”,	fordi	vi	ret	hurtig	bliver	luret	i	det,	og	

fordi	 vi	 er	 her	 hele	 tiden.	 Så	 kan	 det	 ret	 hurtigt	 blive	 opfattet	 som	 ”jamen	 vi	 jo	 bare	 en	 del	 af	

projektet”.	Hvorimod	hvis	du	kommer	som	ekstern	revision,	så	det	er	ret	mere	tydeligt	”jamen	det	jo	

eksternt”.	De	kommer	udefra	og	går	ud	 igen,	også	tilbage	 igen	på	et	eller	andet	tidspunkt”	 (IR1,	

23:40)	og	”(...)	så	i	hvert	fald	ift.	den	opfattelse	uafhængighed	i	forretningen,	og	til	direktionen	også,	

der	skal	vi	hele	tiden	prøve	at	balancere	tingene	af,	også	sige	at	på	den	ene	side	vil	vi	gerne	være	
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tæt	på	forretningen,	vi	vil	gerne	være	værdiskabende,	vi	vil	gerne	være	involveret	og	vi	vil	gerne	være	

en	sparringspartner,	og	på	den	anden	side	vil	vi	hele	tiden	sørge	for	at	vi	holder	os	på	den	rigtige	

side	 af	 stregen”	 (IR1,	 24:05).	 Truslen	 for	 at	 selvrevision	 kan	 ses	 at	 vække	 større	 tvivl	 hos	 en	

velinformereret	tredjemand	hos	den	interne	revision	end	den	eksterne	revision,	er	også	en	holdning	

som	ER2	opfatter,	hvorfor	ER2	udtaler,	at	linjerne	omkring	uafhængighed	ikke	er	ligeså	hårdt	trukket	

op	for	de	interne	revisorer	som	de	er	for	de	eksterne	revisorer:	”Vi	skal	jo	være	uafhængige	af	alt	

hvad	vi	foretager	os,	når	vi	foretager	os	ekstern	revision	af	årsregnskaberne.	Intern	revision	de	er	jo	

uafhængige	 fordi	 de	 er	 underlagt	 bestyrelsen	 og	 ikke	 direktionen,	 så	 de	 er	 uafhængige	 i	

virksomheden	på	den	måde.	Men	der	er	linjerne	ikke	ligeså	hårdt	trukket	op	som	de	er	for	eksterne	

revision.	Så	det	er	af	min	opfattelse,	at	de	lidt	mere	kan	gå	ind	og	være	rådgivere	indenfor	nogle	

områder,	men	derfor	træffer	de	jo	stadigvæk	ikke	nogle	ledelsesmæssige	beslutninger,	som	er	der	

man	trækker	linjen	mange	gange.	Så	de	skal	være	uafhængige	ligesom	vi	skal,	når	de	foretager	sig	

den	finansielle	revision,	men	derfor	kan	de	jo	godt	udlejes	til	at	lave	nogle	interne	funktioner	i	en	

periode”	 (ER2,	03:45).	 I	tilfælde	hvor	det	sker,	at	den	interne	revisionschef	har	eller	forventes	at	

have	 roller	 og/eller	 ansvar,	 der	 falder	 uden	 for	 intern	 revision,	 skal	 der	 jf.	 IPPF	 1112	 sikres	

sikkerhedsforanstaltninger	for	at	begrænse	en	forringelse	af	uafhængigheden	og	objektiviteten.	IR1	

påpeger	dog,	at	selvom	den	interne	revisor	muligvis	ikke	vil	blive	set	som	værende	lige	så	uafhængig	

som	den	eksterne	revisor,	er	det	vigtigt	man	som	intern	revisor	holder	fast	i	ens	integritet:	”Så	når	

vi	snakker	uafhængighed,	så	snakker	vi	også	integritet.	Kan	vi	sige	”jamen	det	kan	godt	være	vi	at	vi	

ikke	sådan	teoretisk	set	er	uafhængige,	men	vi	har	vores	integritet	ift.	at	sige	jamen	vi	opretholder	

en	uafhængighed	og	en	integritet	internt	ift.	processen””	(IR1,	26:08).	

	
Den	eksterne	revisions	yderligere	sikring	af	uafhængighed	kommer	til	udtryk	ved	rotationsreglen	og	

honorargrænsen.	Denne	form	for	uafhængighed	adskiller	sig	gevaldigt	fra	den	interne	revision,	idet	

disse	sikringer	ikke	findes	på	samme	måde.	For	den	eksterne	revisor	gælder	der	jf.	RL	§	25,	stk.	1,	at	

de	eksterne	revisorer	der	underskriver	revisionspåtegningen	for	virksomheder	som	nævnt	i	stk.	2,	

senest	7	år	efter	at	vedkommende	er	udpeget	til	opgaven,	udskiftes	for	en	periode	af	mindst	3	år.	

Dette	 krav	 giver	 den	 eksterne	 revisor	 en	 afkølingsperiode	 på	 mindst	 3	 år	 på	 den	 pågældende	

reviderede	virksomhed.	Det	samme	krav	gør	sig	ikke	gældende	hos	den	interne	revision,	hvor	IR2	

også	udtaler	at	vedkommendes	forgænger	sad	i	jobbet	som	intern	revisionschef	i	17	år	(IR2,	08:32).	

IPPF	 1312	 kræver	 derimod,	 at	 der	 bliver	 foretaget	 en	 ekstern	 vurdering	 af	 den	 interne	 revision	
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mindst	 en	 gang	 hvert	 femte	 år	 af	 en	 kvalificeret,	 uafhængig	 vurderingsperson	 eller	 en	

vurderingsgruppe	udefra	organisationen.	Denne	gennemgang	kan	overvejes	at	foretages	hyppigere	

hvis	der	bl.a.	 skulle	 ske	væsentlige	ændringer	 i	 interne	 revisionspolitikker	eller	 -procedurer	eller	

væsentlig	personaleomsætning	jf.	IG1312,	side	2.	Denne	eksterne	vurdering	kan	udføres	ved	hjælp	

af	 to	 fremgangsmåder	-	en	fuld	ekstern	vurdering	eller	en	selvvurdering	med	uafhængig	ekstern	

validering.	Omfanget	af	en	fuld	ekstern	vurdering	omfatter	typisk	tre	kernekomponenter	jf.	IG1312,	

side	3:	

• Niveauet	for	overensstemmelse	med	standarderne	og	de	etiske	regler	

• Effektiviteten	af	den	interne	revisions	aktivitet	

• I	hvilket	omfang	den	interne	revisions	aktivitet	opfylder	forventningerne	af	bestyrelsen,	den	

øverste	 ledelse	og	driftsstyring,	og	 i	hvilket	omfang	den	interne	revisions	aktivitet	tilfører	

værdi	til	organisationen	

	

Den	anden	fremgangsmåde,	hvor	der	foretages	en	selvvurdering	med	uafhængig	ekstern	validering	

består	af	følgende	jf.	IG1312,	side	4:	

• En	 omfattende	 og	 fuldt	 dokumenteret	 selvvurderings	 proces,	 der	 efterligner	 den	 fulde	

eksterne	 vurderingsproces	 mht.	 vurdering	 af	 den	 interne	 revisions	 aktivitets	

overensstemmelse	med	standarderne	og	de	etiske	regler	

• Onsite	validering	af	en	kvalificeret	og	uafhængig	ekstern	vurderingsperson	

• Begrænset	opmærksomhed	på	andre	områder	som	benchmarking;	review,	konsultation	og	

ansættelse	af	ledende	praksis	og	interview	med	ledende	og	driftsledelse	

	

Det	er	vigtigt	her	at	påpege,	at	den	eksterne	vurderingsperson	eller	den	eksterne	vurderingsgruppe	

skal	være	uafhængig	og	kvalificeret	jf.	IG1312,	side	4.	Det	er	dog	ikke	alle	virksomheder,	der	bliver	

foretaget	 en	 ekstern	 vurdering	 af	 den	 interne	 revision	 mindst	 en	 gang	 hvert	 femte	 år	 af	 en	

kvalificeret,	 uafhængig	 vurderingsperson	 eller	 en	 vurderingsgruppe	 udefra	 organisationen.	 IR2	

udtaler,	at	dette	ikke	er	noget	de	har,	og	det	heller	ikke	skrevet	ind	i	deres	funktionsbeskrivelse	(IR2,	

08:02),	hvorimod	IR1	udtaler,	at	de	har	en	anden	form	for	politik:	”I	vores	politik	har	vi	stadfæstet	

at	man	maks.	må	være	på	en	opgave	i	5	år	medmindre,	at	der	er	nogle	særlige	kompetencer	eller	

forhold	der	gør	sig	gældende.	Sidder	vi	med	nogle	der	har	nogle	særkompetencer,	som	der	ikke	nogle	
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af	de	andre	der	har,	 så	 flytter	vi	 ikke	 rundt,	men	vi	kan	godt	 flytte	 rundt	på	 teamet,	 idet	vi	 som	

udgangspunkt	altid	har	to	på	hvert	projekt”	(IR1,	34:43).	IR1	udtaler	endvidere,	at	der	er	kendskab	

til	en	virksomhed	hvor	de	skifter	den	interne	revisionschef	hvert	3-4	år	(IR1,	36:30),	hvilket	dermed	

har	 lighed	til	 rotationsregelen	for	den	eksterne	revisor.	Det	er	altså	 forskelligt	 fra	virksomhed	til	

virksomhed	 om	 hvordan	 man	 forholder	 sig	 til	 sikringen	 af	 uafhængigheden	 mht.	 noget	

rotationsbasis.	Denne	eksterne	vurdering	 for	den	 interne	revision,	er	derfor	 ikke	på	niveau	til	at	

sikre	den	samme	uafhængighed	for	den	interne	revisionsafdeling,	som	rotationsreglen	er	for	den	

eksterne	revision,	men	den	er	betydningsfuld	at	foretage	for,	at	hjælpe	med	en	løbende	vurdering	

af	den	 interne	 revisions	uafhængighed	og	kvalifikationer.	 IR2	udtrykker	en	 forestilling	om,	at	en	

lignende	koncept	som	rotationsreglen	kan	forekomme	for	den	interne	revision	idet	det	giver	god	

mening,	men	i	og	med	Danmark	er	et	lille	land,	kan	der	foreligge	en	udfordring	i	det	(IR2,	08:41).	

ER1	udtrykker	også	sin	mening	omkring	en	mulig	rotationsregel	indenfor	intern	revision,	hvori	ER1	

udtaler:	”Nej,	for	så	er	du	nød	til	at	sige	folk	op,	det	ville	være	den	eneste	mulighed.	Nej,	det	ville	jeg	

ikke	 synes	 ville	 være	 nødvendigt”	 (ER1,	 08:31).	 Samme	 holdning	 bliver	 delt	 af	 IR1,	 idet	

vedkommende	betegner	det	som	en	form	for	”overkill”	(IR1,	37:44).		

	
Den	 eksterne	 revisor	må	 ikke,	 for	 udførelsen	 af	 opgaven,	 betinge	 sig	 et	 højere	 vederlag	 for	 sit	

arbejde,	end	der	kan	anses	for	rimeligt.	Den	eksterne	revisors	vederlag	er	derfor	kun	afhængig	af	

det	udførte	arbejde,	dog	kan	opgavens	art	og	kompleksitet	være	med	til	en	ændring	i	vederlagets	

størrelse.	Følgelig	gør	at	den	eksterne	revisors	honorar	 ikke	er	afhængig	af	 f.eks.	virksomhedens	

omsætning,	da	dette	ville	være	med	til	at	true	den	eksterne	revisors	uafhængighed	til	opgaven.	Den	

interne	revisions	afdeling	er	derimod	ansat	af	bestyrelsen	i	virksomheden,	hvorfor	de	er	fast	lønnet	

hver	måned	og	under	kontrakt	i	virksomheden.	Den	interne	revisions	afdelings	aflønning	er	følgelig	

afhængig	 af	 virksomheden,	 dog	 skal	 den	 være	 konsistent	med	målene	 for	 den	 interne	 revision	

(Finanstilsynet,	2006,	s.	21).	På	dette	punkt	er	der	stor	forskel	fra	den	eksterne	og	interne	revision,	

hvorfor	dette	kan	være	med	til	at	vække	 tvivl	hos	en	velinformeret	 tredjemand	om	den	 interne	

revisions	uafhængighed.			

