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Abstract 

This thesis aims to answer the question whether accounting manipulation can be prevented with effective 

control and whether it can be expected that the auditors detect the frauds. The thesis describes why 

accounting manipulation happens with the fraud triangle. It also describes the management’s role in a firm 

through legislations. When discussing the internal control’s impact on preventing accounting manipulation, 

it is important to discuss the advantages and disadvantage with use of the COSO frameworks. The 

expectation gap is used to determine the responsibilities of the auditor in a situation with fraud in a firm and 

the international standards on auditing are used to clarify which actions the auditor should do in case of 

auditing a firm’s financial statements.  

 

Three events of fraud are described and analysed within the reviewed theories. The analyses use the theories, 

legislations and regulations to show what happened in the three cases and how it could be prevented with 

effective control and auditing. These three firms give a picture of how difficult it is to prevent and detect 

accounting manipulations both from the firm’s side and the auditor’s side.  

 

The conclusion of the paper is that the internal control is a good tool to manage risk and create a corporate 

governance. But it is necessary to make specific processes for the individual company to capture 

unsystematic actions that are the basis of accounting manipulations and it is very important to have a well-

structured management to prevent accounting manipulation. When it comes to auditing there must be 

obtained documentation and received plausible explanations for material items by the auditor. However, to 

ensure that the documents are not forged, the auditor should receive external confirmation and receive 

external documentation. In this way there is more assurance that the financial statements do not contain 

material misstatement. 
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Indledning 

Stein Bagger svindler for over 800 millioner kroner i IT Factory (Ritzau, Børsen, 2017). Lars Nørholt bedrager 

for 560 millioner kroner i Hesalight (Askjær, Christensen, & Johannesson, 2019). Jens Møller korrigerer 70 

millioner kroner i regnskabet for BMG (Høyer, 2019). En virksomhed som OW Bunker overlever kun 225 dage 

på børsen, hvorefter den kollapser på grund af en stor kredit på over 800 millioner kroner (Sommer, Quiz: 

Husker du kollapset i OW Bunker?, 2018). Det vrimler med bedragerier for millioner i erhvervslivet og ingen 

har et svar på, hvornår det stopper. Alle disse besvigelsessager har et kernepunkt, som er 

regnskabsmanipulation, der er begået af det øverste ledelsesorgan. Typisk vil der være mange kontroller og 

overvågninger af nederste og midterste gruppe af medarbejdere, men hvordan kontrolleres ledelsen? 

Vurdering af ledelsen må ligge i ejernes hænder, da ledelsen skal handle i ejernes interesser. Men hvis det er 

selveste ejerne, der er skurkene, er der ingen chance for at opdage dette for den almindelige 

regnskabsbruger. De største ofre bliver kunderne, investorerne og leverandørerne, som står hjælpeløse i 

sidste ende. Deres eneste fejltagelse var at stole på virksomheden og dens regnskab.  

 

Tredoblede resultater og fordoblede omsætninger og egenkapitaler springer i øjnene ved en skimning af 

regnskaberne for en almindelig regnskabsbruger. Der kan derfor opstå en stor undren omkring revisorernes 

arbejde i forhold til at undersøge disse poster. Om hvorvidt der er indsamlet tilstrækkelig dokumentation og 

om der er modtaget plausible forklaringer. Hvis dette er tilfældet, kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvad 

mere der med rimelighed kan forlanges af revisorerne. Her kommer den såkaldte forventningskløft i spil, 

hvilket er forskellen mellem hvad samfundet forventer af revisionsbranchen og hvad revisionsbranchen 

faktisk foretager ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009). Denne forventningskløft og manglende 

opdagelse af besvigelser skaber mistillid til revisorerne, hvorfor deres ry svækkes og dette påvirker 

revisionsbranchen negativt. Spørgsmålet er, hvad revisorernes ansvar er i forhold til at opdage 

regnskabsmanipulationer og hvad mere de kan gøre for at undgå, at regnskabsmanipulation ikke 

forekommer. 

 

Ifølge PwCs opgørelse ”2014 Global Economic Crime Survey”, der er baseret på svar fra 5.128 respondenter, 

heraf 118 danske virksomheder, har 37 % af de adspurgte virksomheder inden for de seneste to år oplevet 

en form for virksomhedskriminalitet (pwc, PwC’s 2014 Global Economic. Economic crime: A threat to business 

globally, 2014). Virksomhedskriminalitet dækker over mange ting, hvoraf regnskabsmanipulation er en af 

disse. Regnskabsmanipulation indebærer, at man angiver fejlinformation for at vildlede regnskabsbrugerne 

og derigennem opnå en fordel. (Collings, 2011, s. 49) I år 2014 er der 22 % af de 5.128 virksomheder, det vil 

sige hele 1.128 virksomheder globalt set, der har været udsat for regnskabsmanipulation. Dette fortæller, at 
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selvom der er interne kontroller og systemer i virksomheden for at minimere forekomsten af 

regnskabsmanipulation, finder de kriminelle stadig nogle smuthuller. Der er også flere personer, som 

gennemser regnskabet inden det underskrives. Her er der tale om alle medlemmerne af de ansvarlige 

ledelsesorganer, hvilket kommer til udtryk i ledelsespåtegningen ifølge Årsregnskabsloven § 9. Det vil sige, 

at der er overvågning og kontrol af medarbejdernes arbejde. Men hvis der stadig sker 

regnskabsmanipulation, sætter det spørgsmålstegn ved hvorvidt den interne kontrol fungerer og hvilke 

begrænsninger den har.  

 

Regnskabsmanipulation har fundet sted gennem flere år og det fortsætter til den dag i dag. Der kan ses 

tilbage på cases for 30 år siden, som har samme mønstre som bedragerierne i dag. Det vil sige, at det er et 

emne, som har haft sit præg på erhvervslivet og fortsætter med at være aktuel. Emnets aktualitet og de 

gentagne besvigelsessager gjorde det interessant at kredse afhandlingen om dette område. Undren om 

hvordan der fortsat opstår besvigelsessager og hvordan det kan være, at de ikke er blevet opdaget gennem 

tiden, forstærkede motivationen for at behandle dette. Ønsket var at få en bedre forståelse af emnet og dens 

virkning i dagligdagen for virksomheder, som ikke mindst har mediernes opmærksomhed men også relevans 

for mit fremtidige arbejdsliv.  

 

Problemformulering 

Afhandlingen vil besvare nedenstående problemformulering:  

 

Kan regnskabsmanipulation forhindres med effektiv kontrol og kan det forventes, at 

revisorerne opdager besvigelserne? 

 

For at kunne besvare problemformuleringen er der udarbejdet en række underspørgsmål, som ses nedenfor:  

- Hvad er regnskabsmanipulation?  

- Hvorfor opstår regnskabsmanipulation? 

- Hvad er ledelsens rolle i en virksomhed?  

- Hvilke fordele og begrænsninger er der i interne kontroller? 

- Hvad er ansvarsfordelingen mellem selskab og revisor?  

- Hvilke handlinger skal revisor udføre? 

- Hvordan kunne revisor have opdaget besvigelserne i casene? 
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Afgræsning  

Da afhandlingen har en begrænsning i dens omfang, har det været nødvendigt at afgrænse sig fra at berøre 

nogle punkter og områder, som kunne være interessante for afhandlingens problemfelt. Disse afgrænsninger 

har været relevante i forhold til at specificere problemformuleringen og udføre en målrettet besvarelse.  

 

Den første afgrænsning vedrører emneområdet, altså regnskabsmanipulation. Ifølge ISA 240 består 

besvigelser både af regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Men afhandlingen tager kun udgangspunkt 

i regnskabsmanipulation, selvom misbrug af aktiver er den mest forekomne besvigelsestype med en 

hyppighed på 69 % ud af 5.128 respondenter (pwc, PwC’s 2014 Global Economic. Economic crime: A threat 

to business globally, 2014). Denne afgrænsning skyldes, at regnskabsmanipulation kan true virksomhedens 

eksistens i modsætning til misbrug af aktiver, der har en mindre effekt på virksomheden relativt set.  

 

Der er en geografisk afgrænsning i form af, at der kun behandles lovgivninger og cases, som vedrører 

Danmark. Dog er der undtagelser i form af reguleringerne, altså de internationale revisionsstandarder (ISA) 

og COSO-rammerne, som er internationale og dermed gældende for alle virksomheder. Det forudsættes 

hermed, at reguleringerne også gælder for danske virksomheder. Med denne antagelse har det i forhold til 

revisionsstandarderne ikke været nødvendigt med en undersøgelse af ligheder og forskelle mellem de danske 

og de internationale.  

 

Det skal også benævnes, at det ikke er alle de internationale revisionsstandarder, som er gennemgået. Der 

er udvalgt de mest relevante standarder for afhandlingens problemstilling. Det vil sige, at der er tale om 

revisionsstandarder, som kan vurdere revisors handlinger og muligheder for at opdage og forebygge 

regnskabsmanipulationer.   

 

For at belyse problemstillingen og besvare problemformuleringen er der udvalgt tre cases, som der vil blive 

lagt vægt på i analysen. Typisk vil store virksomheder være de første, som kommer i tankerne i forbindelse 

med dette emne. Men i denne afhandling er der udvalgt tre virksomheder, som tilhører regnskabsklasse B 

og mellemstor klasse C. Valget består i, at det ville være interessant at undersøge disse virksomheders 

muligheder og trusler, når de ikke har den største kapacitet som store virksomheder i regnskabsklasse D, 

men at de heller ikke har større mangler i deres risikoapparat som små virksomheder i regnskabsklasse A. 

Derfor er disse mellemstore virksomheder udvalgt til analyse af problemstillingen.  
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Elementer som forventningskløften og revisionsrisiko kan måles, men da formålet med afhandlingen ikke er 

at finde størrelsen på disse, er der ikke udført en undersøgelse af dette. Dermed er de kun medtaget som 

teorier, der benyttes til analyser af casene og til forståelse af situationer ved revidering af virksomheders 

regnskaber.  

 

Afhandlingens problemstilling har revision som et vigtigt element, men her er der tale om ekstern revision. 

Der afgrænses dermed fra at berøre intern revision, som kunne have været et interessant område dog ikke 

relevant for denne afhandlings problemstilling.  

 

Regnskabstallene, som benyttes for at analysere casene, er indhentet fra koncernregnskaberne. Der er taget 

udgangspunkt i koncernregnskaberne for at få et billede af hele virksomheden og dermed er der afgrænset 

fra at benytte selskabsregnskaber.  

 

Afhandlingen kredser som nævnt også om COSO-rammerne, der bliver beskrevet for at kunne analysere den 

interne kontrol i casene. Dog er det kun hovedelementerne af COSO-rammerne, som er beskrevet grundet 

afhandlingens omfang og dermed er der ikke gået i dybden med hver af dem, men det vurderes, at det har 

været muligt at drage relevante konklusioner for afhandlingens problemstilling på trods af dette. 

 

I forhold til indhentning af data og materialer har der været tale om en løbende proces, hvor relevante emner 

har ledet til indhentning af passende data. Dog er der sat en afgræsning for indhentningen af data til og med 

den 01-04-2019.  

 

Kildekritik  

I afhandlingen er der gjort brug af en stor mængde kilder i form af artikler, bøger og fortolkninger af 

reguleringer. Disse kan kategoriseres som sekundære kilder (Andersen, 2003), da de ikke er udviklet og udført 

i forbindelse med denne afhandling og dermed ikke til dennes formål. Kilderne har baseret deres resultater 

på andre kilder, heraf nogle primære kilder (Andersen, 2003). Endvidere er der også anvendt lovgivninger i 

afhandlingen, der kan kategoriseres som primære kilder, da de ikke er bearbejdet efterfølgende.  

 

I forhold til kildekritik er det vigtigt at vurdere kildernes pålidelighed og relevans. Pålideligheden bekræftes 

i, at forfatteren har en relevant rolle inden for emneområdet og dermed kan tilliden til forfatteren fastlægges. 

Relevansen vurderes i forhold til hvilken kontekst kilden er udarbejdet. Dette skyldes, at sekundære kilder 

typisk er udarbejdet med et andet formål end denne afhandlings formål og dermed skal det vurderes 
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hvorledes den specifikke kilde kan benyttes til afhandlingens problemfelt. Gyldigheden afspejles i, at der er 

en generel overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske. (Andersen, 2003)  

Der er både anvendt kilder af ældre dato, som har relevans for teori og nyere dato, som har været relevant 

for casene i forhold til aktualitet af deres situationer og dom osv. Kildekritik har også været med i overvejelse 

omkring valg af databaser. Der er valgt troværdige databaser ud fra CBS’ hjemmeside med databaser og 

erfaringer fra tidligere opgaver. 

 

Et kritikpunkt kan være, at de fleste kilder er udarbejdet af enkeltpersoner, hvilket kan svække objektiviteten. 

Men der er anvendt et bredt omfang og anerkendte kilder, hvilket er fundet på troværdige medier og tidligere 

afhandlinger. Dette har gjort det muligt at danne et sagligt grundlag for analyse og besvarelse af 

problemformuleringen.  

 

Metode  

Formålet med denne afhandling er at besvare spørgsmålet om, regnskabsmanipulation kan forhindres med 

effektiv kontrol og om det kan forventes, at revisorerne opdager besvigelserne. For at besvare dette 

spørgsmål er der udført et kvalitativt (Andersen, 2003) litteraturstudie, som har været grundlag for at finde 

relevante kilder, der omhandler specialets problemstilling og vise hvad resultatet af dette speciale kan tilbyde 

til emneområdet. Nedenfor vil tilgangen og processen for litteraturstudiet blive gennemgået. 

 

For at få et indblik i emnet blev der foretaget en søgning af emneordet, regnskabsmanipulation. Dette gav 

en masse resultater, hvoriblandt der blev skimmet uden begrænsning. Efter at have fået en baggrundsviden 

omkring emnet, blev der lavet et struktureret litteraturstudie, hvor der var en klar søgestrategi med relevante 

søgeord og udvalgte databaser. Kilderne blev valgt ud fra nogle kriterier for at udvælge de mest brugbare for 

dette problemfelt. Med hensigt på at besvare problemformuleringen og underspørgsmålene var kriterierne 

for kilderne, at det skulle være videnskabelige artikler, bøger, afhandlinger og/eller rapporter. Endvidere 

skulle kilderne være på dansk eller engelsk. Udgivelsesårene måtte ikke være en begrænsning, da teorier 

kunne stamme fra mange flere år siden.  Med disse kriterier i tankerne blev det udvalgt at finde databaser 

på CBS-biblioteks hjemmeside. CBS-bibliotek blev anvendt, da der ville være fuld tilgængelighed til kilderne 

og der ville være passende kilder inden for dette problemfelt. Der er både adgang til bøger, videnskabelige 

artikler, kandidatafhandlinger og mere, hvilket var i overensstemmelse med kriterierne.  
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Søgestrategi 

Søgestrategien var at tage udgangspunkt i nogle nøgleord, der kunne bruges som søgeord. Disse søgeord ses 

nedenfor.  