	

Med	hensyn	til	de	fem	globale	etiske	principper	integritet,	objektivitet,	professionel	kompetence	og	

fornøden	omhu,	fortrolighed	og	professionel	adfærd,	gælder	det	at	både	den	eksterne	og	interne	

revision	skal	stræbe	efter	at	anvende	og	overholde	disse.	Endvidere	er	både	den	eksterne	og	interne	
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revisor	underkastet	bestemmelserne	om	tavshedspligt.	Selvom	der	kan	foreligge	udfordringer	for	

den	interne	revisor	mht.	uafhængighed,	så	er	det	klare	indtryk	fra	de	to	eksterne	revisorer,	at	dette	

ikke	er	tilfældet	i	det	de	oplever:	”Men	ift.	uafhængigheden	så	synes	jeg,	at	det	er	min	erfaring,	for	

de	 interne	revisioner	 jeg	har	arbejdet	sammen	med	 i	årets	 løb,	store	som	små,	at	de	er	 rimelige	

uafhængige”	(ER1,	08:20).	

	

3.5	Ressourcer	og	kompetencer	
En	 vurdering	 som	 både	 den	 eksterne	 og	 interne	 revisor	 skal	 foretage	 sig,	 er	 vurderingen	 om	

ressourcer	 og	 kompetencer.	 Den	 eksterne	 revisor	 skal	 jf.	 ISA	 220.14	 sikre,	 at	 opgaveteamet	 og	

eventuelle	 eksperter,	 som	 ikke	 er	 en	 del	 af	 opgaveteamet,	 tilsammen	 har	 de	 kompetencer	 og	

færdigheder,	 hvortil	 den	 interne	 revisor	 også	 skal	 sikre,	 at	 de	 interne	 ressourcer	 er	 passende,	

tilstrækkelige	og	effektivt	indsat	for	at	opnå	den	godkendte	plan	jf.	IPPF	2030.	Skulle	det	ske	at	den	

eksterne	 revisors	 vurdering	 af	 kompetencer	 vurderes	 til	 ikke	 at	 være	 tilstrækkelige,	 kan	 den	

eksterne	revisor	involvere	eksperter	jf.	ISA	620.		

	

“To	fill	gaps	related	to	the	internal	audit	staff’s	knowledge,	skills,	and	competencies,	the	CAE	could	

provide	training	for	existing	staff,	request	an	expert	from	within	the	organization	to	serve	as	a	guest	

auditor,	hire	additional	staff,	or	hire	an	external	service	provider.”	-	IG	2030,	side	2		

	

Det	samme	gør	sig	dermed	gældende	for	den	interne	revisor	idet	den	interne	revisor	kan	tilbyde	

yderligere	 uddannelse	 til	 eksisterende	 ansatte	 i	 afdelingen,	 anmode	 om	 en	 ekspert	 fra	

virksomheden	til	at	fungere	som	en	gæst	revisor,	ansætte	ekstra	ansatte	eller	ansætte	en	ekstern	

tjenesteyder	jf.	IG	2030.	Når	den	eksterne	revisor	skal	anvende	den	interne	revisorers	arbejde,	skal	

den	 eksterne	 revisor	 foretage	 en	 vurdering	 om	 intern	 revision	 har	 etableret	 politikker	 for	

rekruttering,	 uddannelse	 og	 udpegning	 af	 interne	 revisorer	 til	 interne	 revisionsopgaver	 jf.	 ISA	

610.A8.	Dette	er	dog	ikke	et	krav	ift.	revisionsbekendtgørelsen	for	den	interne	revision,	hvorfor	der	

her	kunne	foretages	en	handling	om	at	indføre	det	som	et	krav,	som	dermed	kunne	være	med	til	at	

styrke	og	sikre	kompetenceniveauet	hos	den	interne	revision,	hvilket	der	også	gives	udtryk	for	af	

arbejdsgruppen	 af	 revisorer	 fra	 FSR	 og	 IIA	 (FSR	 &	 IIA,	 2013,	 s.	 33).	 I	 henhold	 til	

revisionsbekendtgørelsen	må	intern	revision	også	gerne	benytte	eksperter,	hvor	det	skal	bemærkes,	

lige	 såvel	 som	den	eksterne	 revision	skal,	at	 intern	 revision	bl.a.	 skal	 være	 i	 stand	 til	 at	vurdere	
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ekspertens	kompetencer	og	objektivitet,	at	intern	revision	skal	opnå	en	tilstrækkelig	forståelse	af	

ekspertens	ekspertiseområde,	og	at	 intern	revisions	ansvar	 for	den	samlede	konklusion	 ikke	kan	

mindskes	ved	brug	af	eksperter	jf.	REVBEK,	bilag	4,	pkt.	1.3.	

	

Med	hensyn	til	ressourcer,	nævner	de	to	interne	revisorer	begge,	at	der	er	forskel	idet	de	besidder	

flere	ressourcer	end	de	eksterne:	”Vi	har	flere	ressourcer.	Vi	har	en	væsentlig	bedre	tid,	men	vi	har	

jo	også	 væsentlige	 større	opgaver	 så	et	 eller	andet	 sted	giver	det	mening”	 (IR1,	 26:37)	og	”Den	

forskel	der	er	på	mængden	af	ressourcer,	det	er	at	vi	i	intern	revision	typisk	har	flere	ressourcer,	og	

det	er	vi	fordi	vi	går	længere	i	dybden	med	det	vi	vil	revidere	end	en	ekstern	revisor	vil	gøre.	Det	gør	

vi	ud	fra	vores	formål,	som	er	lidt	bredere	end	den	eksterne	revision	og,	at	der	vil	ligge	en	forventning	

om	at	vi	gør	det,	fordi	nu	er	vi	her	jo	alligevel.”	(IR2,	10:00).	Dette	antyder,	at	den	interne	revision	

besidder	flere	ressourcer	til	udførelsen	af	deres	opgaver	end	den	eksterne	pga.	at	de	sidder	med	

flere	og	større	opgaver	end	den	eksterne	revision	i	den	pågældende	virksomhed.	Med	hensyn	til	

den	interne	revisionsafdelings	størrelse,	stilles	der	umiddelbart	ingen	krav	om	hvor	mange	der	skal	

være	ansat	i	afdelingen,	eller	om	at	det	skal	være	proportional	med	virksomhedens	størrelse.	Dette	

er	på	baggrund	af,	at	der	også	er	andre	faktorer	end	bare	virksomhedens	størrelse,	der	spiller	ind.	

En	faktor	som	f.eks.	kompleksiteten	af	virksomhedens	produkter,	er	også	en	vigtig	faktor	at	tage	

stilling	 til	når	det	kommer	 til	 størrelsen	af	den	 interne	 revisions	afdeling.	Dog	skal	den	eksterne	

revisor	 i	 vurderingen	 af	 den	 interne	 revisionsfunktion	 foretage	 en	 vurdering	 om	 den	 interne	

revisionsfunktion	er	hensigtsmæssigt	og	passende	bemandet	i	forhold	tid	virksomhedens	størrelse	

og	 arten	 af	 dens	 aktivitet	 jf.	 ISA	 610.A8,	 når	 den	 eksterne	 revision	 skal	 anvende	 den	 interne	

revisorers	arbejde.	Dette	er	også	et	punkt	der	kræves	yderligere	handling	til	mht.	manglende	krav	i	

revisionsbekendtgørelsen	ifølge	arbejdsgruppen	af	revisorer	fra	FSR	og	IIA	(FSR	&	IIA,	2013,	s.	33).	

	

Til	dette	er	der	blevet	taget	kontakt	til	adskillige	finansielle	virksomheder,	hvor	der	blev	spurgt	ind	

til	virksomhedernes	totale	gennemsnitlige	fuldtidsansatte3,	og	antal	ansatte	i	den	interne	revisions	

afdeling.	Diagram	1	giver	et	overblik	over	det	totale	gennemsnitlige	fuldtids	ansatte	i	de	forskellige	

virksomheder	ultimo	2018,	og	hvor	mange	antal	ansatte	der	er	i	den	interne	revisions	afdeling.	

																																																								
3	Oplysninger	om	det	totale	gennemsnitlige	medarbejder	er	også	gennemgået	via	virksomhedernes	
årsrapporter.	
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Diagram	1:	Antal	ansatte	i	forskellige	finansielle	virksomheders	interne	revisionsafdelinger	

	
Kilde:	Egen	tilvirkning4	

	

Diagrammet	 viser	 den	 tydelige	 tendens,	 at	 antal	 ansatte	 i	 den	 interne	 revisions	 afdeling	 stiger	

lineært	 med	 antal	 ansatte	 i	 virksomheden,	 dog	 med	 enkelte	 undtagelser	 ved	 Sydbank	 og	

Topdanmark.	 Ved	 dette	 diagram	 er	 skæringen	 med	 y-aksen	 sat	 til	 at	 være	 1,	 idet	 det	 er	

minimumskravet	 for	 antal	 ansatte	 i	 den	 interne	 revisionsafdeling.	 Der	 er	 i	 dette	 diagram	 ikke	

inddraget	Danske	Bank,	idet	det	er	blevet	vurderet	til	at	være	for	stor	en	virksomhed	ift.	resten	af	

målgruppen.	Danske	Bank	havde	dog	ultimo	2018	et	gennemsnitlig	total	ansatte	i	virksomheden	på	

20683,	hvori	107	er	ansat	i	den	interne	revisions	afdeling.	

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒	𝑖	𝑑𝑒𝑛	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒	𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑓𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 = 0,0052 · 20683 = 107.5516 ≈ 108	

	

Bruges	den	lineære	ligning	til	at	beregne	det	antal	ansatte	i	den	interne	revisionsafdeling	ses	det,	at	

ligningen	er	meget	eksakt	 idet	den	beregner	det	til,	at	der	skal	være	ca.	108	antal	ansatte	 i	den	

interne	revisions	afdeling,	hvilket	er	én	fra	det	totale	ansatte	i	den	interne	revisionsafdeling	i	Danske	

Bank.	Sammenhængen	mellem	antal	fuldtidsansatte	i	virksomheden	og	antal	ansatte	i	den	interne	

revisionsafdeling	kan	derfor	vurderes	til	at	være	til	stede.		

	
Holdningerne	til	kompetenceniveauet	differentierer	sig	en	smule	mellem	de	 interne	og	eksterne	

revisorer.	ER2	mener	ikke,	at	der	er	så	stor	en	forskel	i	og	med	både	de	interne	og	eksterne	revisorer	

																																																								
4	Arbejdernes	Landsbank	meddelte,	at	de	har	fastsat	sig	til	at	ekspandere	deres	interne	revision	fra	6	til	8.	
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skal	være	specialiseret	i	den	pågældende	virksomhed:	”Intern	revision	bliver	jo	meget	specialiseret,	

fordi	de	sidder	med	en	virksomhed,	og	dermed	også	har	et	bedre	kendskab	til	virksomheden,	fordi	

de	kommer	der	hver	dag.	Og	det	kræver	den	eksterne	revisor	også	skal	være	meget	specialiseret	og	

meget	 dybt	 inde	 i	 den	 lovgivning	 der	 ligger	 omkring	 den	 enkelte	 virksomhed,	 og	 også	 hvordan	

processerne	er	skruet	sammen	for	at	de	ligesom	kan	være	med	til	at	forstå	revisionen,	så	der	er	ikke	

så	stor	forskel	mellem	ressourcer	og	kompetencer	mellem	intern	og	ekstern	revision.”	(ER2,	06:00).	