 

Endvidere blev der også gjort brug af kædesøgning, hvor nogle af søgeordene også blev fundet. Dette blev 

udført ud fra de fundne tidligere afhandlinger, som blev fundet ved søgning af nøgleordene. Der blev taget 

udgangspunkt i referencer fra de forskellige afhandlinger. Denne kodning af materialerne skulle give 

mulighed for at finde anerkendte og passende litteratur med fællestræk inden for problemfeltet. 

Problemformuleringen og underspørgsmålene i de pågældende afhandlinger var forskellige, men stadig 

inden for emneområdet, hvilket gjorde det brugbart.  

 

Nogle af de omtalte søgeord ses nedenfor: 

Regnskabsmanipulation 

Intern kontrol  

Revisors ansvar 

COSO 

International standard on auditing  

Expectation gap 

 

Ledelsens ansvar  

God selskabsledelse 

EY KPMG 

IT Factory 

Hesalight 

BMG 

IT Factory millioner 

Hesalight millioner 

BMG millioner 

Redegørelse Hesalight konkurs 

 

 

 

COSO Framework  

 

Audit expectation gap 

Audit expectation-performance gap  

 

Søgeordene viser, at der både er søgt på dansk og engelsk. Endvidere vises det også, at der er søgt på flere 

måder for at finde frem til kilder omhandlende et område. For eksempel er ”expectation gap” benyttet, men 

da det omhandler ”expectation gap” i forhold til revision, er ”audit expectation gap” også benyttet. Endvidere 
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blev det noteret, at en af kilderne brugte begrebet ”audit expectation-performance gap”, så det gav 

anledning til at anvende det som et søgeord.  

 

Med ovenstående søgninger forekom der mange resultater, som skulle sorteres efter relevans. For at gøre 

dette blev der kigget på titel og resume. På denne måde blev det sikret, at der ikke blev benyttet irrelevante 

kilder til problemstillingens område. Efter at have vurderet ud fra disse to elementer blev kilderne 

gennemlæst og derefter blev de relevante kilder udvalgt.  

 

I forhold til casene var der andre kriterier, da nogle af dem var meget nye. Dermed var kriterierne, at kilderne 

skulle være artikler eller bøger. De skulle være så nye som muligt, da situationen for sagerne kunne have 

ændret efterfølgende. Endvidere skulle de være på dansk eller engelsk. For casene blev Børsen og Berlingske 

primært benyttet som databaser. De blev benyttet, da de indeholder en masse erhvervsartikler, som er 

passende for casene. Endvidere er der fuld adgang til artiklerne på disse hjemmesider for CBS-studerende. 

Der blev også benyttet databasen CVR VIRK for at finde årsrapporter for virksomhederne og basale 

informationer om casene. Her var der besværligheder ved indhentning af årsrapporter for IT Factory, da 

formatet var af ældre dato, hvilket krævede ekstra tid. 

 

I forhold til lovgivninger er der taget udgangspunkt i den faglige viden fra tidligere fag, hvor undervisningen 

har berørt disse områder. For eksempel blev selskabsloven nævnt i forhold til ledelse og bestyrelses opgaver 

til jura undervisning. Endvidere blev revisorloven nævnt til faget regnskabsanalyse. På denne måde har det 

været velvidende hvilke lovgivninger, som skulle anvendes til de forskellige underspørgsmål. Dog var det ikke 

til at vide hvilke afsnit og paragraffer, som var relevante i forhold til problemfeltet. Dette gjorde det 

nødvendigt med en skimning af kapitlerne i lovgivningerne og dermed udvælge de relevante afsnit og 

paragraffer. 

 

I forbindelse med reguleringer er der tale om ISA og COSO-rammerne, hvor der primært er gjort brug af 

fortolkning og anvendelse af dem som kilder og ikke selve reguleringerne. Begrundelsen for dette er, at det 

på denne måde er muligt at opfange essensen af reguleringerne og ikke gå i detaljer med enkelte specifikke 

elementer. Der er dog en undtagelse i forhold til ISA 240, som var nødvendig for at kunne definere, hvad 

regnskabsmanipulation er. 

 

Information vedrørende de forskellige personer i bestyrelse og direktion for de forskellige cases er fundet på 

PROFF: The Business Finder. Denne hjemmeside leverer informationer omkring personer og virksomheder 
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inden for forskellige brancher. PROFF blev valgt som kilde, da den er let tilgængelig og den indebærer 

passende information i forhold til afhandlingens behov.  

 

I det videnskabsteoretiske perspektiv kan det siges, at der er anvendt positivisme. Dette kan begrundes i 

formålet med afhandlingen, som er at etablere generelle love vedrørende kausale forbindelser og derved 

skabe grundlag for forudsigelser. Dette peger i retning af enhedsvidenskaben, som anser videnskabelighed 

for at være universal, med andre ord generaliseringer. Dette hænger sammen med, at der er gjort brug af en 

induktiv tilgang, hvor observationer bruges til efterfølgende verifikation. Med denne verifikation antages det, 

at det, der er studeret, findes ude i virkeligheden. Endvidere kan det siges, at forklaring af fænomenet 

regnskabsmanipulation leder til beskrivelse af hvilke faktorer, der fører til, at regnskabsmanipulation opstår. 

I forhold til resultatet af afhandlingen ville man opnå samme resultat, hvis undersøgelsen blev gentaget. Dog 

skal det noteres, at der primært ikke er foretaget målinger og beregninger, hvilket peger i retning af 

kvalitative elementer. Det vil sige, at afhandlingen tager udgangspunkt i en kvalitativ positivistisk tilgang. 

(Egholm, 2014) 

 

Struktur  

Dette afsnit har til formål at give et overblik over afhandlingens struktur og forklare opbygningen af denne, 

hvilket vil give en forståelse for de forskellige kapitlers indflydelse for problemstillingen. Afhandlingens 

struktur kan illustreres således:  

 

Figur 1: Egen tilvirkning  

1. Introduktion

2. Redegørelse

3. Cases

4. Analyse

5. Konklusion

6. Perspektivering
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Overordnet kan afhandlingen opdeles i seks dele, som ses ovenfor. Kapitel 1 har til formål at give læseren en 

forståelse for afhandlingens problemstilling, problemformulering, underspørgsmål, afgrænsning, kildekritik 

og metode. Endvidere defineres emnet også i dette kapitel for at fastlægge, hvad der omtales i afhandlingen. 

Det vil sige, at dette kapitel fungerer som en introduktion for resten af afhandlingen.  

Kapitel 2 indeholder redegørelser for teorier, reguleringer og lovgivninger, som har været relevante for at 

besvare problemformuleringen. Der er både tale om redegørelse af besvigelsestrekanten, som understøtter 

underspørgsmålet omkring, hvorfor der opstår regnskabsmanipulation. Yderligere redegøres der for 

forventningskløften, som understøtter underspørgsmålet omkring, hvad ansvarsfordelingen er mellem 

selskabet og revisoren. Selskabsloven understøtter spørgsmålet omkring ledelsens rolle i virksomheden. 

Redegørelse af COSO-rammerne og god selskabsledelse giver mulighed for at tydeliggøre fordele og ulemper 

ved intern kontrol. Endvidere giver redegørelse af de internationale revisionsstandarder mulighed for at 

besvare spørgsmål omkring revisors handlinger og muligheder for at forebygge og opdage besvigelser.  

Kapitel 3 har til formål at præsentere de tre cases, hvor der både præsenteres informationer om de 

forskellige virksomheder og beskrivelse af hvordan svindlerne er fundet sted. Endvidere præsenteres der 

også regnskabstal og der udføres analyse af disse. Dette kapitel danner grundlag for at kunne analysere 

casene i forhold til underspørgsmålene og giver læseren mulighed for at stille spørgsmålstegn ved deres 

regnskaber og revidering.  

Kapitel 4 benytter redegørelserne af teorier, reguleringer og lovgivninger fra kapitel 2 og beskrivelserne af 

casene fra kapitel 3 til at analysere og besvare underspørgsmålene, som fremlægges i kapitel 1. Analysen 

berører både ledelsens og revisionens roller, ansvar og handlinger i forbindelse med at forebygge og opdage 

besvigelser.  

Kapitel 5 konkluderer samlet på hele analysen og er dermed resultatet for alle de foregående kapitler. 

Formålet med konklusionen er at besvare problemformuleringen og dermed fremlægge resultatet af hele 

afhandlingen for læseren.  

Kapitel 6 indebærer perspektivering, som kommer ind på, hvad der kunne have været gjort i forhold til 

afhandlingens problemstilling, men ikke har været muligt at gøre i denne afhandling. Endvidere benyttes 

dette kapitel til at perspektivere til Britta Nielsen sagen, som berører emnet, dog i en anden kontekst. 

 

Hvad er regnskabsmanipulation? 

For at kunne definere regnskabsmanipulation er det relevant at definere besvigelse først. Besvigelse 

defineres som følgende ifølge ISA 240 afsnit 11: ”En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt 
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den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå 

en uberettiget eller ulovlig fordel”.  

 

Her skal det bemærkes, at der benyttes udtrykket en bevidst handling. Dette er relevant i forhold til at skelne 

mellem besvigelse og fejl, da en bevidst handling som sagt går under besvigelse hvorimod en ubevidst 

handling går under fejl (ISA 240 afsnit 2). Besvigelser kan inddeles i to hovedkategorier, hvilket er misbrug af 

aktiver og regnskabsmanipulation ifølge ISA 240 afsnit 3. Grundet afhandlingens problemfelt er der 

afgrænset fra at berøre besvigelsestypen misbrug af aktiver yderligere, som nævnt tidligere. 

 

Regnskabsmanipulation indebærer en del af definitionen for besvigelse og kan ifølge ISA 240 A2 defineres 

som følgende: ”Regnskabsmanipulation involverer bevidst fejlinformation herunder udeladelser af beløb 

eller oplysninger i regnskaberne for at bedrage regnskabsbrugerne.” Der er tre typer af 

regnskabsmanipulation, som fremgår af ISA 240 A3:  

• ”Manipulation, forfalskning (inklusive dokumentfalsk) eller ændring af bogføringen eller af 

underliggende dokumentation, som danner grundlag for regnskabsudarbejdelsen. 

• Forkert præsentation eller bevidst udeladelse af begivenheder, transaktioner eller anden betydelig 

information i regnskabet. 

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

oplysning.” 

 

Regnskabsmanipulation kan udføres på flere forskellige måder, som ses i de erhvervsskandaler, der har 

fundet sted. Men nogle forekommer hyppigere end andre, hvor de mest almindelige metoder er følgende:  

1. For tidlig indregning af omsætning 

2. Transaktioner med nærtstående parter, undgå nedskrivninger og skjule gæld  

3. Aktivering i stedet for at omkostningsføre 

4. Overvurdere værdien af aktiver ved at udskyde nedskrivninger  

5. Indregning af ikke-eksisterende aktiver  

6. Undlade indregning af forpligtelser (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017) 

For tidlig indregning af omsætning kan være, at man indregner fakturaer, som ikke er blevet betalt endnu. 

Dette gør, at omsætningen ser større ud og dermed vil regnskabet se tilfredsstillende ud. Transaktioner med 

nærtstående parter kan benyttes i det omfang, at hvis virksomheden oplever tab på nogle kontrakter, kan 

kontrakterne videresælges til bogført værdi eller med en gevinst til nærtstående parter, som er finansieret 

af virksomheden selv. På denne måde fremgår tabet ikke af regnskabet for virksomheden. Ved aktivering af 
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beløb, som skulle omkostningsføres, opnår virksomheden fordel i, at årets resultat øges og aktiverne øges, 

hvilket tegner et godt billede for virksomheden end hvordan den reelt skulle se ud. Aktiverne øges også, når 

man indregner ikke-eksisterende aktiver for eksempel ved, at virksomheden indregner tilgodehavender på 

en ikke-faktureret konto, som bliver stående i al evighed, da det er fiktive tilgodehavender. Årets resultat 

øges også ved at overvurdere værdien af aktiver såledeles, at man udskyder nedskrivningens 

begyndelsestidspunkt, hvilket resulterer i undervurderede omkostninger. Man undlader at indregne 

forpligtelser, da det dermed ser ud som om, at virksomheden skylder mindre end hvad man egentlig gør. 

Dette vil også give et bedre billede af virksomheden end hvordan den egentlig ser ud. (Petersen, Plenborg, & 

Kinserdal, 2017) 

 

Kvantificering af regnskabsmanipulation er umuligt, men der er tre andre faktorer, som er relevante, hvilke 

er alvoren ved konsekvenserne af regnskabsmanipulation, risikoen for dens opståen i en virksomhed og det 

realistiske potentiale for at reducere risikoen ((U.S.), 1987, s. 5). Konsekvenserne er, at regnskabslæser får et 

forkert indtryk af virksomheden end det billede, regnskabet rettelig burde give. Regnskabslæserne er typisk 

virksomhedens aktionærer, långivere og andre interessegrupper, som dermed bliver ofrene for besvigelsen. 

(Revision, 2001). Risiko for at regnskabsmanipulation finder sted kan bestemmes ved hjælp af en 

risikovurdering. Risikovurdering kan udføres på flere måder afhængig af hvilket niveau, man ønsker at 

undersøge. Det udføres typisk for at måle den interne kontrol (Vona, 2008, s. 37). Potentiale for at reducere 

risikoen består af en multi-dimensional tilgang, som analyserer enhver deltagers rolle i 

rapporteringsprocessen for at kunne minimere potentialet for regnskabsmanipulation ((U.S.), 1987, s. 6). 

Regnskabsmanipulationen vil ikke blive kvantificeret i denne afhandling, men de ovennævnte elementer vil 

blive berørt i forskellige dele af afhandlingen.  

 

Teori  

 

Besvigelsestrekant  

Regnskabsmanipulation kan udføres af ledelsen, det midterste og laveste niveau af medarbejdere eller 

organiserede kriminelle, hvilket også benævnes i definitionen for besvigelse. Formålet med 

regnskabsmanipulation kan være mange, men hovedårsagen bag ledelsens regnskabsmanipulation er at 

skjule den sande præstation af forretningen, hvilket indebærer at overdrive eller underdrive resultaterne. 

Det kan være for at bevare personlig status eller kontrol, da man ikke vil indrømme ens mislykkede strategi 

og dårlig præstation, fordi det kan medføre en endelse på deres stilling. Det kan også være for at vedligeholde 

personlig indkomst/formue, som opnås gennem løn, bonus og aktier. (Wells, 2005, s. 288).  
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Når årsagerne for regnskabsmanipulation forklares, er det relevant at komme ind på de tre karakteristika for 

besvigelse ifølge ISA 240 A1, som også kaldes besvigelsestrekanten (Romney & Steinbart, 2018, s. 160). 

Denne forklarer, hvorfor regnskabsmanipulation opstår og dermed kan bagtanken for 

regnskabsmanipulationen forstås nærmere. Besvigelsestrekanten består af incitament/pres, muligheder og 

retfærdiggørelse.  

 

Pres for at begå regnskabsmanipulation kan fremkomme, når ledelsen føler sig presset til at opnå et forventet 

indtægtsmål eller finansielt resultat. Det kan være, at virksomheden har sat et urealistisk mål eller det kan 

være at andre virksomheder i branchen har opnået et højt finansielt resultat og dermed føler ledelsen sig 

presset til at vise samme resultater for deres virksomhed. Incitamentet kan komme af en 

incitamentsaflønning, da det giver en gevinst for vedkommende, hvis virksomhedens resultat er 

tilfredsstillende. Dette giver incitament til at manipulere med tallene for at opnå en attraktiv gevinst. 

(Romney & Steinbart, 2018) 

 

Mulighed for at begå regnskabsmanipulation kommer af, at et individ forudsætter, at den interne kontrol 

kan tilsidesættes. Dette kan skyldes, at individet har en tillidsfuld position eller individet har kendskab til 

manglerne ved den interne kontrol. Her kan ledelsen komme på tale, da det er denne, som fastlægger den 

interne kontrol. Så den interne kontrol skal tilrettelægges således, at ledelsen selv ikke kan tilsidesætte 

denne. Dette forstærker vigtigheden af den interne kontrol, som vil blive behandlet senere. (Romney & 

Steinbart, 2018) 

 

Retfærdiggørelse indebærer undskyldningen for at udføre regnskabsmanipulation, hvilket kan skyldes, at 

individet har en attitude om, at reglerne ikke gælder for vedkommende. Det kan også skyldes, at individet 

har etiske værdier, som tillader vedkommende at udføre regnskabsmanipulation bevidst. For individet er det 

vigtigere at få dét, som personen ønsker sig, end at være ærlig. Det vil sige, at grundlaget for dette er etiske 

og moralske holdninger hos det enkelte individ, som kan siges at være relevante for hele virksomheden. 

(Romney & Steinbart, 2018)  
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Nedenfor er besvigelsestrekanten illustreret:  

 

Figur 2: Egen tilvirkning 

 

Forventningskløften 

Forventningskløften, altså expectation gap, stammer helt tilbage fra 1974, hvor Liggio definerede 

forventningskløften som forskellen mellem niveauerne af forventet handling, som blev forestillet af 

uafhængige revisorer og af regnskabsbrugere. Men Porter (1993) kom med en drejning, hvilket medførte 

denne definition:  

“The audit expectation-performance gap is the gap between society’s expectations of auditors and auditors’ 

performance, as perceived by society.” ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009)  

Det vil sige, at forventningskløften kan defineres som forskellen mellem samfundets forventninger til revisor 

og de forventninger, samfundet mener, at revisor opnår. I denne definition er drejningen, at der er mulighed 

for urimelige forventninger til revisor af samfundet og underlødig handling af revisor, hvilket ikke var til stede 

i den forrige definition. ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009)  

 

Forventningskløften har to yderpunkter, hvor højre yderpunkt er samfundets forventninger til revisor og 

venstre yderpunkt er revisors erkendte arbejde. Den totale forventningskløft kan inddeles i to kategorier, 

som er præstationskløft og rimelighedskløft. Rimelighedskløft er forskellen mellem hvad samfundet 

forventer, at revisor kan opnå og hvad de med rimelighed kan forventes at opnå. Præstationskløft er 

forskellen mellem hvad samfundet med rimelighed kan forvente revisor at opnå og hvad de erkender at opnå. 

Udover disse to kategorier kan forventningskløften inddeles i tre delkløfter, som er mangelfuldt arbejde, 

mangelfuld regulering og urimelige forventninger. ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009)  
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Alle elementer er afspejlet i nedenstående figur: 

 

Figur 3: Audit Expectation-Performance Gap ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009, s. 87) 

 

Mangelfuldt arbejde 

”Deficient performance”, som kan oversættes til mangelfuldt arbejde, ligger yderst til venstre og er afstanden 

mellem revisors erkendte arbejde og revisors eksisterende pligter. Det vil sige, at revisorer ikke udfører deres 

arbejde, som de bør gøre. Da revisoren spiller en vigtig rolle i tilsyn af en virksomhed, kan manglen på 

virksomhedens struktur også reflekteres i revisors erkendte arbejde. Oftest involverer svigagtige handlinger 

i en virksomhed en eller flere personer fra ledelsen. Det kan tænkes, at der er lagt et pres på revisoren fra 

ledelsen om ikke at træffe foranstaltninger. Det kan også være, at hovedrevisor har et langvarigt forhold med 

virksomheden og dermed kan det have indflydelse på revisorens uafhængighed, hvilket udløser, at revisor 

udfører revision på et lavere niveau end forventet. Her kommer forventningskløftens yderste del til venstre 

til udtryk, som kan siges at være forskellen mellem revisors faktiske udførte handlinger og de handlinger, 

revisor burde udføre. ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009)  

 

Mangelfuld regulering  

”Deficient standards”, som kan oversættes til mangelfuld regulering, ligger midterst og er afstanden mellem 

revisors eksisterende pligter og pligter, der med rimelighed forventes af revisorer. Det vil sige, at dette 

vedrører mangler i de eksisterende pligter fastsat af lovgivning og professionel bekendtgørelse, som kan 

forbedres. Samfundet kan foreslå forbedringer gennem rimelige forventninger, som for eksempel kan 

forebygge og opdage besvigelser. Man kan sammenligne dem med de eksisterende revisionspligter og 

dermed forbedre dem ved ændringer. Det vil sige, at forventningskløftens midterste del er udtryk for 

forskellen mellem de handlinger, revisor burde udføre og de handlinger, som kan forventes udført af 

revisorerne med rimelighed. ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009)  
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Urimelige forventninger  

”Unreasonable expectations”, som oversættes til urimelige forventninger, ligger yderst til højre og er 

afstanden mellem pligter, der med rimelighed forventes af revisorer og samfundets forventninger til 

revisorer. Det vil sige, at det vedrører samfundets urimelige forventninger til revisorer. Som sagt bliver 

revisorerne oftest beskyldt for ikke have opdaget regnskabsmanipulationerne i tide. Men det skal bemærkes, 

at besvigelser ofte ikke involverer systematiske problemer, men derimod en begivenhed med individuelle, 

som begår besvigelser eller opfører sig uetisk. Revisorer er kun bemandet med standard revisionsprocedurer, 

som dermed kun kan berøre systematiske fejl og ikke usystematiske begivenheder såsom besvigelser. Denne 

problemstilling er samfundet ikke klar over, så samfundet forventer, at revisorer kan opdage usystematiske 

problemer med standard revisionsprocedurer, som ikke er en rimelig forventning. Samfundet skal altså have 

en bedre og klarere forståelse af anvendelsesområder og muligheder i revision. Det vil sige, at 

forventningskløftens yderste del til højre er udtryk for forskellen mellem de handlinger, som kan forventes 

udført af revisorerne med rimelighed og de handlinger, som forventes af revisorerne med urimelighed i 

samfundet. ( Hassink, Bollen, Meuwissen, & Vries, 2009)   

 

Regulering og lovgivning  

 

Intern kontrol 

COSO-rammen 1992 

I denne afhandling vil intern kontrol være et vigtigt område, hvilket gør det nødvendigt at definere begrebet. 

Men først skal COSO (Committee of Sponsoring Organizations) præsenteres. COSO-rammen udkom for første 

gang i 1992 og blev til for at skabe en fælles ramme for intern kontrol og procedurer for evaluering af 

kontrollerne. Efter den blev udført i 1992, er der kommet modifikationer senere, som også vil blive berørt. 

(Moeller, 2013, s. 12) 

 

I COSO-rammen 1992 defineres intern kontrol således:  

”Intern kontrol er en proces, der udføres af den øverste ledelse, den daglige ledelse og øvrigt personale for 

at sørge for høj grad af sikkerhed med hensyn til at opnå mål inden for:  

- Effektivitet i driften  

- Pålidelighed af den finansielle rapportering 

- Overholdelse af anvendelig lovgivning og regulering.” (Moeller, 2013, s. 13) 
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Høj grad af sikkerhed indebærer, at man reducerer risikoen for, at en uhensigtsmæssig konklusion bliver 

udtrykt, når oplysningerne om emnet er væsentligt fejlagtige til et lavest muligt niveau, da det er umuligt at 

reducere den til nul (Icaew, 2018). Det vil sige, at man er bevidst om, at der kan forekomme fejl selvom man 

forsøger at eliminere risikoen. Risikoparameteren er altså vigtig for at måle og fastholde den interne kontrol. 

Derfor er det nødvendigt at lave en risikovurdering som en del af processen. 

 

Mål inden for de tre kategorier beskrives nedenfor: 

- Mål omkring effektivitet i drift relaterer sig til virksomhedens grundlæggende mission. Disse kan 

variere fra virksomhed til virksomhed, men det basale er at øge kundetilfredshed, hvilket for 

eksempel kan gøres ved at reducere omkostninger eller levere hurtigere til kunden.  

- Mål omkring pålidelighed af den finansielle rapportering indebærer, at den eksterne finansielle 

rapportering skal være i overensstemmelse med den anvendte relevante regnskabspraksis for 

virksomheden. Selvom der er fokus på den eksterne finansielle rapportering, skal den interne 

rapportering også opnå sine mål, da den danner grundlag for den eksterne finansielle rapportering.  

- Overholdelse af anvendelig lovgivning og regulering omhandler, at virksomheden skal sikre, at alle 

virksomhedens forretningsområder overholder alle regler og krav. (Moeller, 2013, s. 33-35) 

 

Udover disse tre målområder indeholder COSO-rammen fem komponenter inden for intern kontrol og den 

indeholder også virksomhedsniveauer, hvilket svarer til, hvad man undersøger, altså om det er 

forretningsenheds aktiviteter eller hele virksomheden. Det vil sige, at COSO-rammen er tredimensionel med 

fem komponenter på fronten og tre målområder på toppen og virksomhedsniveau på siden. (Moeller, 2013, 

s. 13) Disse elementer, som er det grundlæggende for COSO-rammen er udtrykt som en kube i rammen, der 

ses nedenfor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: COSO 1992 (Moeller, 2013, s. 14) 
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De fem komponenter inden for intern kontrol vil nu blive beskrevet:  

 

Kontrolmiljø  

Kontrolmiljøet indebærer standarder, processer og strukturer, som vejleder mennesker på alle niveauer i at 

overholde deres ansvar for intern kontrol og tage beslutninger i henhold til at opnå virksomhedens mål. Det 

er dermed grundlaget for resten af komponenterne for intern kontrol og det har en indflydelse på hver af de 

tre målområder og alle virksomhedsaktiviteterne. Man kan sige, at det starter fra ledelsen ved, at de sætter 

nogle adfærdskrav, som derefter stiller krav til resten af organisationen. Ledelsens krav og udtalelser giver et 

billede af virksomheden. Andre interne faktorer såsom virksomhedens historie og værdier har også en 

betydelig indflydelse. Men kontrolmiljøet bliver også påvirket af eksterne faktorer såsom 

konkurrencedygtighed på markedet. Kontrolmiljøet er også et udtryk for kulturen i virksomheden. Hvis der 

er stærke kontrolprocedurer og struktur, vil det også medføre en disciplineret kultur i virksomheden. 

(Moeller, 2013, s. 41-43) 

 

Risikovurdering  

Risikovurdering er et vigtigt element, da virksomheden skal kunne identificere og bekæmpe risici, som kan 

forhindre dem i at opnå deres mål. Det kan både være risiko internt i virksomheden eller fra omverdenen. 

Risiko kan ikke elimineres, fordi alle forretningsaktiviteter indeholder risiko i nogen grad, men risiko skal 

nedbringes til et acceptabelt lavt niveau for, at virksomheden kan opnå sine mål. (Moeller, 2013, s. 59) 

 

Kontrolaktiviteter  

På baggrund af virksomhedspolitikker og procedurer udføres der handlinger, som kan bekæmpe de risici, der 

kan forekomme som forhindring for at opnå virksomhedens mål. Disse handlinger er kontrolaktiviteter, som 

kan være i mange former. Kontrolaktiviteterne udføres på alle niveauer i virksomheden og på forskellige 

stadier i hver forretningsenhed. Udvælgelsen af kontrolaktiviteter opbygger den basale interne kontrol, som 

er adskillelse af pligter. Hvis det for eksempel er samme person, som udarbejder en proces og godkender 

processen, er adskillelse af pligter fejlet og det vil ikke skabe en effektiv intern kontrol. (Moeller, 2013, s. 73) 

 

Information og kommunikation  

Denne komponent omhandler, at virksomheden skal udvikle og levere mange former og typer af information 

både fra og til ledelsen. Der er tale om processer, der skal være i orden for, at der kan identificeres, behandles 

og videregives alle typer af information. Derefter kan de relevante informationer kommunikeres til de 

relevante parter. (Moeller, 2013, s. 88)  
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Overvågning  

Overvågning bruges til at kontrollere, at alle komponenter i den interne kontrol er til stede og fungerer. På 

denne måde finder man ud af, om der er nogle elementer i processen, som skal forbedres. Overvågning er 

ikke det samme som almindelig gennemgående aktiviteter, da kontrolaktiviteter går ud på at opdage og 

korrigere fejl hvorimod overvågning går ud på at finde ud af, hvorfor en fejl fandt sted og derefter tildele 

ledelsen opgaven for at rette op på processen, så fejlen ikke forekommer igen i fremtiden. Overvågning er 

sidste led i den interne kontrol, da man finder mangler her og kommunikerer det derefter til de relevante 

parter, som kan forny processen. (Moeller, 2013, s. 105-108)  

 

COSO-rammen 2013 

COSO-rammen har været velfungerende for virksomheder og omstændighederne, men i år 2013 blev den 

opdateret. Gennem tiden har IT & teknologi opnået stor udvikling, risikovurdering og virksomhedsledelse har 

fået stigende fokus og virksomheders globalisering, hvilket har gjort det nødvendigt at opfriske COSO-

rammen. (Moeller, 2013, s. 29) 

 

De nævnte fem komponenter inden for intern kontrol er det område, hvor der har været store ændringer. 