IR2	mener	som	udgangspunkt	heller	ikke,	at	der	er	den	store	forskel	på	kompetencer	mellem	den	

interne	og	eksterne	revision,	dog	med	den	holdning	at	den	 interne	revision	besidder	en	bredere	

kompetence	end	den	eksterne	revision	idet	de	har	et	mix	af	kompetencer:	”Udgangspunktet	må	jo	

være	at	der	ikke	er	så	stor	forskel	på	kompetencerne,	men	så	er	det	der	jo	alligevel.	Den	eksterne	

revision	er	jo	rigtig	dygtig	på	at	revidere	en	finansiel	årsrapport,	det	er	ligesom	det	de	kan.	Vi	(intern	

revision)	er	rigtig	rigtig	dygtige	til	at	revidere	virksomhed	X,	fordi	vi	kender	virksomhed	X.	Så	vores	

kompetencer	til	revision	af	den	her	kunde	er	langt	større	end	den	eksterne	revision,	men	bliver	vi	

som	intern	revision	sat	over	et	andet	sted,	så	ville	det	jo	tage	noget	tid	før	vi	ville	få	de	kompetencer.	

Så	vores	kompetencer	er	jo	langt	større	et	mix	imellem	vores	teoretiske	uddannelse	og	vores	dybe	

dybe	kendskab	til	virksomheden,	så	på	den	måde	er	vores	kompetencer	er	jo	bredere	i	den	interne	

revision	 kontra	 den	 eksterne.	 De	 (ekstern	 revision)	 er	 bare	 dygtigere	 på	 revision	 af	 finansielle	

virksomheder	end	vi	er.”	(IR2,	11:25).		

	

Denne	forskel	kan	ses	som	værende	en	forskel	som	vil	blive	større,	idet	begge	de	interne	revisorer	

nævnte,	at	de	er	på	vej	 imod	en	mere	operationel	 revisions	 tilgang	end	den	 tidligere	 finansielle	

revisions	tilgang.	Forandringsprocessen	vil	være	med	til,	at	åbne	nye	muligheder	for	den	 interne	

revisions	 fremadrettede	 rekrutteringsmuligheder	 ifølge	 IR1,	 da	 de	 i	 stedet	 for	 at	 søge	 efter	 en	

person	 med	 en	 revisor	 teoretisk	 tilgang,	 kan	 gå	 efter	 en	 person	 som	 kan	 komme	 med	 noget	

forretningstekniks	tilgang	i	stedet	for	(IR1,	13:20).	Denne	rekrutteringsmulighed	er	en	forskel	som	

de	andre	tre	revisorer	er	enig	i,	hvor	henholdsvis	IR2	og	ER2	udtaler:	”Man	vil	i	intern	revision	i	større	

omfang	rekruttere	folk,	som	har	noget	forretningsmæssig	kendskab.	Så	den	største	forskel	vil	nok	

være	 at	 vi	 (intern	 revision)	 i	 større	 omfang	 har	 behov	 for	 at	 bruge	 faguddannede	mere	 end	 de	

traditionelle	revisorer	uddannede”	(IR2,	02:50)	og	”På	den	måde	har	de	mulighed	for	at	producere	

mere	 målrettet	 medarbejdere,	 fremfor	 vi	 som	 eksterne	 revisorer	 er	 bundet	 lidt	 op	 af,	 at	 vi	 er	
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revisorer”	 (ER2,	 02:00).	 	 Kompetenceniveauet	 bliver	 også	 opretholdt	 i	 de	 to	 interne	 revisions	

afdelinger,	hvor	de	to	 interne	revisionschefer	udtaler,	at	de	 interne	revisions	medarbejder	bliver	

efteruddannet	med	et	specifik	antal	timer	hvert	år.	I	en	tæt	dialog	mellem	den	interne	revisionschef	

og	 den	 enkelte	 interne	medarbejder,	 tages	 der	 en	 beslutning	 om	hvilke	 kompetencer	man	 skal	

styrke,	 ud	 fra	 en	målrettet	 tilgang	 til	 det	 man	 har	 behov	 for	 i	 virksomheden	 (IR2,	 13:40).	 ER2	

konstatere,	 at	 disse	 uddannelsesdage	 til	 de	 interne	 medarbejdere	 også	 bliver	 afholdt	 af	 den	

eksterne	revision,	hvor	de	eksterne	revisorer	oplærer	de	interne	revisorer	i	deres	metodik:	”Med	

mange	af	de	interne	revisionsområder	vi	arbejder	med,	holder	vi	jo	løbende	nogle	uddannelsesdage	

hvor	at	vi	oplærer	dem	i	vores	metodik,	for	at	vi	ligesom	kan	basere	os	på	deres	arbejde,	så	skal	de	

jo	forstå	den	metodik	der	ligger	til	grund	for	vores	revision,	så	derfor	giver	det	god	mening	at	vi	giver	

dem	noget	input	i	hvordan	vores	revision	foregår.”	(ER2,	08:09).		

	

Forskellen	på	kompetencer	kan	derfor	blive	mere	synlige	 i	 fremtiden,	hvilket	er	et	 resultat	af	at	

intern	revision	i	de	to	virksomheder	vil	bevæge	sig	i	retning	af	at	udføre	mere	operationel	revision	

end	 finansiel	 revision.	 Dette	 er	 også	 en	 fornemmelse	 de	 fire	 forskellige	 revisorer	 deler,	 hvor	

henholdsvis	 IR1	 og	 ER1	 udtaler	 følgende:	 ”Hele	 intern	 revisions	 afdelingen	 er	 primært	

cand.merc.aud’er,	men	jeg	tror	faktisk,	at	hvis	vi	ser	på	den	længere	bane,	så	kommer	vi	faktisk	nok	

et	eller	andet	sted	til	at		bruge	nogle	andre	ressourcer	”	(IR1,	11:45)	og	”Med	hensyn	til	kompetencer,	

der	vil	jeg	helt	sikkert	mene	at	forskellen	bliver	mere	og	mere	udtalt	efterhånden	som	man	rykker	

mere	og	mere	over	imod	det	operationelle	revision.	Meget	stor	forskel.”	(ER1,	12:52).	

	

3.6	Planlægningsfasen	
Planlægningsfasen	 for	 begge	 former	 for	 revision	 starter	 ud	 men	 en	 fastlæggelse	 af	 den	

overordnende	plan.	Den	eksterne	revision	skal	som	nævnt	først	igennem	kunde-	og	opgaveaccept,	

hvorefter	 den	 eksterne	 revisor	 skal	 udarbejde	 en	 overordnet	 revisionsstrategi,	 der	 fastlægger	

revisionens	 omfang,	 tidsmæssige	 placering	 og	 retning,	 og	 som	 tjener	 som	 grundlag	 for	

udarbejdelsen	af	revisionsplanen	jf.	ISA	300.7.	Den	interne	revision	fastlægger	også	en	overordnet	

revisionsplan,	hvor	opgavens	formål	og	omfang	bliver	beskrevet.	Ved	denne	fastlæggelse,	skal	den	

interne	revision	også	vurdere	hvilken	arbejdsområde	den	skal	arbejde	i.	Denne	vurdering	har	en	stor	

betydning	 for	 hvordan	 resten	 af	 planlægningen	 skal	 fastlægges.	 Udfører	 den	 interne	

revisionsfunktion	revision	af	finansiel	rapportering	og	de	forretningsgange	og	kontroller,	der	knytter	
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sig	til	denne,	adskiller	det	ikke	deres	planlægning	meget	fra	den	eksterne	revision.	Dette	er	pga.	at	

denne	form	for	revision	ikke	adskiller	sig	væsentlig	meget	fra	den	type	revision,	der	vil	blive	udført	

af	den	eksterne	revision,	idet	opgaverne	typisk	er	de	samme.	Den	interne	revision	skal	følgelig	også	

følge	de	samme	standarder	som	den	eksterne	revision,	dog	kan	de	pålægges,	at	udføre	en	mere	

detaljeret	 revision	 end	 den	 eksterne	 revision	 ville	 have	 udført.	 Den	 eksterne	 revisor	 skal	 ved	

revisionen	 fastsætte	 væsentlighedsniveau	 for	 regnskabet,	 og	 udfører	 den	 interne	 revision	 også	

finansiel	revision,	gælder	det	samme	for	dem,	hvor	henholdsvis	både	ER1	og	ER2	giver	udtryk	for,	

at	det	er	noget	som	den	interne	revision	også	foretager	sig	(ER1,	15:58)	(ER2,	10:03).	Retningen	for	

den	interne	revision	ses	dog	mere	til	at	være	med	fokus	på	det	operationelle	i	de	kommende	år	end	

det	finansielle,	hvorfor	planlægningen	derfor	vil	være	forskellig	fra	den	eksterne	revision.	IR1	udtaler	

her:	”Der	er	sket	en	pæn	udvikling	af	hvad	vi	har	lavet	af	opgaver.	Vi	er	gået	fra	en	overdrevet	og	

primært	finansiel	revision,	til	nu	en	primært	operationel	revision”	(IR1,	23:15).	Dette	vil	være	med	

til,	at	der	 i	mindre	grad	vil	 fastlægges	væsentlighedsniveau	af	den	interne	revision,	 idet	fokus	vil	

være	på	andre	område	end	det	 finansielle,	hvori	ER2	udtaler:	 ”Med	hensyn	til	den	operationelle	

revision,	der	er	de	fleste	af	de	her	interne	revisioner	på	en	rejse	hvor	de	skal	lære	og	forvandle	sig	til	

den	her	operationelle	revision,	hvor	det	mere	handler	om	processer	og	forretningsgange	og	der	er	

væsentlighedsniveau	i	mindre	grad	nødvendigt”	(ER2,	10:10).	

	

Både	 den	 eksterne	 og	 interne	 revision	 skal	 opnå	 en	 forståelse	 af	 virksomheden,	 heriblandt	 de	

interne	kontroller	og	interne	processer.	Forståelsen	af	dette	for	den	interne	revision	er	nødvendig	

idet	 det	 skal	 være	 med	 til,	 at	 den	 interne	 revisionsfunktion	 kan	 anvende	 deres	 ressourcer	 og	

kompetencer	 mere	 hensigtsmæssigt.	 Den	 eksterne	 revision	 skal	 endvidere	 identificere	 risici,	

hvorefter	 det	 er	 revisors	mål	 at	 nedbringe	 den	 samlede	 revisionsrisikoen	 til	 et	 acceptabelt	 lavt	

niveau,	således	at	den	eksterne	revisor	kan	drage	rimelige	konklusioner,	for	dermed	at	afgive	en	

konklusion	med	høj	grad	af	sikkerhed	jf.	ISA	200.17.	Den	interne	revision	skal	også	identificere	og	

vurdere	 de	 forretningsmæssige	 risici,	 der	 er	 med	 til	 at	 true	 opnåelsen	 af	 virksomhedens	

målsætninger.	Vurdering	af	disse	risici	fra	de	to	former	for	revision	minder	om	hinanden,	idet	den	

eksterne	 revisions	 heatmap	 og	 den	 interne	 revisions	 risikomatrix	 næsten	 er	 identiske.	 Begge	

risikovurderinger	involverer	målingen	af	både	indvirkningen	af	risikoen	og	sandsynligheden	for	at	

risikoen	 forekommer.	 Endvidere	 skal	 begge	 former	 for	 revision	 have	 en	 forståelse	 for	
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besvigelsesrisici,	som	defineres	som	en	bevidst	handling	udført	af	en	eller	flere	personer	bland	den	

daglige	ledelse,	den	øverste	ledelse,	medarbejdere	eller	tredjeparter,	der	benytter	vildledning	til	at	

opnå	en	uberettiget	eller	ulovlig	fordel	jf.	ISA	240.11.	Disse	skal	der	tages	stilling	til,	og	de	skal	af	

begge	revisioner	behandles,	som	var	de	betydelige	risici.		