Før i tiden var der fem overordnede områder, men nu er der 17 principper i COSO-rammen 2013, som 

relaterer sig til de fem komponenter.  
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Disse 17 principper er følgende:  

 

Figur 5: De 17 principper (Moeller, 2013, s. 38) 

 

Som det kan ses, hører de 17 principper til de fem overordnede komponenter for intern kontrol. Disse 17 

principper, som er den største ændring i COSO-rammen 2013, vil nu blive gennemgået.  

 

1. Engagement i integritet og etiske værdier 

Virksomhedens værdier vil udformes i hele virksomheden alt efter, hvordan ledelsen udtaler og handler 

omkring det. Hvis ledelsen har fokus på fejlfrie produkter og i sin fortid kun har gået efter det, vil dette sprede 

sig til resten af virksomheden. Dette kaldes ”Tone at the top”, som er udtrykket for beskeder fra ledelsen, 

der spreder sig til resten af virksomheden.  

Samtidig med dette er det også vigtigt at have en virksomhedsglobal adfærdskodeks (code of conduct). Før i 

tiden var adfærdskodeksen rettet mod medarbejdere på det lavere niveau i virksomheden, men nu lægges 

der vægt på at ramme hele virksomheden, altså også ledelsen. Adfærdskodeksen skal være klar og entydig 

og sætte retningslinjer, som klarlægger regler for alle i virksomheden. Den skal være baseret på værdier og 

lovgivningsmæssige problemer omkring virksomheden. Nogle punkter kan gælde for alle virksomheder, 
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såsom racisme hvorimod andre punkter er relateret til den pågældende virksomhed og dens branche. 

(Moeller, 2013, s. 43-44)  

 

2. Uafhængig bestyrelses tilsyn 

Bestyrelsen skal være uafhængig af resten af virksomheden og føre tilsyn af udvikling og præstation af den 

interne kontrol. De skal identificere og forstå interessenternes forventninger, som gælder kunder, 

medarbejdere, investorer og flere. Disse forventninger hjælper til at udforme mål for hele virksomheden. 

Udover dette skal bestyrelsen gennemgå og godkende politik og praksis, som støtter præstationen af interne 

kontroller gennem virksomheden i regelmæssige møder med ledelsen. (Moeller, 2013, s. 48-49)  

 

3. Strukturer, rapporteringslinjer, myndigheder og ansvar 

Ledelsen skal etablere strukturer, rapporteringslinjer, hensigtsmæssige myndigheder og ansvar for at opnå 

den interne kontrols mål. Ledelsen skal etablere organisationsstruktur og hensigtsmæssige 

rapporteringslinjer for at planlægge, udføre, kontrollere og periodisk evaluere aktiviteterne for hele 

virksomheden. På denne måde vil der være klar ansvarlighed og informationsstrøm i virksomheden og alle 

dens underenheder. Endvidere vil det også være fordelagtigt, hvis ledelsen fremlagde et organigram, da den 

hurtigt viser virksomhedens mål, adskillelse af pligter og kommunikationskanaler. (Moeller, 2013, s. 49-51) 

 

4. Tiltrække, udvikle og beholde kompetente mennesker  

Personalepolitikker er retningslinjer på højere niveau og adfærdsfaktorer, der reflekterer investorer og andre 

interessenters forventninger og krav. De fastlægger hvilke kompetencer, som der er brug for i virksomheden 

og er grundlag for detaljerede procedurer for udførelse og evaluering af præstation. Det er nødvendigt at 

have disse personalepolitikker for at de rette mennesker bliver ansat, som dermed udløser et godt 

kontrolmiljø.  

Ledelsen skal sørge for at definere politikker, procedurer og strukturer for at tiltrække, oplære, vejlede, 

evaluere og beholde kompetente medarbejdere. Der skal foretages dybdegående interviews, oplæring, 

vejledning og evaluering. Endvidere skal der laves ordninger såsom bonus, så individet har incitament til at 

blive i virksomheden. (Moeller, 2013, s. 51-54)  

 

5. Mennesker stilles til ansvar for intern kontrol 

Ledelsen skal danne et indtryk af, at man er ansvarlig for præstationen af intern kontrol på tværs af 

virksomheden, så virksomheden tilsammen kan opnå dens mål. For at alle føler sig stillet til ansvar for intern 

kontrol, skal ledelsen give stærke meddelelser som nævnt før med ”tone-at-the-top”. Endvidere skal ledelsen 
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tilrettelægge præstationsmål og belønninger for, at den enkelte føler sig ansvarlig for den interne kontrol. 

(Moeller, 2013, s. 54-56) 

 

6. Specifikation af klare mål 

Det første i en risikovurdering er at fastlægge risiko relateret mål forbundet til forskellige niveauer i 

virksomheden. Derefter bør ledelsen identificere og specificere deres risiko relateret mål inden for drift, 

rapportering og overholdelse, altså de tre målområder med tilstrækkelig klarhed for at være i stand til at 

identificere og analysere risici til de mål inden for målområderne. (Moeller, 2013, s. 60-61) 

 

7. Risiko identifikation 

Det er en svær opgave at identificere risiko, da det kræver et stort arbejde og der er et stort antal risici for 

enhver virksomhed. Der skal undersøges risici for alle niveauer i virksomheden fra det højeste niveau til det 

laveste niveau. For at denne proces bliver effektiv skal der være teknikker og forskellige aktiviteter, som er 

relevante for den generelle risikovurdering. Det gælder ikke om at nævne alle mulige risici men at identificere 

dem, der kan have en effekt på drift med en vis sandsynlighed og i en rimelig tidsperiode. Når alle signifikante 

risici er identificeret, skal de vurderes med sandsynlighed for, at de forekommer, hvilken effekt de vil have, 

hvordan de kan bekæmpes osv. (Moeller, 2013, s. 62-63) 

 

8. Tage hensyn til potentiale for besvigelse  

I COSO-rammen 1992 var der ikke fokus på besvigelser, men nu kræves det, at man overvejer potentialet for 

besvigelser, som kan være en forhindring for at opnå virksomhedens mål. I risikovurderingen skal der 

identificeres forskellige metoder for at svigagtig rapportering kan forekomme i form af graden af skøn og 

justeringer, relevante besvigelsestyper inden for branchen, historiske problemer i det pågældende 

geografiske område, besvigelse motiverende forordninger, system relaterede problemer og sårbarhed for at 

ledelsen omgår de eksisterende interne kontroller. For at undgå disse skal ledelsen lave informeret vurdering 

af de specifikke områder, hvor der kan opstå besvigelser, sandsynligheden for at de opstår og deres 

indvirkning. (Moeller, 2013, s. 69-70) 

 

9. Identifikation og vurdering af signifikante ændringer 

I forbindelse med risikovurdering skal ændringer, som kan påvirke systemet af intern kontrol signifikant, 

identificeres og vurderes. Dette kan eksempelvis være økonomiske ændringer, klimaforandringer og/eller 

juridiske ændringer. Disse eksterne faktorer kan have indflydelse på den interne kontrol og dermed skal 

ledelsen identificere disse og vurdere hvorledes virksomheden kan undgå at blive påvirket negativt af disse. 
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Men der skal ikke kun afgrænses til eksterne faktorer, da interne faktorer også kan påvirke effektiviteten af 

den interne kontrol. (Moeller, 2013, s. 61-66)  

  

10. Udvælgelse og udvikling af kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteter hænger meget sammen med risikovurdering, da kontrolaktiviteter skal udvælges og 

udvikles for at undgå intern kontrols risici for at opnå virksomhedens mål. Der kan være faktorer vedrørende 

den specifikke virksomhed for eksempel virksomhedens størrelse, som spiller en rolle ved udvælgelse og 

udvikling af kontrolaktiviteter. Udover dette skal forretningsprocessen undersøges, som er enhver proces, 

der transformerer input til output. I forbindelse med dette kan transaktionskontroller benævnes, som er de 

mest fundamentale kontrolaktiviteter. Typer af transaktionskontroller er verifikationer, forsoning, 

autorisation & godkendelse og fysisk kontrol. Udover disse er der tilsynsførende kontrol, der går ud på at 

kontrollere alle de andre transaktionskontrolaktiviteter. (Moeller, 2013, s. 74-78) 

 

11. Udvælgelse og udvikling af generelle IT-kontroller 

Pålideligheden af teknologi i forretningsprocesser inden for en virksomhed afhænger af velfungerende 

generelle kontrolaktiviteter inden for IT. De mest almindelige generelle IT-kontroller er logisk adgangskontrol 

over data (for eksempel adgangskodekontrol over data), systemudvikling livscyklus kontrol (standard 

processer for at opbygge, implementere og vurdere nye IT-systemer), ændring af ledelsens procedurer hvis 

system og proces ændres, fysisk sikkerhedskontrol af datacenter, system og data backup og 

genopretningskontrol og computer drift kontrol (fejl kontrol procedurer og regelmæssige software & 

hardware opdateringer). Graden af kontrollerne kan variere fra virksomhed til virksomhed, da 

kompleksiteten af teknologisk infrastruktur kan variere. Jo større kompleksitet, jo mere skal risici forstås og 

vurderes. (Moeller, 2013, s. 78-80)  

 

12. Udvælgelse og udvikling af kontroller gennem politikker og procedurer  

Kontrolaktiviteter skal indføres med politikker, der specificerer hvad der forventes og procedurer, som fører 

disse politikker ud i praksis. I forhold til politikkerne skal de indeholde formålet og målet med dette, definition 

af anvendelsesområdet og beskrivelser af roller og ansvar for de involverede. Efter at have fastlagt politikker 

og procedurer og tildelt roller og ansvar, skal der udvælges og trænes for at opnå kompetente personale til 

kontrolaktiviteterne. Det ansvarlige personale skal derefter udføre kontrol rettidigt og udføre korrigerende 

handlinger. Endvidere skal ledelsen periodisk vurdere kontrolaktiviteternes relevans og opdatere dem hvis 

nødvendigt. (Moeller, 2013, s. 83-84) 
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13. Opnåelse, generering og anvendelse af kvalitetsinformation 

En virksomhed kan både få informationer fra interne og eksterne ressourcer. En intern ressource kunne være 

tidsregistrering af personale, som kan bruges til at opgøre tidsforbruget på et projekt. En ekstern ressource 

kunne være brancherapport, der fortæller om konkurrencen på markedet. I forhold til intern ressource er 

det relevant at komme ind på informationssystem, da dette er et vigtigt redskab for at give effektiv, hurtig 

og tilgængelig information til brugerne. Informationssystemet skal designes, så der er en balance mellem 

fordele og omkostninger ved at opnå og behandle information. Udover dette er kvaliteten af information 

vigtig hvor tilstrækkelighed og rettighed er nogle krav. (Moeller, 2013, s. 91-94)  

 

14. Intern kommunikation af intern kontrol information 

Kommunikation spiller en rolle for hele virksomheden på alle niveauer og i forskellige vinkler. Ledelsen skal 

ved hjælp af kommunikation omkring mål og delmål skabe forståelse for personalet omkring deres roller, 

ansvar og handlinger. Kommunikation mellem bestyrelse og direktion skal være tilstrækkelig og hyppig, så 

bestyrelsen kan forstå direktionens vurderinger af den interne kontrol og resultaternes effekt i forhold til at 

opnå virksomhedens mål. Der skal også være kommunikation mellem bestyrelse og medarbejdere uden 

direktionen som mellemled, men dette sker ikke tit i praksis. Dette kan dog skabes med at etablere en etisk 

hotline funktion, hvor medarbejdere på alle niveauer kan rapportere omkring problemer og mistænkte. 

(Moeller, 2013, s. 96-98)  

 

15. Ekstern kommunikation af intern kontrol information 

Det er lige så vigtigt, at der foregår ekstern kommunikation, som der foregår intern kommunikation. Der skal 

udføres politikker og procedurer for at skabe en effektiv ekstern kommunikation. Dette gælder både for at 

modtage information fra omverdenen, som derefter kommunikeres internt og information omkring 

virksomhedens intern kontrol mål kommunikeres til eksterne parter. De eksterne parter skal forstå 

virksomhedens værdier, kultur, adfærdskrav osv. for at de kan hjælpe med at overholde disse. Endvidere har 

virksomheden brug for eksterne parters information for at vurdere om begivenheder og aktiviteter i 

omverdenen, som kan have indflydelse på virksomheden for eksempel revisors vurdering. Noteringer fra 

vurderingerne skal undersøges nærmere og vurderes af direktionen og derefter kommunikeres til 

bestyrelsen, hvis det er relevant. (Moeller, 2013, s. 100-101) 

 

16. Udførelse af løbende og/eller separate evalueringer 

Virksomheder skal udvælge, udvikle og udføre løbende og/eller separate evalueringer for at overvåge og 

fastslå, om komponenterne i den interne kontrol eksisterer og fungerer. Løbende evalueringer kan både være 
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manuelle og automatiserede. De udføres typisk af linje driftschefer og generelt ledere på lavere niveau i 

virksomheden. Teknologien vil have stor indflydelse på de automatiserede evalueringer og dermed være 

meget objektive.  

Separate evalueringer er også for det meste meget objektive, da disse er uafhængige eksterne processer, 

som giver et friskt syn på vurdering af om komponenterne i den interne kontrol er til stede og om de fungerer. 

Man kan også have tværgående evalueringer ved at personale fra en driftsenhed evaluerer den interne 

kontrol i en anden driftsenhed. Endvidere kan der udføres benchmarking og peer evalueringer, hvilket 

indebærer, at man sammenligner den interne kontrol i sin virksomhed med andre virksomheder, der er inden 

for samme branche eller med andre ligheder. Selvvurderinger kan også udføres af den pågældende leder for 

deres ansvarsenhed, men dette kan hurtigt risikere at blive for subjektivt. (Moeller, 2013, s. 108-112) 

 

17. Evaluering og kommunikation af intern kontrols mangler 

Alle identificerede mangler ved den interne kontrol, som kan have indflydelse på om virksomheden opnår 

sine mål, skal kommunikeres til de relevante parter. Udover de relevante parter bør manglerne også 

kommunikeres til mindst et niveau højere ledelse end den, som rapporterer problemet. Det højere niveau 

ledelse kan dermed støtte og holde øje med korrigerende handlinger. Rapportering til ledelsen har været et 

diskuteret område, hvilket skyldes, at før i tiden blev mangler ved den interne kontrol ikke rapporteret, hvis 

de blev vurderet uvæsentlig af revisorer. Men nu skal revisor anvende risiko som en parameter, når der skal 

rapporteres til ledelsen. (Moeller, 2013, s. 113-114) 

 

COSO ERM 

COSO-rammen 1992 og 2013 har begge været meget brugbare, men der har også været udsendt en COSO-

ramme, som fokuserer på risikostyring, da dette manglede i COSO-rammen 1992. Denne COSO-ramme 

hedder COSO ERM (Enterprise Risk Management) og blev udsendt i år 2004. Formålet med den er, at den 

skal fungere som et værktøj eller en tilgang til at forbedre og styre de overordnede risici for hele 

virksomheden. Den fokuserer på hvilke aktiviteter en virksomhed og dens ledelse kan overveje at gøre eller 

ej i modsætning til COSO 1992, som fokuserer på virksomhedens daglige aktiviteter. (Moeller, 2013, s. 217)  

Ligesom den interne kontrol defineres i COSO 1992, defineres ERM således i COSO ERM rammen: 

”Virksomhedsrisikostyring er en proces, der udføres af en virksomheds bestyrelse, direktion og andet 

personale, der anvendes i en strategiindstilling og på tværs af virksomheden, som er designet til at 

identificere potentielle hændelser, der kan påvirke virksomheden og styre risikoen, så den er inden for 

virksomhedens risikovillighed, hvilket resulterer i, at der med rimelig sikkerhed kan opnås enhedens mål.” 

(Moeller, 2013, s. 220)  
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Nedenfor vises den udvidede COSO-ramme, altså COSO ERM: 

 

Figur 6: COSO ERM (Moeller, 2013, s. 222) 

 

Det kan ses, at COSO ERM minder meget om COSO-rammen 1992, dog er der nogle tilføjelser, som er 

relevante. Målområder på toppen og virksomhedsniveau på siden er ikke ændret signifikant i forhold til 

COSO-rammen 1992. Men de fem komponenter på fronten er blevet til otte komponenter, hvor de tre nye 

er målsætning, identifikation af begivenheder og reaktion på risiko. 

 

Målsætning  

Målsætning omhandler at fastsætte nogle mål inden for de fire målområder i toppen af kuben for COSO ERM. 

Dette kan gøres ved hjælp af mission statement, som forklarer hvad virksomheden gerne vil opnå og dens 

overordnede attitude til risiko. Rammen tager udgangspunkt i, at der defineres mål med en direkte 

forbindelse til mission statement. (Moeller, 2013, s. 225-226)  

 

Identifikation af begivenheder 

Identifikation af begivenheder går ud på at identificere både interne og eksterne begivenheder, der kan 

påvirke virksomhedens mål. Det kan være eksterne økonomiske begivenheder, politiske begivenheder, 

sociale faktorer og interne infrastruktur begivenheder. Disse begivenheder kan både være muligheder og 

risici for virksomheden. Derefter kan virksomheden udnytte mulighederne eller forebygge risiciene ved at 

opstille strategi og mål efter dette. (Moeller, 2013, s. 226-227)  
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Reaktion på risiko  

Efter at have identificeret signifikante risici skal der bestemmes hvorledes reaktionen på disse risici skal være. 

Det kræver, at man estimerer sandsynligheden for risici og de potentielle påvirkninger af disse. Der skal 

vurderes omkostninger og fordele ved udvikling af risikostyringsstrategier, som skal følge nogen af de fire 

basale strategier, altså ignorering af risiko, risikoreduktion, risikodeling og accept af risiko. De udvalgte 

risikostyringsstrategier for de identificerede risici skal understøtte disse basale strategier og virksomhedens 

vurdering af dens risikovillighed, der ved hjælp af strategierne minimerer den pågældende risiko til et 

acceptabelt lavt niveau. (Moeller, 2013, s. 229-233)  

 

God selskabsledelse 

God selskabsledelse er et begreb, der er blevet diskuteret gennem årene. Dette begreb har til formål at skabe 

tillid hos aktionærer og andre interessenter, hvilket blandt andet gøres gennem fokus på selskabsledelsernes 

sammensætning, indretning og funktion. Dette indebærer, at man benytter Corporate Governance-

strukturer og ledelsesmæssige procedurer til at forbedre effektiviteten i selskabet ved at koncentrere sig om 

effektiviteten i ledelsessystemerne. (komité, 2005)  

 

Disse anbefalinger til god selskabsledelse er udarbejdet af Københavns Fondsbørs’ komité for god 

selskabsledelse og deres forslag til reviderede anbefalinger ses nedenfor:  

1. Aktionærernes rolle og samspil mellem selskabsledelsen  

Dette punkt indebærer, at selskaberne undersøger hvordan informationsteknologi kan forbedre 

kommunikation mellem selskabet og aktionærerne samt mellem selskabets aktionærer indbyrdes. 

Bestyrelsen kan også vurdere virksomhedens kapital- og aktiestruktur løbende. Endvidere indebærer 

det også forberedelse af generalforsamlingen og bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder 

ved overtagelsesforsøg. 

 

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

Det er vigtigt for virksomheden, at der er et godt forhold til interessenterne. Det anbefales, at 

bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til sine interessenter og at bestyrelsen sikrer, 

at denne politik er i overensstemmelse med interessenternes interesser og roller.  
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3. Åbenhed og gennemsigtighed 

Mængden og kvaliteten af information afgør aktionærernes mulighed for at vurdere selskabet. 

Derfor anbefales det, at virksomheden følger informationspolitik, holder møder med investorer 

omkring virksomheden og udgiver årsrapport & supplerende oplysninger af høj standard.  

 

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse og dermed er det relevant at klargøre 

bestyrelsens opgaver & bestyrelsesformandens opgaver, følge forretningsorden til at løse 

bestyrelsens opgaver og sikre information fra direktion til bestyrelsen.  

 

5. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsens sammensætning skal sikre, at bestyrelsen kan varetage ledelsesmæssige opgaver 

uafhængigt af særinteresser. Derfor anbefales det, at der fokuseres på rekruttering og valg af 

bestyrelsesmedlemmer, uddannelse af medlemmerne, antallet og deres uafhængighed til 

virksomheden.  

 

6. Bestyrelsens og direktionens vederlag  

For at tiltrække og fastholde kompetente bestyrelse- og direktionsmedlemmer er et godt vederlag 

nødvendigt. Vederlaget bør være på et konkurrencedygtigt niveau og der bør være en 

vederlagspolitik, som fremgår af årsrapporten. Åbenhed om vederlag og principper for etablering af 

incitamentsprogrammer er også vigtige punkter.  

 

7. Risikostyring  

Effektiv risikostyring er behandlet tidligere og er vigtigt for bestyrelsen i forhold til at kunne udføre 

deres opgaver bedst muligt. Derfor anbefales det, at der identificeres risici, planlægges for 

risikostyring og åbenhed om risikostyringsaktiviteter gennem årsrapporten.  

 

8. Revision 

Revisionens uafhængighed bør sikres med en kritisk vurdering og aftalen med revisor bør ske mellem 

selskabets bestyrelse og revisionen. Udover dette skal bestyrelsen sammen med revisionen drøfte 

interne kontrolsystemer, regnskabspraksis & regnskabsmæssige skøn og resultatet af revision. 

(komité, 2005) 
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Anbefalinger til god selskabsledelse er ikke obligatoriske og de er kun målrettede for børsnoterede 

virksomheder (komité, 2005), dog er det inkluderet i denne afhandling, da det findes relevant for også små 

og mellemstore virksomheder at overveje dette begreb for at skabe tillid hos investorerne med et effektivt 

ledelsessystem. 

 

Selskabsloven  

Selskabsloven gælder for aktieselskaber og anpartsselskaber og er en relevant lovgivning inden for 

erhvervsområdet, da den indeholder love omkring alt fra stiftelse til opløsning af en virksomhed. I dette afsnit 

vil relevante paragraffer for afhandlingen blive forklaret.  

 

I forhold til valg af ledelse og eventuel revisor skal selskabsloven § 39 nævnes. Denne paragraf fortæller, at 

stifterne skal afholde generalforsamling i selskabet til valg af selskabets ledelse og eventuel revisor senest 2 

uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumenterne, hvis der ikke i forbindelse med stiftelsen af selskabet er 

foretaget valg af selskabets ledelse og eventuel revisor. Det vil sige, at det er ejerne af selskabet, der udvælger 

ledelse og revisor for selskabet. I forbindelse med dette kan det understreges, at ejernes ret til at træffe 

beslutninger gælder på generalforsamlingen ifølge selskabsloven § 76.  

 

I forbindelse med udvælgelse af en ledelse skal ledelsesstrukturen også gennemtænkes. I denne afhandling 

er det nødvendigt at komme ind på selskabslovens § 111 stk.1 nr.1, da de udvalgte cases benytter denne 

ledelsesstruktur. Der er tale om en ledelsesstruktur, hvor selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den 

overordnede og strategiske ledelse. Til at udføre den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en direktion, 

der enten kan bestå af en eller flere personer blandt bestyrelsens egne medlemmer eller af personer, som 

ikke er medlem af bestyrelsen. I begge tilfælde betegnes personer, som udfører den daglige ledelse, som 

direktører, og de udgør samlet selskabets direktion. Det skal også siges, at flertallet af bestyrelsens 

medlemmer skal i aktieselskaber være personer, som ikke er direktører i selskabet. En direktør i et 

aktieselskab kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen i aktieselskabet. 

 

Som sagt ovenfor skal bestyrelsen varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig 

organisation. Dette uddybes yderligere i selskabsloven § 115, som beskriver bestyrelsens opgaver. 

Bestyrelsen skal også påse, at:  

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er 

tilfredsstillende, 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 
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3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold, 

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 

5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til 

at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og 

bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det 

tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. 

 

Som nævnt ovenfor skal direktionen varetage den daglige ledelse for virksomheden. Dette uddybes nærmere 

i selskabslovens § 117 stk.1, som forklarer direktionens opgaver i selskaber, der ledes efter § 111 stk. 1 nr. 1. 

Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse 

omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne 

dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre 

bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal 

i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. Endvidere skal direktionen ifølge 

selskabslovens § 118 sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og 

at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at selskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets 

nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid 

forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er 

forsvarligt. 

 

I forhold til udtrædelse og afskedigelse af bestyrelsen er det relevant at benævne selskabsloven § 121, som 

fortæller, at et medlem af bestyrelsen til enhver tid kan udtræde heraf. Meddelelse herom skal gives til 

selskabets bestyrelse og hvis medlemmet ikke er valgt af generalforsamlingen, tillige til den, som har udpeget 

den pågældende. Når det gælder afskedigelse, kan et medlem af bestyrelsen til enhver tid afsættes af den, 

som har valgt eller udpeget den pågældende. Det vil sige, at hvis ejerne er utilfredse med et 

bestyrelsesmedlems handlinger, kan ejeren afsætte denne person, hvis vedkommende i første omgang blev 

udvalgt af ejerne. 

 

Der er også bestemmelser angående udvælgelse og afsættelse af revisorer. Ifølge selskabsloven § 144 skal 

generalforsamlingen vælge en eller flere godkendte revisorer samt eventuelle suppleanter for disse, hvis et 

selskab er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning eller hvis 

generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at selskabets årsregnskab skal revideres. Beslutning herom kan 
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træffes med simpelt stemmeflertal efter selskabsloven § 105. Men vedtægterne kan endvidere tillægge 

andre ret til at udpege yderligere en eller flere revisorer. Hvis der er et behov for afsættelse af revisor, kan 

dette gøres af den, der har valgt revisor ifølge selskabsloven § 146. Det skal bemærkes, at en revisor, der er 

valgt til at revidere selskabets årsregnskab i henhold til selskabsloven § 144, kan kun afsættes før hvervets 

udløb, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil. 

 

Revisorloven 

Revisor har rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket fremgår af Revisorloven § 16, stk.1: 

 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal 

udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, 

som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise 

professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.”  

 

Denne paragraf fastsætter, at revisor skal arbejde for samfundets interesse og ikke for ejernes og ledelsens 

interesse. Dermed skal revisor være samfundets gode ven og fremhæve både positive og negative ting 

omkring den pågældende virksomhed. Bestemmelsen fortæller også, hvordan revisor skal være 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette tager udgangspunkt i begrebet god revisorskik. Det beskrives 

overordnet hvordan revisorens indstilling skal være til udførelse af revision, hvor eksempelvis professionel 

skepsis og objektivitet benævnes. Det vil sige, at der igen fastslås, at revisor skal agere ud fra samfundets 

interesse og ikke ejernes og ledelsens interesse. Dog er det stadig ikke beskrevet specifikt, hvilket skyldes, at 

det er en lov, der fastsætter de overordnede regler for området, altså en rammelov og dermed kan 

revisionsbranchen sætte nogle specifikke krav for at overholde disse overordnede regler. Begrebet følger 

altså udviklingen i samfundet med de ovenfor nævnte krav som grundlag og specifikke krav fra 

revisionsstandarder.  
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International revisionsstandard om revisionsprocessen  

Revisionsprocessen vil blive gennemgået med udgangspunkt i ISA. Der vil kun medtages relevante standarder 

for at give et billede af revisors handlinger, som derefter kan benyttes til at analysere hvordan disse 

handlinger kan medvirke til at forebygge og opdage besvigelser. Følgende revisionsstandarder er udvalgt:  

 

- ISA 200: Overordnede mål for den uafhængige revisor og gennemførelse af en revision i 

overensstemmelse med ISA 

- ISA 210: Indvilge vilkårene for revisionsengagementer 

- ISA 230: Revisionsdokumentation 

- ISA 240: Revisors ansvar vedrørende besvigelser i forhold til revision af regnskaber 

- ISA 250: Overvejelser af lovgivninger og reguleringer i revision af regnskaber 

- ISA 265: Kommunikere mangler i den interne kontrol til dem, der har ansvaret for ledelse 

- ISA 300: Planlægning af revision af regnskaber 

- ISA 315: Identifikation og vurdering af væsentlig fejlinformation gennem forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser  

- ISA 320: Væsentlighed i planlægning og udførelse af revision  

- ISA 330: Revisors svar på vurderede risici  

- ISA 500: Revisionsbevis  

 

ISA 200: Overordnede mål for den uafhængige revisor og gennemførelse af en revision i overensstemmelse 

med ISA 

Det generelle formål med en revision er at forbedre troværdigheden af et regnskab og dermed sikre at 

regnskabsbrugerne kan tage rimelige og informerede beslutninger omkring virksomheden. 