	

Identifikation	og	test	af	nøglekontroller	skal	foretages	af	både	den	eksterne	og	interne	revision.	Den	

interne	revision	skal	endvidere	her	foretage	sig	en	evaluering	af	kontrollernes	design,	og	om	de	er	

designet	tilstrækkeligt	således,	at	de	reducerer	risici	til	acceptable	niveauer	jf.	IPPF	2120.	Til	sidst	i	

processen	foretager	den	interne	revision	sig	en	allokering	af	de	ressourcer,	som	er	nødvendige	for	

at	 fuldføre	 opgaven	 effektivt,	 hvorimod	 den	 eksterne	 revision	 får	 tilpasset	 deres	 overordnede	

revisionsplan,	som	nu	endelig	kan	blive	fastlagt	til	sidst	i	processen.	Der	bides	her	mærke	i	at	de	

fleste	begreber	er	det	 samme	 for	begge	 former	 for	 revisioner,	 dog	giver	 alle	 fire	 revisorer	 klart	

udtryk	 for,	 at	 den	 interne	 revisions	 planlægningsproces	 er	 bredere	 end	 den	 eksterne,	 hvor	 IR2	

udtaler:	”Så	på	den	måde	er	vores	planlægningsproces	sådan	set	noget	mere	omfattende	end	den	

er	 i	 den	 eksterne	 revision,	 men	 ellers	 er	 mange	 af	 begreberne	 de	 samme”	 (IR2,	 17:00).	 Den	

omfattende	 del	 kommer	 på	 grund	 af	 at	 den	 interne	 revision	 skal	 dække	 hele	 virksomheden,	

hvorimod	den	eksterne	revision	er	mere	målrettet	ift.	den	finansielle	revision.	ER2	udtaler	her:	”Det	

er	meget	forskelligt	og	kommer	an	på	hvilken	intern	revision	man	har	med	at	gøre.	Der	er	flere	og	

flere	af	de	store	interne	revisioner	der	begynder	at	operere	mere	med	operationel	revision,	hvor	de	

laver	et	overordnet	billede	af	alle	virksomhedens	risici,	altså	også	udover	de	finansielle	risici.	Så	deres	

planlægning	 er	 bredere	 end	 vores”	 (ER2,	 08:54).	 Den	 interne	 revisions	 overgang	 til	 en	 mere	

operationel	 revision	 er	 noget	 som	 ER2	 og	 IR1	 ser	 som	 en	 positiv	 retning,	 idet	 det	 er	 i	 det	

arbejdsområde	deres	styrker	ligger:	”Det	er	der	de	kan	bruge	deres	viden	omkring	virksomheden	til	

at	komme	med	nogle	anbefalinger	eller	kommer	med	noget	værdi	ift.	at	sige	om	processerne	fungere	

effektivt”	(ER2,	11:35)	og	”Det	er	jo	der,	at	vi	giver	betryggelsen	til	bestyrelsen	og	revisionsudvalget,	

det	på	den	del”	(IR1,	41:44).	Planlægningsfasen	kan	derfor	minde	om	hinanden	for	de	to	former	for	

revision,	især	hvis	den	interne	revisionsfunktion	arbejder	indenfor	finansiel	revision.	Dog	foretager	

den	 interne	revisionsfunktion	sig	et	bredere	scope	 idet	hele	risikobilledet	er	 inde,	hvorimod	den	

eksterne	revision	er	mere	målrettet	ift.	de	finansielle	risici.		 	
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4.	ISA	610	
Den	eksterne	revisor	kan	i	sit	arbejde	vælge	at	inddrage	arbejdet	udført	af	den	interne	revision.	Hvis	

den	eksterne	revisor	vælger	at	anvende	den	interne	revisors	arbejde,	skal	der	tages	udgangspunkt	i	

ISA	610,	som	omhandler	dette.	ISA	610	stiller	ingen	krav	til	den	eksterne	revisor	om	anvendelsen	af	

den	 interne	 revisorers	 arbejde.	 Denne	 beslutning	 er	 op	 til	 den	 eksterne	 revisor	 selv,	 når	 den	

overordnende	revisionsstrategi	bliver	fastlagt.	Omfanget	af	ISA	610	omfatter	to	hovedområder:	

a) Anvendelse	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	til	at	opnå	revisionsbevis	

b) Anvendelse	af	interne	revisorers	direkte	assistance	under	eksterne	revisors	ledelse,	tilsyn	og	

gennemgang	

	

Idet	den	interne	revision	kun	må	udføre	revision,	kan	den	interne	revision	afdeling	ikke	anvendes	

som	direkte	assistance	under	eksternes	revisors	ledelse,	tilsyn	og	gennemgang.		

	

4.1	Formål	og	krav	
“The	 auditor	 first	 needs	 to	 obtain	 an	 understanding	 of	 the	 internal	 audit	 function,	 including	

information	about	the	activities	that	it	performs.	The	auditor	next	must	determine	whether	any	of	

these	activities	are	 likely	to	be	relevant	to	the	audit	of	the	financial	statements”	 -	 (Eilifsen	et	al.,	

2014,	s.	73)	

	

Før	der	kan	gøres	brug	af	ISA	610,	skal	den	eksterne	revisor	opnå	en	forståelse	af	arten	af	den	interne	

revisionsfunktions	ansvar,	dens	organisationsmæssige	status,	og	de	aktiviteter,	der	er	udført,	eller	

som	skal	udføres	jf.	ISA	315.23.	For	at	den	eksterne	revisor	kan	opnå	en	forståelse	af	arten	af	den	

interne	 revisionsfunktionsansvar,	 kan	 der	 bl.a.	 gøres	 brug	 af	 forespørgsler	 til	 de	 relevante	

medarbejder	 i	 den	 interne	 revisionsfunktion	 jf.	 ISA	 315.6(a).	 Hvis	 revisor	 på	 baggrund	 af	 sin	

foreløbige	forståelse	af	den	interne	revisionsfunktion	forventer	at	anvende	denne	funktionsarbejde	

til	at	ændre	arten,	den	tidsmæssige	placering	eller	at	mindske	omfanget	af	de	revisionshandlinger,	

der	skal	udføres,	 finder	 ISA	610	anvendelse	 jf.	 ISA	315.A119.	Ved	forventning	af	at	den	eksterne	

revisor	 anvender	 den	 interne	 revisionsfunktions	 arbejde,	 beskrives	 den	 eksterne	 revisors	 mål	

værende,	at	 fastlægge	om	den	 interne	revisionsfunktions	eller	de	 interne	revisorers	arbejde	kan	

anvendes,	 og	 i	 givet	 fald	 på	hvilke	 områder	 og	 i	 hvilket	 omfang	 jf.	 ISA	 610.13(a).	 Efter	 dette	 er	

fastslået,	er	den	eksterne	revisorers	mål	også	at	fastlægge	om	arbejdet	er	fyldestgørende	i	forhold	
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til	revisions	formål	jf.	ISA	610.13(b).	Forventer	den	eksterne	revisor	derimod	ikke,	at	anvende	den	

interne	revisionsfunktions	arbejde	til	at	opnå	revisionsbevis,	eller	er	den	interne	revisionsfunktions	

ansvarsområder	og	aktiviteter	 ikke	relevante	for	revisionen,	gælder	kravene	i	 ISA	610	ikke	jf.	 ISA	

610.3.	 Det	 skal	 dog	 her	 pointeres,	 at	 selv	 om	 den	 interne	 revisionsafdeling	 måtte	 udføre	

revisionshandlinger,	 som	 minder	 om	 de	 revisionshandlinger,	 den	 eksterne	 revisor	 udfører,	 er	

hverken	 den	 interne	 revisionsfunktion	 eller	 de	 interne	 revisorer	 uafhængige	 i	 forhold	 til	

virksomheden,	som	det	kræves	for	den	eksterne	revisor	ved	revision	af	et	regnskab	i	henhold	til	ISA	

200	jf.	ISA	610.11.	Dette	betyder,	at	det	udelukkende	er	den	eksterne	revisor	der	har	eneansvar	for	

sin	 revisionspåtegning	 og	 den	 revisionskonklusion	 der	 udtrykkes.	 Anvendelsen	 af	 den	 interne	

revisorers	 arbejde	 vil	 dermed	 ikke	 reducere	 den	 eksterne	 revisors	 ansvar	 vedrørende	 sin	

revisionskonklusion.		

	

4.2	Fastlæggelse	af	anvendeligheden	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	
Et	 krav	 ved	 anvendelsen	 af	 intern	 revision	 funktions	 arbejde	 er,	 at	 den	 eksterne	 revisor	 skal	

fastlægge,	om	den	 interne	revisionsfunktions	arbejde	kan	anvendes	til	 revisionens	formål	ved	at	

vurdere	følgende	jf.	ISA	610.15:	

a) Omfanget,	 hvori	 den	 interne	 revisionsfunktions	 organisatoriske	 status	 samt	 relevante	

politikker	og	procedurer	understøtter	de	interne	revisorers	objektivitet	(jf.	afsnit	A5-A9)	

b) Kompetenceniveauet	i	den	interne	revisionsfunktion,	og	(jf.	afsnit	A5-A9)	

c) Om	den	 interne	 revisionsfunktion	 anvender	 en	 systematisk	 og	 disciplineret	metode,	 der	

omfatter	kvalitetsstyring	(jf.	afsnit	A10-A11)	

	

Fastlår	den	eksterne	revisor	derimod	at	disse	betingelser	ikke	understøttes	på	fyldestgørende	vis,	

kan	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	ikke	anvendes.	I	henhold	til	de	jævnførte	afsnit,	henviser	

objektiviteten	til	evnen	til	at	udføre	de	pågældende	opgaver,	uden	at	lade	manglende	neutralitet,	

interessekonflikter	 eller	 andres	 upassende	 indflydelse	 tilsidesætte	 faglige	 vurdering.	 Hvorimod	

kompetenceniveauet	 henviser	 til	 opbygningen	 og	 opretholdelse	 af	 funktionens	 viden	 og	

færdigheder	som	helhed	på	et	niveau,	der	gør	det	muligt	at	udføre	de	tildelte	opgaver	omhyggeligt	

og	 i	 overensstemmelse	 med	 gældende	 faglige	 standarder	 jf.	 ISA	 610.A8.	 Objektiviteten	 og	

kompetenceniveauet	går	hånd	i	hånd,	og	derfor	kan	der	ikke	kompenseres	ved	nogle	af	delene	idet	

de	skal	supplere	hinanden.	Dette	betyder,	at	et	højt	niveau	af	objektivitet	ikke	kan	kompensere	for	
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manglen	på	tilstrækkelige	kompetencer	og	omvendt.	Begge	disse	skal	vurderes	til	at	være	af	et	vist	

niveau	før	den	eksterne	revisor	kan	anvende	den	interne	funktions	arbejde,	og	jo	højere	de	vurderes	

til	at	være,	desto	mere	sandsynligt	er	det	at	arbejdet	bliver	anvendt.	Et	yderligere	krav	som	stilles	

er,	 at	 den	 eksterne	 revisor	 skal	 overveje	 arten	og	 omfanget	 af	 det	 arbejde,	 som	er	 udført	 eller	

planlægges	udført	af	den	 interne	revisionsfunktion,	og	dets	 relevans	 for	den	eksterne	revisorers	

overordnede	revisionsstrategi	og	revisionsplan	jf.	ISA	610.17.			