Revisionsstandarderne kræver altså, at revisor med rimelig sikkerhed kan sige, at regnskabet er fri for 

væsentlig fejlinformation, hvilket både indebærer fejl og besvigelse. Men dette kan kun lade sig gøre, hvis 

revisoren får tilstrækkelig og passende revisionsdokumentation for at reducere revisionsrisikoen. Her skal 

det siges, at revisionsrisikoen er risikoen for, at revisor udtrykker en upassende revisionsudtalelse. Revisors 

mål og krav indebærer elementer som væsentlighed, revisionsdokumentation og risiko, hvilket vil blive 

gennemgået nedenfor.  

Revisor skal vurdere væsentlighed, hvilket går ud på, at revisor skal vurdere om effekten af de identificerede 

fejlinformationer eller udeladelser af informationer med rimelighed ville forventes at have indflydelse på de 

økonomiske beslutninger af regnskabsbrugerne.  



34 
 

I forhold til revisionsbevis/revisionsdokumentation skal revisor vurdere om det indhentede materiale er 

tilstrækkeligt og passende, hvilket både indebærer kvantitet og kvalitet. Dette kræver en høj grad af 

professionel vurdering. Materialet skal også støtte og underbygge ledelsens påstande om virksomheden, 

hvilket hører under kvaliteten af revisionsdokumentationen. For ellers vil det tyde på, at ledelsen prøver at 

skjule en dårlig præstation eller en besvigelse.  

Et andet element, revisorer skal være opmærksom på, er risiko. Risiko er tilstede i enhver revision og enhver 

virksomhed vil have en grad af risiko. Revisor skal vurdere risikoen ved den pågældende virksomhed og 

skræddersy revisionsproceduren, så risikoen kan adresseres. Vurdering af denne risiko er også baseret på en 

høj grad af professionel vurdering. (Collings, 2011, s. 25-28) Revisionsrisikomodellen vil blive gennemgået 

senere og derfor vil det ikke blive uddybet her.  

 

ISA 210: Indvilge vilkårene for revisionsengagementer 

Inden revision påbegyndes skal revisor og ledelsen af den pågældende virksomhed blive enige om nogle 

elementer, som fremgår af et revisionsbrev for engagementet. Oftest vil dette brev indebære mål og 

anvendelsesområde af revisionen, revisors ansvar, ledelsens ansvar, identifikation af den finansielle 

rapporteringsramme anvendt for regnskabet for eksempel IFRS og reference til forventet form og indhold af 

enhver rapport udstedt af revisor & en udtalelse om at der kan forekomme omstændigheder, hvor rapporter 

kan afvige fra den forventede form og indhold. Formålet med brevet er simpelthen, at revisor og ledelse får 

en fælles forståelse af vilkårene for revisionsengagementet, så der ikke forekommer nogle misforståelser. 

(Collings, 2011, s. 35-36) 

 

ISA 230: Revisionsdokumentation 

Revisionsdokumentation er et vigtigt element, da det er grundlaget for revisors konklusioner og bevis for 

revisors arbejde er udført i overensstemmelse med ISA. Revisionsdokumentation kan også kaldes revisorens 

arbejdspapir, som registrerer revisionsprocedurerne. Dokumentationen skal være så fyldestgørende som 

muligt, da den skal kunne sikre, at en erfaren revisor med ingen forrige forbindelse til revisionen af det 

pågældende regnskab kan forstå resultaterne af revisionsprocedurerne og revisionsbeviserne, som er opnået 

ved udførelse af revisionsprocedurerne.  

Dokumentationen skal registrere identificerende egenskaber af de testede specifikke elementer og sager, 

hvem der har udført revision & udførelsesdatoen og hvem der har gennemgået revisionen & udførelsesdato 

for dette. Ved hjælp af disse revisionsdokumenter, som er tilstrækkelige, hensigtsmæssige og rettidige, kan 

kvaliteten af revisionen opretholdes. (Collings, 2011, s. 45) 
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ISA 240: Revisors ansvar vedrørende besvigelser i forhold til revision af regnskaber 

Udover at inddele besvigelser i misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation kan der også inddeles i 

ledelsessvindel og medarbejdersvindel. Ledelsessvindel vedrører svindel på det øverste niveau, hvor det 

primært går ud på, at de tilsidesætter den interne kontrol. Oftest er der tale om store beløb og revisor skal 

have grundige overvejelser på dette område. Medarbejdersvindel udføres typisk af medarbejder på lavere 

niveau ved at udnytte svagheder i den interne kontrol. Dette kan både dreje sig om små og store beløb.  

 

Ifølge denne standard skal revisoren allerede i planlægning af revision overveje besvigelser og fejl med en 

forventning om, at væsentlig fejlinformation vil være til stede i regnskabet. Revisor skal lave procedurer for 

blandt andet at teste mulighed for besvigelser og forstå rationalet for transaktioner, som ikke hører under 

den normale drift.  

Risikovurdering af besvigelser berøres også i ISA 315, men de vurderede risici skal diskuteres med ledelsen 

om hvordan de vil modstå disse. Udover det skal revisor også undersøge om en eller flere risikofaktorer er til 

stede og udføre analytiske procedurer for at identificere usædvanlige trends og opførsler.  

Revisor skal sikre professionel skepsis, som bliver understøttet af udførelse af revisionstests. Det kan variere 

i forhold til hvilke der er relevante og nødvendige for den specifikke situation. Der kan være tale om 

uanmeldte besøg på ikke-besøgte lagre og lokationer, skabe uforudsigelighed i revisionsproceduren, udføre 

substantiv analytiske procedurer ved brug af enkeldele af data for eksempel bruttoresultat pr lokation, 

forretningslinje eller måned og sammenligne det med revisorens forventninger. (Collings, 2011, s. 49-55)  

 

ISA 250: Overvejelser af lovgivninger og reguleringer i revision af regnskaber 

Revisor skal overveje lovgivninger og reguleringer, som er relevante for den pågældende virksomhed ved 

revision af deres regnskab. Det er vigtigt, at revisor udfører dette, da et brud på lovgivning og regulering, kan 

medføre bøder eller andre konsekvenser, som kan have en væsentlig effekt på virksomhedens regnskab. 

Revisors opgave på dette punkt er at identificere manglende overholdelse af lovgivning og regulering, som 

kan medføre væsentlig fejlinformation i regnskabet, men revisor har ikke ansvar for at opdage manglende 

overholdelse af lovgivning og det er domstolen, der skal bestemme om en handling udgør manglende 

overholdelse. Revisor skal opnå en forståelse af virksomhedens lovgivning og reguleringsramme og hvordan 

virksomheden overholder dette. For dette skal revisoren forhøre ledelsen og efterse korrespondance med 

relevante licens- og tilsynsmyndigheder.  

Hvis revisor identificerer manglende overholdelse, skal revisoren opnå forståelse for handlingens art og 

begrundelserne for dens opståen. Ved mistanke om manglende overholdelse skal revisoren diskutere med 

ledelsen om dette og hvis disse diskussioner ikke er tilstrækkelige og den manglende overholdelse kan have 
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væsentlig effekt på regnskabet, skal der søges juridisk rådgivning. Endvidere skal revisor give en kvalificeret 

udtalelse om dette for at vække opmærksomhed for andre parter. (Collings, 2011, s. 63-66) 

 

ISA 265: Kommunikere mangler i den interne kontrol til dem, der har ansvaret for ledelse  

Mangler i den interne kontrol skal forstås i den forstand at når en kontrol er designet og implementeret på 

sådan en måde, at den ikke er i stand til at forebygge, opdage og korrigere fejlinformation i regnskabet eller 

at der simpelthen ikke eksisterer en kontrol, som er nødvendig for at forebygge, opdage og korrigere 

fejlinformation. Revisors ansvar er altså ikke at udforme disse interne kontroller men at rapportere mangler 

og foreslå forbedringer for at rette op på disse mangler. Når der er tale om betydelige mangler, kræves det 

af revisoren, at der udarbejdes en skriftlig kommunikation om dette, hvorimod når det ikke er betydelige 

mangler, kan der nøjes med en verbal kommunikation om dette. (Collings, 2011, s. 79-83)  

 

ISA 300: Planlægning af revision af regnskaber 

Planlægning af revisionen er et vigtigt element i processen, da resultatet af planlægning kan medføre en 

effektiv revision. På denne måde kan målet opnås, som er, at planlægningen skal reducere revisionsrisikoen 

til et acceptabelt lavt niveau.  

 

En del af planlægningen er den overordnede revisionsstrategi, som omhandler fastlæggelse af omfang, tid 

og retning af revision. Dette indebærer bestemmelse af karakteristika såsom rapporteringskrav og finansiel 

regnskabsstandard. Der skal fastsættes deadlines og væsentlighedsniveau. Endvidere skal der identificeres 

områder, hvor der er højere risiko for væsentlig fejlinformation. Med udgangspunkt i disse og andre 

elementer kan den overordnede revisionsstrategi udformes og derefter kan en detaljeret revisionsplan 

udføres.  

 

En revisionsplan skal dokumentere natur, tid og omfang af revisionsprocedurer som udføres af 

engagementets medlemmer for at opnå tilstrækkelig passende revisionsbevis for at reducere revisionsrisiko 

til et acceptabelt lavt niveau. En revisionsplan skal indeholde beskrivelse af planlagte 

risikovurderingsprocedurer for at adressere risiko af væsentlig fejlinformation i henhold til ISA 315, planlagte 

yderligere revisionsprocedurer i tilfælde af beslutning om at teste operationel effektivitet af kontrol i henhold 

til ISA 330 og andre revisionsprocedurer, som skal udføres for at overholde ISA’er. 

 

Det skal bemærkes, at planlægning er en kontinuerlig og iterativ proces, hvilket betyder, at der kan ske 

ændringer i revisionsstrategien og revisionsplanen løbende. Hvis der sker uventede ændringer eller 
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resultater af procedurer kræver ændringer i revisionsplanen, skal der opdateres i planlægningen. (Collings, 

2011, s. 85-89) 

 

ISA 315: Identifikation og vurdering af væsentlig fejlinformation gennem forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser  

Denne revisionsstandard blev benævnt i ISA 300 og går ud på, at revisor skal opnå en forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser, herunder den interne kontrol, for at identificere og vurdere risiko for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet, hvilket både gælder fejl og besvigelse. Revisionsstandarden har 

følgende overordnede punkter:  

1. Risikovurdering: Dette indebærer risikovurderingsprocedurer, som involverer ledelse og andre i 

virksomheden. Der kan være tale om tre revisionshandlinger, som er forespørgsler til ledelse eller 

andre i virksomheden, analytiske procedurer og observation & inspektion. (Collings, 2011, s. 91-95) 

2. Intern kontrol: Revisor skal både have forståelse for eksterne faktorer såsom lovgivning og 

begivenheder, som kan påvirke den pågældende virksomhed og interne faktorer såsom 

virksomhedens art, valgte regnskabspraksis, virksomhedens mål & strategier og måling & 

gennemgang af den finansielle præstation. Den interne kontrol er blevet gennemgået tidligere og vil 

derfor ikke blive uddybet her. (Collings, 2011, s. 95-99) 

3. Vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation: Dette kan ske ved hjælp af fire generelle 

revisionsmetoder, som er materiel metode, balance metode, systembaseret metode og risikobaseret 

metode. Ved brug af en eller flere af disse metoder vil områder med risiko for væsentlig 

fejlinformation blive vurderet og derefter kan disse områder undersøges nærmere. (Collings, 2011, 

s. 106-107) 

 

ISA 320: Væsentlighed i planlægning og udførelse af revision  

Som tidligere nævnt er et element væsentligt, hvis udeladelse eller fejlinformation kan påvirke økonomiske 

beslutninger af brugere taget på baggrund af regnskabet. Vurdering af væsentlighed kan ske med flere 

kvantitative retningslinjer for at bestemme væsentlighed, men den generelle regel er professionel vurdering 

af revisor for at bestemme væsentlighedsniveau. Der findes præstationsvæsentlighed, der defineres som 

beløb fastsat af revisor som grænse for at reducere sandsynligheden for, at den samlede ukorrekte og ikke-

opdagede fejlinformation overstiger væsentlighed for årsregnskabet som helhed. Det kan eksempelvis være 

en procentsats af omsætning, profit eller egenkapital. Udover kvantitative faktorer skal der også kigges på 

kvalitative faktorer. Nogle elementer i regnskabet som for eksempel afskrivninger har natur af, at det kræver 

en subjektiv vurdering. Det kræver også subjektiv vurdering, hvis en fejlinformation er under 
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væsentlighedsniveau, men kan nå niveauet i fremtiden. Revisor skal dermed informere ledelsen om ændring 

af væsentlighedsniveau og/eller i regnskabet. (Collings, 2011, s. 121-126) 

 

ISA 330: Revisors reaktion på vurderede risici  

Denne revisionsstandard går ud på, at revisor skal designe og implementere revisionsprocedurer som 

specifikt reagerer på risikoen for væsentlig fejlinformation. Denne standard hænger sammen med ISA 315, 

som blev gennemgået tidligere. Revisor har ansvar for at indsamle revisionsbevis for at støtte den generelle 

revisionsudtalelse og dette gøres ved to fundamentale processer: substantiv testning og test af kontroller.  

 

Substantiv testning er en revisionsprocedure, som er designet til at opdage væsentlig fejlinformation på 

påstandsniveau, hvilket både kan være test af detaljer af transaktioner, balancer osv. og substantiv analytiske 

procedurer. Test af kontroller er en revisionsprocedure, som er designet til at evaluere effektiviteten af 

kontroller for at forebygge, opdage og kontrollere væsentlig fejlinformation. Test af kontroller skal udføres 

ved hver tredje revision med mindre der er sket store ændringer af kontroller. Substantivprocedurer er 

detaljerede procedurer brugt af revisor for at indsamle revisionsbevis om at ledelsens påstande er pålidelige. 

Revisionsbevis er uafhængig tredjepart bekræftelse, som underbygger regnskabet. Hvis den interne kontrol 

vurderes ineffektiv, vil revisor benytte sig mere af analytiske procedurer. Dette indebærer analyser i flere 

stadier af revisionen og test af detaljer. (Collings, 2011, s. 127-132) 

 

ISA 500: Revisionsbevis  

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt revisionsbevis for at udføre en revisionsudtalelse om 

regnskabet. Det vil sige, at revisionsbeviset er grundlag for revisorens konklusioner af regnskabet. Følgende 

revisionshandlinger kan udføres for at opnå revisionsbevis:  

1. Undersøgelse af registreringer, dokumenter og materielle aktiver 

2. Observation  

3. Ekstern bekræftelse 

4. Genberegning 

5. Genudførelse  

6. Analytiske procedurer  

7. Forespørgsel 

Disse handlinger er vigtige for at kunne opnå tilstrækkelige revisionsbevis, som kan understøtte revisors 

konklusioner af regnskabet. Revisor skal sikre, at kvantiteten og kvaliteten af revisionsbeviserne er i orden. 