	

4.3	Anvendelsen	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	
Idet	 beslutningen	 om	 at	 anvende	 den	 interne	 revisionsfunktionsarbejde	 er	 forelagt,	 skal	 den	

eksterne	 revisor	 drøfte	 den	 planlagte	 anvendelse	 heraf	 som	 grundlag	 for	 at	 koordinere	 deres	

respektive	aktiviteter,	hvor	bl.a.	arten	af	det	udførte	arbejde,	omfanget	af	revisionens	dækning	og	

væsentlighed	for	regnskabet	som	helhed	kan	behandles	jf.	 ISA	610.A24.	For	at	dette	samarbejde	

kan	fungere	effektivt	er	det	vigtigt,	at	de	to	parter	informere	hinanden	om	betydelige	forhold	som	

kan	påvirke	deres	 arbejde	og	 at	 den	eksterne	 revisor	har	 adgang	 til	 relevante	 rapporter,	 der	 er	

udarbejdet	af	den	interne	revisionsfunktion.	Den	eksterne	revisor	skal	opnå	en	forståelse	af	arten	

og	omfanget	af	de	revisionshandlinger,	som	den	interne	revisions	funktion	har	udført,	hvorfor	den	

eksterne	 revisor	 skal	 gennemgå	de	 rapporter	 der	 er	 relateret	 til	 det	 arbejde,	 der	 planlægges	 at	

anvende.	Herefter	skal	den	eksterne	revisor	udføre	tilstrækkelige	revisionshandlinger	på	dette	og	

jf.	ISA	610.23	vurdere	om:	

a) Funktionens	 arbejde	 er	 blevet	 behørigt	 planlagt,	 udført,	 ført	 tilsyn	med,	 gennemgået	 og	

dokumenteret	

b) Tilstrækkeligt	og	egnet	bevis	er	blevet	opnået,	så	funktionen	er	i	stand	til	at	drage	rimelige	

konklusioner,	og	

c) De	 dragne	 konklusioner	 er	 passende	 efter	 omstændighederne,	 og	 den	 interne	

revisionsfunktions	rapporter	er	konsistente	med	resultaterne	af	det	udførte	arbejde.	

		

Disse	revisionshandlinger	kan	bl.a.	bestå	af	forespørgsler	til	relevante	medarbejder	 i	den	 interne	

revisionsfunktion	 eller	 gennemgang	 af	 den	 interne	 revisionsfunktions	 arbejdsprogram	 og	

arbejdspapirer	 jf.	 ISA	610.A28.	Nogle	visse	dele	af	den	 interne	 revisionsfunktions	arbejde	er	det	

vigtigt	med	genudførelse	af	arbejdet,	idet	genudførelse	tilvejebringer	mere	sandsynliggørende	bevis	

vedrørende	hensigtsmæssigheden	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	sammenlignet	med	de	
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ovenstående	 revisionshandlinger	 jf.	 ISA	 610.A30.	 Disse	 genudførelser	 vil	 højst	 sandsynligt	 blive	

udført	på	områder	hvor	der	er	høj	risiko	for	væsentlig	fejlinformation.		

	

4.4	Dokumentation	
Den	 eksterne	 revisor	 skal	 til	 sidst	 fremføre	 en	 revisionsdokumentation	 af	 anvendelsen	 af	 den	

interne	revisionsfunktionsarbejde,	hvilket	bl.a.	skal	omfatte	den	eksterne	revisors	stillingtagen	til	

om	 funktionens	 organisatoriske	 status	 samt	 relevante	 politikker	 og	 procedurer	 understøtter	 de	

interne	 revisors	 objektivitet	 på	 fyldestgørende	 vis	 samt	 den	 interne	 revisionsfunktions	

kompetenceniveau	 jf.	 ISA	 610.36.	 Arten	 og	 omfanget	 af	 det	 anvendte	 arbejde,	 og	 de	

revisionshandlinger,	som	den	eksterne	revisor	har	udført	for	at	vurdere	tilstrækkeligheden	af	det	

anvendte	arbejde,	skal	ligeledes	omfattes	i	det	fremførte	revisionsdokumentation.		

	 	



	
67	

5.	Anvendelse	af	interne	revisorers	arbejde	
Den	interne	revisor	arbejder	til	dagligt	i	virksomheden,	og	har	dermed	en	styrke	i	at	have	et	stort	

kendskab	 til	 virksomheden,	mens	 den	 eksterne	 revisor	 har	 udført	 revision	 i	mange	 andre	 slags	

virksomheder	og	brancher.	Anvendelsen	af	den	interne	revisors	arbejde	af	den	eksterne	revisor	kan	

dermed	være	med	til	at	skabe	en	synergieffekt.	Dette	kan	være	med	til,	at	skabe	en	vis	form	for	

arbejdsfordeling	mellem	de	 to	parter	 som	kan	være	med	 til,	 at	nedskære	den	eksterne	 revisors	

ressourcer	på	opgaven	samtidig	med,	at	kvaliteten	i	revisionsarbejdet	øges.	

	

5.1	Planlægningsfasen	
Ligeså	vel	som	man	skal	have	god	planlægning	til	både	ekstern	og	intern	revision,	skal	der	også	være	

god	planlægning	når	ekstern	og	intern	revision	arbejder	sammen.	Den	gode	planlægning	kommer	

ud	 fra	et	godt	samarbejde	og	en	god	dialog,	hvilket	alle	 fire	 revisorer	giver	udtryk	 for,	hvori	 IR1	

udtaler:	”Hvis	ekstern	revision	skal	bruge	vores	arbejde,	så	er	det	vigtigt	at	vi	for	det	første	har	en	

tæt	dialog	med	ekstern	revision	i	den	overordnede	planlægning”	(IR1,	51:00).	Som	fremlagt,	skal	den	

eksterne	 revisor	 drøfte	 den	 planlagte	 anvendelse	 heraf	 som	 grundlag	 for	 at	 koordinere	 deres	

respektive	 aktiviteter	 jf.	 ISA	 610.A24.	Dette	 bliver	 også	 gjort	 af	 de	 eksterne	 revisorer,	 hvor	 ER2	

udtaler:	”Ekstern	 revision	sætter	 sig	ned	og	vurdere	hvad	der	kan	gå	galt	 i	det	her	 regnskab,	og	

identificere	nogle	risici	på	baggrund	af	vores	forståelse	af	de	forskellige	forretningsprocesser.	Det	

danner	vi	os	en	selvstændig	holdning	til,	kommunikere	med	intern	revision	i	forhold	til	om	de	er	enige	

i	den	her	risikovurdering,	og	så	på	baggrund	af	det,	fastlægger	en	aftale	imellem	intern	og	ekstern	

revision	om	hvem	gør	så	hvad”.	(ER2,	17:30).	Ovennævnte	udtalelse	bliver	også	verificeret	af	de	to	

interne	revisorer,	hvor	de	endvidere	 fremhæver	at	det	er	vigtigt,	at	man	har	gensidig	adgang	til	

hinandens	papirarbejde,	 lover	at	holde	hinanden	orienteret	og	 foretager	 sig	en	arbejdsfordeling	

(IR1,	51:53).	De	interne	revisorer	nævner	yderligere,	at	der	bliver	foretaget	genudførelse	af	deres	

arbejde	fra	den	eksterne	revisor	for	at	validere	de	konklusioner,	som	den	interne	revisionsfunktion	

har	draget	jf.	ISA	610.A30	(IR2,	30:07).		

	

Uenigheder	kan	forekomme	i	planlægningsfasen,	hvorfor	den	tætte	dialog	er	med	til	at	minimere	

disse.	Selvom	der	er	uenigheder,	bliver	dette	ikke	set	som	en	dårlig	ting	idet	det	er	med	til	at	få	flere	

vinkler	på	revisionen,	hvori	ER2	udtaler:	”Det	 fordrer	egentlig	kun	godt	samarbejde,	at	vi	har	en	

forskellig	opfattelse	af	tingene”	(ER2,	19:55).	ER2	nævner	også,	at	der	ved	disse	dialoger	kommer	
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gode	inputs	fra	den	interne	revision	i	og	med	de	kender	virksomheden	en	del	bedre,	og	hvor	den	

eksterne	revision	kommer	med	andre	inputs,	idet	de	har	en	viden	fra	andre	kunder	fra	markedet	

generelt	(ER2,	20:10).	Den	eksterne	revisor	er	dog	altid	velvidende,	at	det	er	den	eksterne	revisor	

der	har	eneansvar	for	sin	revisionspåtegning	og	den	revisionskonklusion	der	udtrykkes	jf.	ISA	610.11,	

hvorfor	ER2	udtaler:	”Vi	skal	jo	som	eksterne	revisorer	stå	på	mål	for	alt	i	forhold	til	regnskabet,	og	

derfor	er	det	også	os	der	fører	pinden	på	hvad	for	nogle	handlinger,	der	ligesom	er	minimumskrævet	

ift.	hvad	der	skal	laves.”	(ER2,	17:57).		

	

Planlægningen	er	også	vigtig	 i	og	med	det	sikrer	den	eksterne	revisor	et	overblik	over,	hvad	den	

interne	 revision	 får	 revideret,	 og	 er	 bevidste	 om	 hvad	 de	 ikke	 får	 revideret,	 så	 de	 selv	 kan	 få	

revideret	det	 (ER1,	25:29).	Denne	planlægningsprocedure	kommer	til	at	ændre	sig	betydeligt	de	

kommende	år	for	de	interviewede	revisorer,	i	og	med	den	interne	revision	for	de	to	virksomheder	

ikke	 længere	 skriver	 under	 på	 årsregnskabet.	 Dette	 kommer	 som	 resultat	 af	 at	 de	 som	 nævnt	

kommer	til	at	udføre	mere	operationel	revision	end	finansiel	revision,	hvor	IR1	udtaler:	”Indtil	i	år,	

her	for	2019,	der	har	vi	lavet	fælles	planlægning.	For	2019,	der	lavede	vi	det	hver	for	sig,	fordi	vi	ikke	

længere	skriver	under	og	fordi	vi	gerne	vil	”state”	mere,	at	det	den	operationelle	revision	der	er	den	

primære	driver	for	os”	(IR1,	52:38).		

	

5.2	Udfordringer		
Man	vil	i	livet	altid	møde	udfordringer,	og	anvendelsen	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	

er	ingen	undtagelse	for	de	interne	og	eksterne	revisorer.		

	

For	 de	 eksterne	 revisorer	 nævnes	 den	 interne	 revisions	 metodik	 som	 en	 klar	 udfordring.	 Hvis	

virksomheden	med	den	 interne	revision	skifter	revisionsvirksomhed,	så	skal	den	 interne	revision	

adoptere	den	nye	revisionsvirksomheds	metodik,	og	dette	kan	godt	være	en	udfordring	i	og	med	de	

to	metodiker	fra	de	to	forskellige	revisionsvirksomheder	kan	være	forskellige,	hvorfor	ER1	udtaler:	

”Det	kan	særlig	være	en	udfordring,	hvis	man	skifter	revisor,	hvis	f.eks.	de	skifter	revisor	fra	Deloitte	

til	EY,	og	Deloittes	og	EY’s	metodik	ikke	er	helt	ens.”	(ER1,	27:05).	ER2	deler	samme	holdning,	hvor	

det	dog	bemærkes	at	sådan	en	udfordring	kan	undgås	ifølge	ER2,	så	længe	at	man	har	haft	en	god	

planlægning:	”Der	er	nogle	gange	hvor,	at	deres	metodik	ikke	er	helt	opdateret	ift.	vores	metodik,	

så	kan	der	være	nogle	udfordringer,	 i	hvad	der	er	af	 forskelle	 i	de	metodiker	der	er,	hvor	vi	 så	 i	
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henhold	til	vores,	skal	lave	noget	mere	arbejde.	Det	kan	give	en	udfordring,	men	det	jo	fordi	man	

ikke	har	fået	”aligned”	det	til	at	starte	med”	(ER2,	27:07).		

Udfordringer	såsom	at	den	 interne	revision	 ikke	 laver	nok,	hvordan	den	 interne	revision	udfører	

papirarbejde	 og	 hvordan	 det	 dokumenteres,	 nævnes	 også	 som	 udfordringer	 for	 de	 eksterne	

revisorer,	med	 den	 førnævnte	 bemærkning	 at	 dette	 kan	 undgås	med	 en	 god	 dialog	 og	 en	 god	

planlægning.	Disse	udfordringer	tages	imod	professionelt	af	de	eksterne	revisorer,	hvorefter	ER2	

nævner	modenhed	som	en	mulig	udfordring	og	dog	alligevel	ikke	ud	fra	ER2’s	personlige	erfaringer:	

”Man	møder	altid	udfordringer	når	man	gennemgår	andre	personernes	arbejde,	men	det	tager	vi	

egentlig	meget	professionelt.	Vi	har	jo	altid	kommentar	til	det	arbejde	som	intern	revision	udfører,	

også	er	det	lidt	omkring	modenhed	om	hvordan	den	interne	revision	går	til	de	bemærkninger	vi	har,	

fordi	vi	skal	jo	sikre	at	revisionsbeviset	lever	op	til	den	standard	der	er	krævet	ift.	vores	metodik	eller	

revisionsstandarder,	 så	 derfor	 har	 vi	 jo	 altid	 kommentarer	 og	 diskutere	 hvordan	man	 kan	 gøre	

tingene	bedre,	men	det	fungere	egentlig	godt	og	jeg	synes	egentlig,	at	det	ikke	vil	blive	set	som	en	

udfordring”	(ER2,	26:03).		

	

Udfordringer	for	den	interne	revision	ses	som	værende	tilpasningen	af	den	planlagte	revision.	Dette	

kan	ende	i,	at	man	som	intern	revisor	skal	revidere	noget,	som	man	i	forvejen	ikke	havde	planlagt,	

hvorfor	man	 er	 nødsaget	 til	 at	 bruge	 flere	 ressourcer	 på	 nye	 områder.	 Her	 udtaler	 IR1	 og	 IR2	

følgende:	”Udfordring	er	vel	at	du	et	eller	andet	sted	er	pålagt	nogle	opgaver,	som	du	nødvendigvis	

ikke	ville	kigge	på”	(IR1,	01:02:40)	og	”Udfordringen	er	selvfølgelig	nogle	gange,	at	vi	skal	forsøge	

at	tilpasse	lidt	det	vi	havde	tænkt	os	der	skulle	revideres,	til	at	gøre	noget	andet.	Det	kan	selvfølgelig	

godt	give	lidt	udfordringer	for	os”	(IR2,	37:45).	Den	interne	revisor	kan	i	visse	tilfælde	vurdere,	at	

der	ikke	foreligger	risici	på	visse	områder,	men	hvor	den	eksterne	revisor	mener	at	de	skal	foretage	

revision	 på	 det	 pågældende	 område.	 IR1	 mener	 ikke	 det	 er	 en	 stor	 udfordring,	 dog	 med	 den	

holdning	at	man	godt	kunne	være	mere	effektive	omkring	dette.	IR2	oplever	endvidere	ikke	de	store	

udfordringer	på	nuværende	tidspunkt,	hvor	der	dog	nævnes	manglende	løbende	koordinering	og,	

at	man	arbejder	lidt	for	meget	ud	for	hvert	sit	formål	fra	tidligere	erfaringer:	”Nu	har	jeg	heldigvis	

nogle	erfaringer	fra	andre	steder	også,	og	det	kan	godt	nogle	gange	være	lidt	bøvlet	hvis	man	ikke	

får	holdt	denne	løbende	koordinering,	og	man	arbejder	lidt	for	meget	ud	for	hvert	sit	formål,	så	det	

en	stor	udfordring	for	den	interne	revisor,	fordi	der	kan	jo	ske	det	at	denne	forventningskløfte	for	
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den	eksterne	revisor,	at	den	eksterne	revisor	havde	en	forventning	om	at	den	interne	revision	gjorde	

noget	som	den	ikke	gør,	også	bliver	det	et	problem,	men	det	oplever	jeg	altså	ikke	her”	(IR2,	38:12).		

	

En	udfordring	der	ikke	er	til	stede	hos	de	to	eksterne	revisorer,	er	at	anse	den	interne	revision	som	

en	trusted	advisor5.	PwC	foretager	hvert	år	en	international	undersøgelse	omkring	tilstanden	af	den	

interne	 revisions	 profession,	 hvor	 de	 adspurgte	 bl.a.	 er	 interne	 revisionsledere,	 ledelses-	 og	

bestyrelsesmedlemmer	fra	forskellige	brancher,	geografiske	områder	og	virksomhedsstørrelser.	Et	

af	 fokuspunkterne	mellem	 2014-2017	 var	 om	 den	 interne	 revision	 blev	 anset	 som	 værende	 en	

trusted	advisor	blandt	respondenterne,	og	dette	resulterede	ud	i	følgende	diagram	2:	

	

Diagram	2:	Intern	revision	som	en	trusted	advisor	

	
Kilde:	(PwC,	2016,	s.	4),	(PwC,	2017,	s.	14)	

	

De	blå	punkter	er	 til	 undersøgelsen	omkring	 ”%	af	 respondenter	der	 ser	 intern	 revision	 som	en	

trusted	advisor	i	dag”,	mens	de	røde	punkter	er	til	undersøgelsen	omkring	”%	af	respondenter	der	

ønsker,	at	intern	revision	bliver	en	trusted	advisor	i	2020”.	Det	ses	tydeligt,	at	intern	revision	bliver	

set	som	værende	en	trusted	advisor	mindre	og	mindre	for	hvert	år	der	går.	I	2014	var	der	24%	der	

så	intern	revision	som	værende	en	trusted	advisor,	hvorefter	dette	er	faldet	til	9%	i	2017.	I	2015	

																																																								
5	En	intern	revisionsfunktion,	der	giver	tillægstjenester	og	proaktiv	strategisk	rådgivning	til	virksomheden	langt	
ud	over	effektiv	gennemførelse	af	revisionsplanen	(PwC,	2017,	s.	14).	
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ville	55%	af	respondenterne	have	at	den	interne	revision	blev	anset	som	værende	en	trusted	advisor	

i	2020,	hvorfor	der	skal	ske	en	drastisk	ændring	før	dette	kan	 lade	sig	gøre.	Det	er	vigtigt	her	at	

påpege,	at	det	er	en	international	undersøgelse,	og	derfor	kan	der	være	stor	forskel	fra	hvordan	

intern	 revision	 bliver	 anset	 i	 Danmark	 sammenlignet	 med	 resten	 af	 verden.	 De	 to	 adspurgte	

eksterne	revisorer	mener	det	modsatte	af	respondenterne,	hvori	ER1	udtaler:	”Jeg	synes	at	det	er	

mega	ærgerligt	det	her.	Som	ekstern	revisor,	så	opfatter	jeg	mig	bestemt	ikke	som	værende	i	kamp	

med	intern	revision,	tværtimod	er	der	super	sparing,	mange	af	dem	er	superdygtige.”	(ER1,	37:28).	

ER2	 er	 af	 samme	 holdning,	 hvorefter	 der	 nævnes	 at	 den	 løbende	 forandring	 i	 intern	 revisions	

arbejdsområde	 vil	 være	 med	 til	 at	 hjælpe	 positivt	 omkring	 denne	 undersøgelse:	 ”Jeg	 tror	 det	

kommer	 til	at	udvikle	 sig	 i	den	positive	 retning,	altså	det	her	med,	at	 intern	 revision	bliver	mere	

operationelle,	det	vil	hjælpe	helt	sikkert”	(ER2,	32:23).	ER1	nævner	endvidere,	at	det	lige	så	vel	kunne	

være	et	spørgsmål	om	intern	revision	er	dårlige	til	at	markedsføre	sig	selv,	hvilket	kan	skyldes,	at	de	

ikke	får	lavet	noget	som	organisationen	opfatter	som	værende	relevant	eller	værdiskabende	(ER1,	

36:17).	De	interne	revisorer	nævner,	at	retningen	af	den	interne	revisors	rolle	er	mere	at	være	en	

assurance	 provider	 fremfor	 en	 trusted	 advisor,	 hvor	 det	mere	 er	 revisionsdelen	 der	 tæller	 (IR1,	

01:12:03),	hvilket	kan	have	en	medvirken	til	undersøgelsens	resultat.	Den	manglende	viden	om	hvad	

den	interne	revisionsfunktion	kan	tilbyde,	kan	dermed	have	en	effekt	på	disse	undersøgelser	(PwC,	

2016,	s.5).		

	

5.3	Forbedringer	til	fremtiden	
De	fire	revisorer	nævner	hovedsageligt	to	mulige	scenarier	mht.	forbedringer	-	anvendelse	af	det	

samme	revisionsværktøj	og	anvendelse	af	de	samme	revisionsstandarder.	

	

En	 forbedring	 der	 nævnes	 er,	 at	 det	 ville	 være	 nemmere	 for	 begge	 parter,	 hvis	 den	 interne	

revisionsfunktions	anvendte	det	samme	revisionsværktøj	som	den	eksterne	revision.	I	henhold	til	

dette	udtaler	ER1	følgende:	”Der	ingen	tvivl	om	der	hvor	der	er	nemmest,	at	dokumentere	for	intern	

revision	overfor	ekstern	revision,	at	man	går	struktureret	til	værks,	det	er	hvis	man	har	et	system,	

altså	hvis	intern	revision	har	et	revisionsværktøj”	(ER1,	30:23),	hvorefter	ER1	udtaler	at	de	interne	

revisorer	er	velvidende	om,	at	det	en	udfordring	for	den	eksterne	revision:	”De	fleste,	for	ikke	at	

sige	alle	revisionschefer	i	intern	revision,	har	jo	været	ekstern	revisorer	på	et	tidspunkt,	så	de	ved	jo	

udmærket	godt	hvad	det	handler	om”	 (ER1,	28:14).	 IR1	udtrykker	også	sin	klare	enighed	i	denne	
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udtalelse	ved	efterfølgende	at	udtale:	”Hvis	vi	reelt	set	brugte	deres	revisions	værktøj,	så	i	stedet	for	

de	skal	sidde	og	omarbejde	det	fra	vores	værktøj	til	deres,	at	vi	så	nærmest	bare	brugte	deres”	(IR1,	

01:05:22).	ER1	fremhæver,	at	det	nødvendigvis	ikke	skal	være	et	krav	at	man	har	et	system,	men	

det	 er	 med	 til	 at	 overbevise	 de	 eksterne	 revisorer	 om	 at	 den	 interne	 revisionsfunktion	 har	

struktureret	det.	IR2	er	også	forståelig	overfor	denne	udfordring	der	ligger	for	den	eksterne	revision,	

men	nævner	at	de	altid	gør	deres	bedste	for	at	formindske	dette:	”De	(ekstern	revision)	ser	jo	en	hel	

masse	 udfordringer	 med,	 at	 de	 skal	 tilpasse	 alt	 det	 vi	 (intern	 revision)	 gør	 og	 den	 måde	 vi	

dokumentere	på,	skal	de	jo	have	tilpasset	over	i	deres,	men	det	jo	ikke	mit	problem.	Vi	gør	hvad	vi	

kan	for	at	tilpasse	os	tingene,	så	det	bliver	nemmere	for	dem,	fordi	vi	nogle	flinke	mennesker,	men	

ellers	er	det	jo	deres	problem.	Så	jeg	tror	nok	de	ville	svare	at	der	vil	være	udfordringer	ved	det,	og	

det	ville	være	nemmere	hvis	vi	bare	fik	implementeret	deres”	(IR2,	40:26).		