(Collings, 2011, s. 145-146) 
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Revisionsrisikomodel 

Revisor skal kunne afgive en erklæring om, at der med høj grad af sikkerhed ikke eksisterer væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Men der er en risiko for at revisor udtrykker en upassende revisionsudtalelse, 

hvilket er revisionsrisiko. Denne revisionsrisiko kan beskrives som en funktion:  

 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 =  𝐼𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 ∗  𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 ∗ 𝑂𝑝𝑑𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 (Collings, 2011, s. 179) 

 

Iboende risiko er, at revisor vurderer, at der kan være en væsentlig fejlinformation relateret til en påstand i 

regnskabet uden at tage hensyn til effekten af relaterede interne kontroller. Kontrolrisiko er revisors 

vurdering af sandsynligheden for at en væsentlig fejlinformation i regnskabet ikke vil blive opdaget eller 

korrigeret i tide af virksomhedens interne kontrolsystem. Opdagelsesrisiko er risikoen for at en væsentlig 

fejlinformation i regnskabet ikke vil blive opdaget. (Collings, 2011, s. 29-30)  

 

Der er en invers sammenhæng mellem opdagelsesrisiko og de to andre elementer i funktionen. Hvis revisor 

skønner, at iboende risiko og kontrolrisiko er lav, betyder det, at revisor udgiver høj tillid til virksomhedens 

interne kontrolsystem. Når tilliden til virksomhedens interne kontrolsystem er høj, vil revisor ligge mindre 

kræfter på at udføre substantiv testning og på denne måde vil opdagelsesrisikoen øges. Omvendt hvis revisor 

udfører grundig substantiv testning, vil opdagelsesrisikoen være lav, men iboende risiko og kontrolrisiko vil 

øges. Netop på grund af denne sammenhæng vil revisionsrisikoen ikke blive elimineret fuldstændigt, men 

den skal minimeres til et acceptabelt lavt niveau. Dermed er det revisors professionelle dømmekraft, som 

afgør, hvor meget revisionsrisikoen kan mindskes. (Collings, 2011, s. 29-30)  

 

Cases  

I denne del af afhandlingen vil jeg redegøre for og analysere de regnskabsmanipulationer, der er sket i 

samfundet for at belyse, hvad der gik galt og dermed kan det danne grundlag for senere at analysere, hvordan 

det kan undgås i fremtiden. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i tre cases, som er IT Factory, Hesalight og 

Black & Møller Gruppen. Valget af disse cases består i, at regnskabsmanipulationerne indebærer signifikante 

beløb og der er tale om tre forskellige former for regnskabsmanipulation, dog med få ligheder. Endvidere 

tilhører de virksomhedsklasse B og C og deres nuværende situationer er forskellige, hvor IT Factory er en 

afsluttet sag med domafgivelse. Hesalight har også fået en domafgivelse, men sagen er anket. Sidst men ikke 

mindst er BMG en helt ny og dermed aktuel case, som kan undersøges nærmere. Dermed er alle casene i 

forskellige stadier, men de hører til inden for regnskabsmanipulation og de indgår alle tre inden for 

afhandlingens problemfelt.  
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IT Factory A/S 

Om IT Factory 

IT Factory havde CVR nummeret 10112257 og deres beliggenhed var Gentofte. Virksomheden startede med 

2-4 medarbejdere og udviklede sig op til 20-49 medarbejdere. (virk, IT FACTORY A/S, 2019) De kategoriserede 

sig som en mellemstor virksomhed i regnskabsklasse C (IT-Factory, 2003-2007). IT Factory var en IT-

virksomhed, som udviklede og solgte software. De udviklede applikationer til Lotus Notes, som gjorde det 

muligt at kommunikere med mails internt i virksomheden, selvom man var fysisk langt væk fra hinanden. 

Dette var meget brugbart i den tid, da internettet ikke var brudt ud endnu. Men da internettet kom ud og 

dotcom-boblen havde været til stede, gik det ikke godt for IT Factory. Stein Bagger blev ansat som direktør 

af Asger Jensby og Michael Mathiesen og forventningen til hans resultater var, at der skulle ske en 

omstrukturering i virksomheden og en såkaldt turnaround, så det ville blive en indtægtsgivende virksomhed. 

I hans ledelse kom der dog mistanke om svindel og bedrageri fra revisionens og bestyrelsens side og der skete 

en retssag, som de dog slap ud af. Men virksomheden blev begæret konkurs, dog genopstod virksomheden 

med samme navn. Dette var starten på det store bedrageri. (Udsen, 2009, s. 31-35)  

 

Besvigelsen 

Det, der skete i IT Factory, var at Stein Bagger kørte en leasingkarrusel i virksomheden. Formålet med denne 

var at bringe likviditet til virksomheden. Han brugte en samarbejdspartner, som var Mikael Ljungman. Denne 

samarbejdspartner havde to firmaer, de såkaldte Xiop AB og eCommerce AB, med beliggenhed i Stockholm. 

Med udgangspunkt i disse produkter indgik Mikael Ljungman falske kontrakter med IT Factory om køb og salg 

af software og licenser. Falske kontrakter betyder, at der var tale om fiktive handler, da der ikke eksisterede 

disse software og licenser. Når disse kontrakter blev udført, lignede det, at IT Factory havde opnået en større 

omsætning, da der skete salg til disse to virksomheder. Dette fik regnskabet til at se godt ud.  

Kontrakterne blev brugt til at anmode banker og leasingselskaber om at finansiere disse ikke-eksisterende 

produkter. På denne måde ville IT Factory få likvide midler, som ville gå frem og tilbage mellem IT Factory og 

Xiop & eCommerce. Der skulle flyttes rundt, fordi IT Factory skulle betale løbende afdrag og renter på den 

finansiering, de havde modtaget af banker og leasingselskaber. Udover det skulle Stein Bagger betale en 

provision til Mikael Ljungman, så der skulle udstedes flere og flere falske kontrakter for at have 

leasingkarusselen kørende. Dette gik godt ind til finanskrisen slog til i år 2008, hvor det blev sværere at skaffe 

likvider fra banker og leasingselskaber. (Udsen, 2009) Det vil sige, at hvis finanskrisen ikke var slået til, så 

havde svindlen potentiale til stadig at fortsætte.  
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Pointer 

Det er gået galt flere steder, hvor en af dem er, at leasingselskaber og banker ikke har tjekket varerne. Dette 

skyldes formentligt, at de troede på, at de to firmaer Xiop og eCommerce højst sandsynligt ikke ville betale 

for varer, som de ikke havde modtaget og firmaerne ville have klaget, hvis varerne ikke var i orden. Det ville 

først give mening for leasingselskaber at se på varerne, hvis IT Factory ikke var i stand til at betale afdrag og 

renter, da det først er i denne situation, at de skulle have varerne tilbage. Problemet var her, at køber og 

sælger var samme person, nemlig Stein Bagger, da samarbejdspartneren agerede i hans interesse.  

De vidste heller ikke, at det var Stein Bagger alene, der havde indgået aftalerne og at det ikke var hele 

virksomheden. Selvom det i IT Factory krævede en underskrift af en bestyrelsesformand for at indgå en 

leasingaftale, var det stadig muligt for Stein Bagger at fuske, da han forfalskede Asger Jensbys underskrift. 

Leasingforpligtelserne indgik ikke i regnskabet, hvilket de klarede ved at vedhæfte leasingkontrakterne som 

et såkaldt side-letter, dermed kunne kontrakterne holdes ude af rapporterne. Men leasingselskaber burde 

stadig have reageret på, at aftalerne ikke indgik i årsrapporterne. (Udsen, 2009) 

 

Revisionsfirmaet Ernst and Young kårede IT Factory ”Entrepreneur Of The Year” samme dag som Stein Bagger 

forsvandt i Dubai og svindlen kom frem i lyset. Dette gav et dårligt image af revisionsfirmaet, da de overrakte 

en præstigefyldt præmie til en virksomhed og direktør, som havde begået et stort bedrageri. (Udsen, 2009, 

s. 14) Selvom det var KPMG, der reviderede regnskaberne, satte det stadig Ernst and Young i dårligt lys. Efter 

alle afsløringerne satte det også KPMG i dårligt lys, at de ikke havde opdaget svindlerne og sat spørgsmålstegn 

ved deres revision. Dette kan tydeliggøres på baggrund af en redegørelse for konkursboet, hvor kurator 

vurderede, at KPMG var bevidst om, at de ikke balanceførte leasingforpligtelser, da leasingaftalerne kunne 

forefindes i kopi i selskabets bogholderi samt at alle leasingydelser var betalt via IT Factorys sædvanlige 

driftskonto. (Schmith, 2009) Dette peger på, at den eksterne kontrol, altså revisionen ikke har været 

fyldestgørende.  

Det skal nævnes, at EY og KMPG fusionerede med hinanden i år 2014 og at det i sidste ende er CJ Partnership, 

der står for betaling af de 333 millioner kroner til kreditorerne. CJ Partnership er et interessentselskab stiftet 

af partnerne bag KPMG i 2008, som stod bag pensionsforpligtelser til partnerne samt gamle sager hvoriblandt 

IT Factory er en af disse. (Skovhus, 2016) Selvom det er CJ Partnership, der skal betale, har det stadig en stor 

indflydelse på imaget af EY og KPMG.  

 

Stein Bagger påstod selv, at han havde to bachelorgrader i henholdsvis regnskab og økonomi, en MBA og en 

ph.d., men efter svindlen blev afsløret, kom det frem, at han i virkeligheden kun havde bestået 

afgangseksamen efter 9.klasse og ikke fuldført andre uddannelser. I forhold til hans erhvervskarriere var hans 
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navn forbundet med en lang række virksomheder, som var gået konkurs eller befinder sig under afvikling 

eller er tvangsopløste. (Udsen, 2009, s. 24-27)  En person med disse kvalifikationer ville ikke poppe op i 

hovedet som den første til at blive den nye direktør i en virksomhed som IT Factory. Det vil sige, at 

ansættelsesgrundlaget og ansættelsesprocessen for en ny direktør har fejlet. Som det nævnes i COSO-

rammen er personerne i virksomheden det vigtigste og disse skal derfor vælges med omhu.  Hvis 

ansættelsesprocessen og grundlaget for ansættelsen havde været i orden, kunne det formentlig have ændret 

en del for IT Factory.  

 

Økonomien  

For at give en fornemmelse af virksomhedens økonomi vil vigtige elementer i regnskaberne og relevante 

nøgletal blive analyseret, som er givet i IT Factorys regnskab. Det skal bemærkes, at år 2003 kun indeholder 

seks måneder, hvilket er halvdelen af en regnskabsperiode i forhold til de andre år. Det første, man ligger 

mærke til ved et kig på IT Factorys regnskaber, er, at årets resultat mere end fordobler hvert år gennem 

regnskabsperioderne. I forhold til at der er tale om salg af software og licenser er det mistænkeligt, at denne 

tilvækst finder sted i virksomheden. Det skal også bemærkes, at Lotus Notes blev opkøbt af IBM i 1995 og 

der har ikke været andre produkter, som brillerede så godt for virksomheden (Udsen, 2009, s. 32-37). Dermed 

kan man med sund fornuft vurdere, at et stigende resultat ikke giver mening i en helhedsvurdering, da IT 

Factory ikke har haft produkter, som de har kunne udvikle og sælge. 

Aktiverne har også en voldsom udvikling på tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender, som vurderes 

til at være problematisk, hvis betaling af disse ikke foregår inden for rimelig tid. Endvidere er 

periodeafgræsningsposten også stor i år 2007 og denne post har ikke en note, som forklarer 

regnskabsbrugeren, hvad det indebærer. I forhold til passiverne er der en væsentlig tilvækst på egenkapitalen 

i år 2007, som hænger sammen med det stigende årlige resultat. Endvidere stiger skyldig skat og anden gæld 

også i år 2007, som ses nedenfor (i tusinde kroner): 

 

Tabel 1: IT Factorys væsentlige poster (IT-Factory, 2003-2007) 

 

Regnskabsposter 2007 2006 2005 2004 2003 (6 mdr)

Årets resultat 121.021     43.949       21.104     5.568       419          

Tilgodehavender fra salg 123             36.338       23.059     6.130       1.872       

Andre tilgodehavender 11.605       12.829       1.737       183           78             

Periodeafgrænsningsposter 12.548       3.202          215           285           119          

Egenkapital 159.646     68.625       42.064     8.461       2.119       

Skyldig selskabsskat 57.930       17.193       4.541       1.105       -            

Anden gæld 13.496       6.048          765           1.563       670          
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Det kan vække tanker omkring hvorvidt disse poster er undersøgt og dokumenteret af revisionen. Som nævnt 

før skal revisorer benytte et væsentlighedsniveau til at revidere det pågældende regnskab. I forbindelse med 

dette kan det siges, at de otte største amerikanske offentlige revisionsfirmaer benytter nogle specifikke 

procenter, som tilføjes til udvalgte benchmarks for at bestemme den overordnede væsentlighed i 

regnskabet. Disse procentsatser kan ses i et skema, der er vedhæftet som bilag 1. (Eilifsen & Messier, Jr., 

2015) Følgende kvantitative benchmarks er udvalgt til analyse af IT Factorys regnskab og for hver benchmark 

er der benyttet den højeste procentsats af de otte firmaers satser.  

 

Tabel 2: IT Factory væsentlighedsniveau 

Ved anvendelse af de forskellige benchmarks for IT Factorys regnskab kan det siges, at alle de tidligere 

nævnte poster er over de overordnede væsentlighedsniveauer. Selv med de højeste procentsatser ud af de 

otte firmaers satser er de fleste poster over væsentlighedsgrænsen. Det vil sige, at revisorerne burde have 

stillet spørgsmålstegn ved dem og modtaget dokumentation og forklaring på disse. Om dette har fundet sted 

eller om revisorerne ikke har undersøgt posterne, vides ikke, men det formodes, at man under alle 

omstændigheder har undret sig over nogle af de poster, som er langt over det overordnede 

væsentlighedsniveau.  