	

Der	 er	 ikke	 noget	 der	 siger	 imod,	 at	 man	 som	 revisionsvirksomhed	 ikke	 må	 sælge	 ens	

revisionsværktøj	 til	 en	 virksomhed	 med	 intern	 revision,	 men	 dilemaet	 her	 kunne	 være	 om	

revisionsværktøjet	anses	som	værende	en	assistance	til	 intern	revision,	idet	ekstern	revision	ikke	

må	yde	assistance	til	intern	revision	jf.	REVBEK	§	9,	stk.	2.	Her	skal	den	eksterne	revision	oplyse,	at	

de	har	overholdt	forbuddet	mod	at	udføre	assistance	og	rådgivningsopgaver	jf.	RL	§	24,	1.	pkt.	Det	

er	 dog	 heller	 ikke	 noget	 som	 IR1	 tror	 kommer	 til	 at	 ske,	 idet	 revisionsvirksomhedernes	

revisionsværktøj	er	meget	finansielt	orienteret:	”Det	meget	finansielt	orienteret.	Så	derfor	tror	jeg	

faktisk	ikke,	at	selvom	vi	kunne	få	det,	så	er	jeg	ikke	sikker	på	at	vi	ville	gøre	det	alligevel	fordi	at	det	

er	meget	bygget	op	specifikt	ift.	til	regnskabsposter”	(IR1,	01:09:02).	Intern	revision	er	også	en	mere	

procestilgang	 end	 en	 regnskabspost	 tilgang,	 hvorfor	 det	 ikke	 er	 noget	 der	 bliver	 ændret	 ved	

foreløbig.		

	

De	 to	 andre	 revisorer	 går	 i	 en	 anden	 retning	 og	 nævner	 anvendelsen	 af	 de	 samme	

revisionsstandarder,	som	noget	der	kunne	gøre	det	nemmere	for	begge	parter,	hvor	IR2	udtaler:	

”De	har	jo	deres	metodik	i	den	eksterne	revision,	men	nu	er	det	jo	bare	sådan	at	det	jo	stort	set	er	

samme	metodik	de	bruger	om	det	hedder	Deloitte,	EY,	PWC	eller	whatever	fordi	det	er	jo	baseret	på	

de	 samme	 standarder.	 Vores	 standarder	 for	 intern	 revision,	 de	 er	 rimelige	 kompatible	 med	 de	

standarder,	men	det	ville	selvfølgelig	være	nemmere	hvis	vi	bare	brugte	deres.	100%”	(IR2,	39:44).	
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Herefter	udtaler	ER2	det	samme,	dog	med	en	sidebemærkning	om	det	ikke	er	hensigtsmæssigt	for	

den	interne	revision,	hvis	dette	skulle	være	tilfældet:	”Der	er	jo	nogle	standarder	for	intern	revision,	

men	 hvis	 intern	 revision	 fulgte	 præcis	 de	 samme	 revisionsstandarder	 som	 vi	 gjorde	 i	 alle	

sammenhænge,	så	ville	det	selvfølgelig	være	nemmere	fordi	så	var	det	jo	skrevet	ned	specifikt	i	nogle	

standarder,	hvad	de	skulle	udføre	af	arbejde.	Når	det	så	er	sagt,	så	tror	jeg	ikke	at	det	er	formålet	

med	intern	revision	at	de	bare	skal	udføre	revision	af	årsregnskaberne,	så	derfor	er	det	heller	ikke	

helt	 hensigtsmæssigt	 hvis	 man	 binder	 en	 hel	 masse	 faste	 opgaver	 på	 dem”	 (ER2,	 27:57).	 IR2	

tydeliggør	endvidere	adskillige	gange	om	vigtigheden	i,	at	man	får	lavet	en	god	planlægning,	og	at	

man	har	en	god	løbende	dialog	så	både	den	interne	og	eksterne	revisor	forstår	hvor	de	hver	især	er	

henne	i	forløbet,	hvor	man	til	sidst	kan	sikre	sig	enigheden	om	ens	konklusioner.	Dette	skal	være	

med	til	at	sikre,	at	det	er	nemt	at	anvende	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	(IR2,	28:32).		

	
5.4	Fordele	og	ulemper	
Med	hensyn	til	fordele	og	ulemper	ved	anvendelsen	af	internt	revisionsarbejde,	udtrykker	de	fire	

revisorer	den	samme	klare	fordel	og	ulempe.	

	

Fordelen	synes	helt	klart	at	være	det,	at	det	er	mere	effektivt	og	mindre	ressourcekrævende	for	den	

eksterne	 revisor.	 Den	 interne	 revisionsfunktion	 er	 med	 til	 at	 udarbejde	 en	 revisionsfil	 der	

grundlæggende	er	væsentlig	mere	detaljeret,	udfyldt	og	omfattende	sammenlignet	med	hvis	det	

havde	 været	 den	eksterne	 revision	der	 havde	udarbejdet	 den	pågældende	 revisionsfil,	 hvor	 IR1	

udtaler:	”Fordelen	er	 jo	helt	klart,	at	det	er	mere	effektivt	 for	ekstern	 revision.	De	 får	dybest	set	

leveret	en	hel	pakke,	og	de	får	dem	formentlig	også	i	meget	høj	grad	leveret	væsentlig	mere	end	de	

måske	selv	havde	lavet.”	(IR1,	59:02).	Dette	kommer	som	resultat	af	at	den	interne	revisionsfunktion	

kender	kunden	bedre	og	at	de	har	mere	tid	til	at	revidere	end	den	eksterne	revision	har,	hvorfor	det	

også	er	med	til	at	kvaliteten	øges.	ER2	nævner	også	den	klare	effektivitet,	der	er	ved	anvendelsen	

af	 intern	 revisionsfunktionsarbejde	 i	 og	med	 den	 intern	 revision	 har	 den	 store	 kendskab	 til	 de	

interne	processer	 i	 virksomheden:	”Så	man	kan	egentlig	 få	 skræddersyet	noget	 relativt	effektivt	

revisionsstrategi,	 når	 man	 har	 intern	 revision.	 Det	 hjælper	 på	 effektiviteten	 fordi	 de	 kender	

processerne	rigtig	godt.”	(ER2,	24:16).		
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I	og	med	den	interne	revisionsfunktion	har	udarbejdet	en	masse	til	den	eksterne	revision,	er	det	

også	 ensbetydende	 med	 at	 den	 eksterne	 revision	 kan	 anvende	 mindre	 ressourcer	 på	 det	

pågældende	arbejde,	idet	de	kan	”nøjes”	med	at	foretage	en	genudførelse	af	arbejdet	for	at	validere	

den	konklusion,	som	den	interne	revisionsfunktion	har	draget.	Jo	flere	ting	de	eksterne	revisorer	

kan	validere	i	den	interne	revisionsfunktions	arbejde,	jo	større	grundlæggende	overbevisning	får	de	

mht.	den	interne	revisions	kompetencer.	Denne	holdning	deles	også	af	IR2:	”Fordelen	er	selvfølgelig,	

at	det	er	mindre	ressource	krævende	for	den	eksterne	revisor,	når	de	har	os	til	at	løbe	i	forvejen	og	

tage	alle	slagsmålene,	og	gøre	alle	de	ting”	(IR2,	34:02).		

	

En	ulempe	ved	anvendelsen	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	er,	at	den	eksterne	revision	

kommer	for	langt	væk	fra	sin	kunde.	Dette	kommer	i	takt	med,	at	man	som	ekstern	revisor	vælger	

at	bruge	den	interne	revisionsfunktions	arbejde,	og	dermed	ikke	selv	udfører	arbejdet	selv.	Ved	at	

anvende	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	bliver	man	automatisk	mere	distanceret	ift.	kunden	

hvorfor	IR1	udtaler,	at	man	derfor	kan	risikere,	at	hvis	ikke	den	eksterne	revisor	har	en	forståelse	

for	 at	 den	 interne	 revisionsfunktion	 opfanger	 og	 ser	 alle	 risici,	 så	 er	 den	 eksterne	 revisor	 for	

distanceret	 til	 at	 kunne	begribe	alle	de	 reelle	 risici,	 idet	de	eksterne	 revisorer	baserer	en	del	 af	

arbejdet	på	at	gennemgå	den	interne	revisions	arbejde,	og	dermed	ikke	selv	er	ude	hos	kunden	og	

vurdere	dette	(IR1,	01:00:11).	Dette	nedsætter	viden	om	kunden	for	den	eksterne	revisor,	hvorfor	

det	er	vigtigt	med	en	god	dialog	mellem	den	eksterne	og	interne	revisor	i	planlægningsrådet,	hvilket	

vil	være	med	til	at	minimere	denne	ulempe.		

	

En	anden	ulempe	der	er	ved	at	bruge	den	 interne	revisionsfunktions	arbejde	er,	at	man	 ikke	får	

udnyttet	den	eksterne	revisors	stærke	kompetencer,	og	derfor	kan	den	interne	revisionsfunktion	

virke	som	en	stopklods	for	dette.	Dette	ser	IR2	som	en	stor	ulempe:	”Den	anden	ulempe	er,	at	vi	i	

større	 omfang	 løber	 foran	 den	 eksterne	 revision,	 så	 får	 vi	 ikke	 på	 samme	måde	 spillet	 ekstern	

revisions	kompetencer	på	banen,	og	det	ser	jeg	som	en	stor	ulempe	ved	den	model,	fordi	det	de	kan	

og	er	så	dygtige	til,	det	skal	jo	gerne	komme	virksomhed	X	til	gode	og	der	skal	vi	i	intern	revision	ikke	

være	 en	 stopklods	 for,	 at	 det	 ikke	 kommer	 til”	 (IR2,	 35.12).	 Den	 eksterne	 revisors	 stærke	

kompetencer	bliver	derfor	ved	anvendelsen	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde	ikke	anvendt	

til	det	maksimale	for	virksomheden.		
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Fra	et	medarbejderperspektiv	nævner	ER2	 følgende	som	en	ulempe	når	der	 foreligger	en	 intern	

revision	i	virksomheden:	”Det	rigtig	godt	at	have	en	intern	revision,	men	for	unge	medarbejdere	er	

det	 lidt	 sværere	 at	 komme	 ind	 og	 få	 en	 oplæring,	 når	 der	 er	 intern	 revision”	 (ER2,	 23:18).	Den	

eksterne	revisor	uddyber	her,	at	det	typisk	er	et	tungt	revisionsteam,	der	bliver	anvendt	når	man	er	

på	en	opgave,	hvor	der	er	intern	revision.		Der	kræves	her	en	vis	faglig	kompetence	til	at	komme	og	

udfordre	den	måde	den	interne	revisionsfunktion	har	udført	deres	revision	på	(ER2,	21:38),	hvorfor	

det	typisk	ikke	er	de	nyeste	trainee’s	fra	revisionsvirksomheden,	der	blive	sendt	til	at	gennemgå	det	

interne	revisionsarbejde.		

	

Skabelsen	af	synergieffekten	mellem	den	interne	og	eksterne	revision	vejer	i	sidste	ende	mere	hos	

de	fire	revisorer,	end	de	omtalte	ulemper.	Dette	kommer	i	form	af	de	to	forskellige	formål	de	to	

former	for	revision	hver	især	stræber	efter,	da	de	er	med	til	at	supplere	hinanden,	og	derfor	er	til	

stor	gavn	for	virksomheden.	
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6.	Konklusion	
Definitionerne	for	de	to	former	for	revision	har	forskellige	formål.	Den	eksterne	revision	ses	som	

værende	offentlighedens	tillidsrepræsentant,	hvor	de	skal	være	med	til	at	skabe	tillid	til	regnskaber	

der	 bliver	 aflagt	 hvorefter	 de	 giver	 deres	 troværdighedsstempel	 på,	 at	 regnskabet	 giver	 et	

retvisende	billede	af	virksomhedens	tilstand,	hvorimod	den	interne	revisions	formål	er,	at	betrygge	

bestyrelsen	i	den	pågældende	virksomhed	i,	at	det	overordnende	kontrolmiljø	er	betryggende	og	

velfungerende,	 og	 dermed	 hjælpe	 virksomheden	 med	 at	 opnå	 deres	 mål.	 Ligheden	 ved	 de	 to	

definitioner	kan	findes	ved,	at	begge	parter	skal	være	objektive	og,	at	de	begge	er	med	til	at	give	en	

form	for	sikkerhed	til	de	involverede	parter	i	virksomheden.		

	

Lovkravet	 om	 hvornår	 der	 skal	 være	 ekstern	 og	 intern	 revision	 er	 ligeledes	 forskellige.	

Virksomheder,	der	har	pligt	til	at	udarbejde	årsrapporter	efter	reglerne	efter	regnskabsklasse	B,	C	

eller	 D,	 skal	 lade	 sit	 årsregnskab	 og	 et	 eventuelt	 koncernregnskab	 revideres	 af	 en	 eller	 flere	

revisorer,	hvorimod	det	ved	finansielle	virksomheder	er	bestyrelsen	der	kan	bestemme	om	hvorvidt	

der	skal	oprettes	en	intern	revisions	afdeling	i	virksomheden,	dog	med	det	krav,	at	bestyrelsen	skal	

oprette	 en	 intern	 revisionsafdeling,	 såfremt	 der	 i	 virksomheden	 de	 to	 seneste	 regnskabsår	 på	

balancetidspunktet	i	gennemsnit	har	været	125	eller	flere	fuldtidsansatte.		De	skal	endvidere	hver	

især	 følge	 forskellige	 professionelle	 og	 internationale	 standarder,	 hvor	 den	 eksterne	 revision	

anvender	ISA’er	og	den	interne	revision	anvender	IPPF’er.	Den	interne	revision	er	ikke	krævet	til	at	

anvende	disse	standarder,	medmindre	de	er	medlemmer	af	IIA.	Det	er	dog	oplagt	at	anvende	de	

internationale	 standarder,	 eftersom	 den	 eksterne	 revision	 skal	 foretage	 en	 vurdering	 af	 om	 de	

interne	 revisorer	 er	 medlemmer	 af	 relevante	 professionelle	 organisationer,	 og	 om	 deres	

medlemskab	forpligter	dem	til	at	overholde	relevante	professionelle	standarder,	når	den	eksterne	

revision	skal	anvende	den	interne	revisors	arbejde.	For	at	opnå	betegnelsen	som	godkendt	revisor,	

gælder	de	samme	krav	for	både	den	eksterne	revisor	og	den	interne	revisorchef,	dog	skal	man	som	

intern	 revisionschef	ved	ansættelsen	have	deltaget	 i	 revisionsarbejde	 i	mindst	3	år	 inden	 for	de	

seneste	5	år	jf.	REVBEK	§	18,	stk.	4.		

	

En	stor	forskel	er	til	stede,	når	det	kommer	til	oprettelse	af	en	kunde-	og	opgaveaccept.	Dette	er	

ikke	sammenligneligt	mellem	de	to	former	for	revision,	idet	det	er	noget	den	eksterne	revision	skal	

vurdere	hver	gang	de	ude	til	en	kunde,	hvorimod	den	interne	revision	er	født	ind	i	den	proces,	idet	
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de	kun	har	den	ene	kunde	at	tage	sig	af.	For	både	den	eksterne	og	interne	revisor	gælder	der,	at	de	

skal	være	uafhængig	i	opfattelse	og	i	fremtoning	for,	at	man	kan	ses	som	værende	uafhængig.	De	

samme	uafhængighedsprincipper	gælder	for	dem	begge,	dog	vil	der	altid	være	udfordringer	for	den	

interne	revision,	idet	de	er	ansatte	og	befinder	sig	i	virksomheden	hver	dag.	Her	gives	der	udtryk	

for,	at	de	interne	revisorer	ikke	kan	ses	som	værende	lige	så	uafhængige	som	de	eksterne	revisorer,	

dog	er	det	vigtigt	at	man	som	intern	revisor	holder	fast	i	ens	integritet.	Sikring	af	uafhængigheden	

for	den	eksterne	revisor	adskiller	sig	yderligere	fra	den	interne	revisor	vha.	bl.a.	rotationsreglen	og	

honorargrænsen,	hvilket	ikke	er	indført	på	samme	måde	for	den	interne	revisor.	Selvom	der	kan	

foreligge	udfordringer	for	den	interne	revisor	mht.	uafhængigheden,	vurderes	det	ikke	til	at	være	

tilfældet	ud	fra	de	eksterne	revisorers	erfaringer.		

	

Vurderingen	af	ressourcer	og	kompetencer	skal	foretages	af	både	den	eksterne	og	interne	revisor.	

Den	 interne	 revisionsfunktion	besidder	 flere	 ressourcer	 til	 udførelsen	af	 deres	opgaver	 end	den	

eksterne	 pga.	 at	 de	 sidder	 med	 flere	 og	 større	 opgaver	 end	 den	 eksterne	 revision.	

Kompetenceniveauet	adskiller	sig	yderligere	 imellem	de	to	former	for	revision,	og	forskellen	kan	

blive	mere	synlig	i	fremtiden,	hvilket	er	et	afledt	resultat	af	den	interne	revisions	nye	retning	mht.	

arbejdsområde.	Både	de	eksterne	og	 interne	revisorer	skal	helst	være	specialiseret	 indenfor	den	

pågældende	virksomhed	og	branche,	hvortil	den	interne	revision	dog	kan	besidde	en	bredere	mix	

af	 kompetencer	 på	 baggrund	 af	 de	 forskellige	 rekrutteringsmuligheder,	 der	 foreligger	 for	 den	

interne	revision	sammenlignet	med	den	eksterne.		

	

Planlægningsfasen	kan	være	forskellige	eller	det	samme	for	både	den	eksterne	og	interne	revision,	

hvor	det	kommer	an	på	hvilket	arbejdsområde	den	interne	revision	befinder	sig	i.	Hvis	den	interne	

revision	udfører	 finansiel	 revision,	er	der	 ikke	stor	 forskel	mellem	de	to	 former	 for	planlægning,	

hvorimod	hvis	den	interne	udfører	operationel	revision,	som	er	det	store	fokusområde	i	den	nære	

fremtid,	 så	 vil	 planlægningen	 være	 forskellig.	 Overordnet	 set	 er	 planlægningsprocessen	 mere	

omfattende	for	den	interne	revision	end	den	eksterne,	hvilket	skyldes	at	den	interne	revision	skal	

dække	hele	virksomheden,	hvorimod	den	eksterne	revision	er	mere	målrettet	 ift.	den	finansielle	

revision.	Samlet	set	er	der	ligheder	og	endnu	flere	forskelle	mellem	ekstern	og	intern	revision	i	de	
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indledende	processer	og	planlægningsfasen,	og	forskellene	vil	kun	blive	belyst	endnu	mere,	i	og	med	

den	interne	revision	har	en	retning	imod	den	mere	operationel	revision	end	finansielle	revision.	

	

Med	hensyn	til	anvendelsen	af	interne	revisorers	arbejde,	udtrykkes	en	tæt	dialog	mellem	ekstern	

og	intern	revision	klart	som	værende	kernen	for	et	godt	samarbejde.	Den	tætte	dialog	er	med	til	at	

minimere	uenigheder	mellem	den	eksterne	og	 interne	 revision,	og	være	med	 til	 at	 sikre	en	god	

planlægning.	Disse	uenigheder	og	 forskellige	opfattelser	 af	 tingene	bliver	 ikke	 set	 som	værende	

noget	negativt,	idet	det	er	med	til	at	fodre	til	et	godt	samarbejde	imellem	ekstern	og	intern	revision,	

hvori	flere	gode	inputs	bliver	fremlagt.		

	

De	eksterne	revisorer	ser	klart	den	interne	revisions	metodik	som	en	udfordring,	hvor	yderligere	

udfordringer	såsom	at	den	interne	revision	ikke	laver	nok	og	hvordan	den	interne	revision	laver	ens	

arbejdspapir	også	blev	nævnt.	Disse	udfordringer	tages	imod	professionelt	af	de	eksterne	revisorer,	

hvori	benævnelsen	af	den	tætte	dialog	og	gode	planlægning	igen	nævnes	som	en	vigtig	faktor	for	at	

minimere	disse	mulige	udfordringer	for	den	eksterne	revisor.	Tilpasningen	af	den	planlagte	revision	

bliver	set	som	værende	en	udfordring	for	de	interne	revisorer.	Nævnte	udfordring	bliver	ikke	set	

som	noget	stort,	dog	med	den	holdning	at	man	godt	kunne	være	mere	effektive	omkring	dette.	Alt	

i	alt	opfatter	de	eksterne	revisorer	sig	ikke	som	værende	i	kamp	med	intern	revision,	tværtimod	er	

der	den	klare	holdning,	at	de	oplever	en	god	sparing	med	dygtige	interne	revisorer.		

	

Anvendelse	af	det	samme	revisionsværktøj	og	anvendelse	af	de	samme	revisionsstandarder	er	de	

to	 hovedsagelige	 forbedringer	 som	 de	 adspurgte	 revisorer	 nævnte	 som	 forbedringsforslag.	

Anvendelsen	af	det	samme	revisionsværktøj	vil	gøre	det	nemmere	for	begge	parter,	dog	var	der	ikke	

den	store	tro	om	at	det	kommer	til	at	ske,	i	og	med	revisionsvirksomhedernes	revisionsværktøj	er	

meget	finansielt	orienteret.	Troen	på	anvendelse	af	de	samme	revisionsstandarder	var	endvidere	

ikke	til	stede,	 idet	det	 ikke	vurderes	til	at	det	er	udførelse	af	revision	af	årsregnskaberne,	der	er	

formålet	med	intern	revision.	Forbedring	af	den	tætte	og	løbende	dialog	samt	en	god	planlægning,	

vil	være	med	til	at	sikre	en	nemmere	anvendelse	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde.		

Det	 er	 fordelene	 der	 vejer	 tungest,	 når	 det	 kommer	 til	 anvendelsen	 af	 intern	 revisors	 arbejde.	

Anvendelsen	 af	 intern	 revisors	 arbejde	 er	mere	 effektivt	 og	mindre	 ressourcekrævende	 for	 den	
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eksterne	revisor.	Dette	er	på	baggrund	af,	at	den	interne	revisionsfunktion	kender	kunden	bedre	og	

at	de	har	flere	ressourcer,	hvilket	er	med	til	at	øge	den	samlede	kvalitet.	Ved	at	den	eksterne	revisor	

ikke	selv	udfører	arbejdet,	men	gør	brug	af	den	interne	revisionsfunktions	arbejde,	kommer	den	

eksterne	revision	for	langt	væk	fra	sin	kunde,	hvilket	udtrykkes	som	en	klar	ulempe.	Endvidere	bliver	

den	eksterne	revisors	stærke	kompetencer	ikke	udnyttet	til	fuld	effekt,	hvilket	er	en	ulempe	for	den	

reviderede	virksomhed.	Synergieffekten	mellem	den	eksterne	og	interne	revision	er	dog	den	klare	

fordel,	hvori	de	supplere	hinandens	mangler,	hvilket	i	sidste	ende	er	til	gavn	for	virksomheden.	
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8.	Bilag		
	
Bilag	1:	Interview	spørgsmål	til	de	eksterne	revisorer	
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Bilag	2:	Interview	spørgsmål	til	de	interne	revisorer	
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