 

Det er også relevant at se på nøgletallene for IT Factorys regnskaber, som ses nedenfor: 

 

 

Tabel 3: IT Factorys nøgletal (IT-Factory, 2003-2007) 

Det første nøgletal er bruttomargin, som starter med at være 40 % og falder til 27 % gennem årene, hvilket 

vil sige, at virksomheden kunne beholde flere penge efter at have betalt de direkte omkostninger i 

opstartsfasen end til sidst. Dette er ikke et godt tegn, da det fortæller, at omsætningen er blevet lavere 

og/eller at omkostningerne ved fremstilling af varerne er steget. Overskudsgraden ligger på et stabilt niveau 

udover det første år, som formodentligt skyldes opstartsvanskeligheder. Den højeste overskudsgrad er i år 

Overordnet væsentlighed 2007 2006 2005 2004 2003 (6 mdr)

Resultat før skat (10 %) 16.091  6.138  2.870  840     62            

Årets resultat (20 %) 24.204  8.790  4.221  1.114  84            

Aktiver i alt (2 %) 4.883    2.107  1.372  370     196          

Egenkapital i alt (10 %) 15.965  6.863  4.206  846     212          
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2005, hvor den er på 20 %, hvilket betyder, at 20 % af omsætningen bliver til overskud. Det vurderes, at dette 

niveau og udviklingen er tilfredsstillende i forhold til, at der er tale om salg af software og licenser, så der 

forventes ikke et stort spring i salget og omkostningerne vil være uundgåelige. Afkast af den investeret kapital 

ligger på et meget tilfredsstillende niveau i alle årene, hvor den laveste er 43 % i år 2003 og højst i år 2004 

med 141 %. Det er et stort spring på et år, men denne voldsomme udvikling skal ses i sammenhæng med, at 

år 2003 kun medtager seks måneder og der er tale om opstartsfase det første år. Afkastningsgraden 

sammenlignes oftest med markedsrenten for at vurdere om, det bedre kan betale sig at investere i 

virksomheden end i obligationer. Til sammenligning er der benyttet pengemarkedsrenten, som er indhentet 

på årlig basis og kan ses som bilag 2. Gennemsnittet af disse årlige renter er 1,80 % og med et risikotillæg 

oveni antages markedsrenten at være 3-5 %. Afkastningsgraderne for IT Factory ligger dermed langt over 

markedsrenten. Dette er et godt tegn og en fordel for investorerne, da de tjener på deres investerede kapital.  

Soliditetsgraden er højst i år 2006 og 2007 med 65 %, som er tilfredsstillende, da det indikerer, at en stor 

andel af virksomhedens aktiver kan tabes før det påvirker kreditorerne. Med en tommelfingerregel på 30 % 

er virksomhedens soliditetsgrad over dette niveau i alle årene bortset fra år 2003 (FSR, 2015). Det vurderes 

dermed, at virksomhedens evne til at modstå tab er god. 

Egenkapitalens forretning svinger gennem perioderne, hvor den topper med 108 % i år 2007 og er lavest med 

22 % i år 2003. I nogle af årene er egenkapitalens forrentning større end afkastningsgraden og i andre år er 

dette ikke tilfældet, hvilket vil sige, at virksomheden svinger mellem at tjene og tabe på fremmedkapitalen i 

forhold til, hvad det koster at låne den. Økonomien ligger overordnet set på et tilfredsstillende niveau for 

virksomheden ved analyse af regnskabstallene.  

 

Hesalight  

 

Om Hesalight 

Hesalight havde CVR nummeret 32157823 og deres beliggenhed var Roskilde. Virksomheden startede med 

en medarbejder og udviklede sig op til 20-49 medarbejdere. (virk, HESALIGHT A/S under konkurs, 2019). De 

kategoriserede sig som en virksomhed i regnskabsklasse C. (HeSaLight, 2009-2015). Hesalight blev stiftet af 

Rune Tarnø i år 2009. Formålet var salg af lyskilder til erhverv og privat samt efter bestyrelsens skøn dermed 

beslægtet virksomhed. (virk, HESALIGHT A/S under konkurs, 2019) Denne innovative løsning blev anerkendt 

ved tildeling af en erhvervspris, som kaldes BEES Award 2014 for at være den mest innovative virksomhed 

på Balkan for sine LED-løsninger. Virksomhedens kundegruppe bestod både af virksomheder og kommuner i 

hele Europa og de var også tilstede i lande som Kina, USA og i Sydamerika. Det gik rigtig godt for 
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virksomheden fra start, da der var en stor vækst i virksomheden fra år 2009 til 2014, hvor omsætningen 

tredoblede.  

Det er bemærkelsesværdigt, at 99 % af deres omsætning lå i udlandet og dermed kan det siges, at der har 

været skepsis over for LED-belysning i kommunerne i Danmark selvom LED-belysning har store fordele 

miljømæssigt. De har nemlig lavere energiforbrug, forlænget levetid, bedre lys kvalitet og mindre 

vedligeholdelse. (Lokalavisen, 2015) Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts nævnte også Hesalight i 

sin tale ved Folketingets afslutningsdebat den 29. maj 2013: ”Hesalight, en lille lysvirksomhed på Sjælland, 

har udviklet en LED-belysning. Vi sparer energi, får et renere miljø – og flere eksportindtægter og 

arbejdspladser. Tilskud til grønne projekter virker.” (Statsministeriet, 2013) 

 

Besvigelsen 

Som sagt gik det godt for Hesalight op til og med år 2014, hvor årsrapporten viste et bruttoresultat på 104 

millioner kroner for andet halvår i modsætning til 36 millioner kroner for året før. (Ritzau, Overblik: Her er 

forløbet i Hesalight-sagen, 2019) Man fandt så ud af, at dette skyldtes en lang række millionkontrakter, som 

blev indført i regnskabet selvom de ikke burde, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i det næste afsnit 

(Persson, I dag falder dommen: Hesalight-stifter kan få over otte års fængsel, 2019). Dette gjorde, at 

omsætningen så større ud end den reelt set var. Endvidere benyttede de en forkert regnskabspraksis i 

firmaet. De indtægtsførte nemlig allerede indtægterne, når kontrakten blev underskrevet. Det vil sige, at 

omsætningen så stor ud, selvom der ikke var produceret, leveret og/eller betalt for varerne. (Redaktionen, 

2018) Dette gav et forkert billede af virksomheden, hvilket var en lovende og investeringsvenlig virksomhed. 

Dette brugte de som grundlag for at optage lån fra flere pensionskasser og andre investorer for cirka 560 

millioner kroner. (Ritzau, Overblik: Her er forløbet i Hesalight-sagen, 2019)  

De ovennævnte millionkontrakter er hovedpointen i sigtelsen for dokumentfalskhed. Dette drejer sig blandt 

andet om en aftale med et italiensk selskab, CPL Concordia, som er forfalsket. Dette siges på baggrund af, at 

kontrakten var identisk med kontrakten angående et andet italiensk selskab, Iren, som aldrig blev 

gennemført. Det vil sige, at både kontrakternes indhold og underskrifter var forfalskede. Lars Nørholt stod 

selv bag kontrakterne. Udover det italienske selskab var der også sket dokumentfalskhed med Starbucks. Der 

blev underskrevet en hensigtserklæring og en reel kontrakt og begge havde præcis identiske underskrifter. 

Her er Lars Nørholt blevet tiltalt for at have forfalsket underskrifterne. (Persson, Hesalight-retssagen 

fortsætter: Fem nedslag i den opsigtsvækkende sag om svindel for 562 millioner, 2018) 

Udover bedrageri og dokumentfalsk har der også været mandatsvig. Dette er foregået på den måde, at Lars 

Nørholt har haft magt til at trække penge ud af virksomhedens kasse og denne magt har han misbrugt ved at 

lade firmaet betale for hans private forbrug og ved at overføre penge fra firmakontoen direkte til sin egen 
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private konto. Det drejer sig om over 60 millioner kroner, som han har brugt på at købe en villa i Roskilde og 

istandsættelse af denne. Endvidere købte han tre boliger i Mallorca. (Sommer, Flashede et liv i luksus: Tre 

boliger på Mallorca, dyre rejser og luksusrestauranter, 2019)  

Der har også været tale om skyldnersvig, da Lars Nørholt har fået en ansat til at få to kunder til at betale 

deres regning til Lars Nørholts private selskab i en periode, hvor der med stor sandsynlighed var tegn på at 

Hesalight ville komme i konkurs- og rekonstruktionsbehandling (Persson, I dag falder dommen: Hesalight-

stifter kan få over otte års fængsel, 2019). På denne måde har Lars Nørholt forringet likviditeten i 

virksomheden og dermed forringet muligheden for at tilbagebetale kreditorerne.  

Sidst men ikke mindst var der også momssvigt, som skete ved et samarbejde mellem Lars Nørholt og en 

bogholder. Dette er foregået ved, at Lars bedte bogholderen om at få refunderet moms for 17 millioner 

kroner ved at udnytte § 56 i momsloven. Denne lov gør det nemlig muligt at få negativ moms refunderet, 

hvis man har betalt mere i moms, end man har fået ved salg. (Adolfsen, 2018) Så de har angivet, at de har 

betalt 17 millioner kroner for meget i købsmoms i forhold til salgsmoms og dermed bedt om refundering.  

 

I år 2016 indledte Erhvervsstyrelsen en nærmere undersøgelse af regnskaberne efter kritiske artikler i 

pressen og samme år konstaterede styrelsen væsentlige fejl og mangler. Derefter politianmeldte styrelsen 

Hesalight og investorerne krævede pengene tilbagebetalt. Den 18. november 2016 gik selskabet konkurs og 

samme dag gik Bagmandspolitiet i aktion med ransagninger. Der blev anklaget om bedrageri, mandatsvig, 

dokumentfalsk, momssvig og skyldnersvig. Sagen endte med, at Lars Nørholt blev idømt fængsel i syv år for 

bedragerier og andre forhold. (Ritzau, Overblik: Her er forløbet i Hesalight-sagen, 2019) 

 

Pointer 

Den første problemstilling er, at der er udstedt en lang række millionkontrakter, som er falske. Disse fiktive 

kontrakter burde have blevet verificeret af nogen på et stadie i processen. Eksistensen af en aftale med de 

pågældende selskaber såsom Starbucks er der ikke blevet sat spørgsmålstegn ved. Det kan formodes, at der 

ligesom i IT Factorys tilfælde har været en tiltro til virksomhedens kontrakter og at man ikke mistænkte nogen 

i forbindelse med fiktive kontrakter og forfalskning af underskrifter.  

 

En anden ting, der er gået galt, er, at Lars Nørholt har fået adgang til at kunne overføre penge fra 

virksomhedens konto til sin egen private konto. I dette tilfælde er virksomhedens kontos bevægelser ikke 

blevet undersøgt nærmere, hvilket formodentligt kunne have vækket mistanke omkring overførslerne.  
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I en situation hvor der er tydelige tegn på, at Hesalight ville komme i konkurs- og rekonstruktionsbehandling, 

har der ikke været opmærksomhed omkring, hvilke opkrævninger virksomheden har gjort. Derfor har det 

været muligt at få kunder til at betale deres regning til Lars Nørholts private selskab i en periode. Endvidere 

har der heller ikke været opmærksomhed omkring momsregnskabet, da det har været muligt at kræve 

negativ moms refunderet, som virksomheden faktisk ikke skulle have tilbage. Generelt kan det siges, at den 

interne kontrol har fejlet på mange punkter i denne case, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere.  

 

Økonomien  

Nogle regnskabsposter er nævnt ovenfor, men i dette afsnit vil økonomien blive analyseret nærmere. I 

regnskaberne for Hesalight kan en del poster identificeres som usædvanlige fra en almindelig 

regnskabsbrugers synsvinkel. De fleste af dem indgår i regnskabet for år 2015, men de finder også sted i de 

andre år såsom bruttoresultat, der er syv gange større i år 2013/14 end i år 2012/13. Denne tilvækst virker 

usandsynlig og urealistisk i forhold til bruttoresultatet i de andre år, dog er der tale om salg af LED belysning, 

som kunne have udviklet sig på markedet og virksomheden kunne tilpasse dette produkt til kundernes behov. 

Derfor kan det overordnet set godt give mening, at virksomheden har tjent mange penge på deres 

underliggende handel. Denne stigning har indflydelse på årets resultat, som bliver fire gange større end det 

tidligere år. Endnu en post fra samme regnskabsperiode er kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, 

som er seks gange større i år 2013/14 end i år 2012/13. De mest usædvanlige poster fremgår som sagt af 

årsregnskabet for år 2015, hvor stort set alle omkostninger oplever en enorm stigning. Aktiverne stiger også 

voldsomt, hvor især forudbetalinger for varer springer i øjnene. Endvidere er egenkapitalen negativ med over 

22 millioner kroner og passiverne består hovedsageligt af kortfristet anden gæld, der er optaget ved 

udstedelse af obligationer, som også ses nedenfor: 

 Tabel 4: Hesalights væsentlige poster (HeSaLight, 2009-2015) 

Ligesom i IT Factorys tilfælde er der udvalgt de samme kvantitative benchmarks til analyse af Hesalights 

regnskab og for hver benchmark er der benyttet den højeste procentsats af de otte firmaers satser.  

 

 

 

 

Regnskabsposter 2015 1/7-2014-31/12-2014 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Bruttoresultat 57.955.881    14.938.306               36.682.701  4.994.089  3.311.668  360.941  209.635  

Årets resultat 1.675.912       4.180.884                 12.049.716  2.801.084  450.812      182.678  157.226  

Varelager 38.028.287    5.645.266                 2.834.591    2.812.819  2.024.141  684.531  209.776  

Forudbetalinger for varer 88.452.068    

Egenkapital 22.760.749 -   24.436.660 -              17.641.517  5.591.801  1.290.717  839.902  282.226  

Kreditinstitutter 578.828          234.312                     17.478.337  3.118.809  3.317.024  369.349  261.903  

Anden gæld (optaget ved udstedelse af obligationer) 570.719.781  
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De overordnede væsentlighedsniveauer ses nedenfor: 

Tabel 5: Hesalight væsentlighedsniveau 

Ved anvendelse af de forskellige benchmarks for Hesalights regnskab kan det siges, at alle de tidligere nævnte 

poster er over de overordnede væsentlighedsniveauer. Selv med de højeste procentsatser ud af de otte 

firmaers intervaller er de fleste af de nævnte poster og andre poster i regnskaberne over 

væsentlighedsgrænsen. Det vil sige, at revisorerne burde have stillet spørgsmålstegn ved dem og modtaget 

dokumentation og forklaring på disse ligesom i IT Factorys tilfælde. Det vides heller ikke her, om dette har 

fundet sted eller om revisorerne ikke har undersøgt posterne, men det formodes, at man under alle 

omstændigheder har undret sig over nogle af de poster, som er langt over det overordnede 

væsentlighedsniveau.  

 

Udover at se på væsentlige poster vil virksomhedens økonomi også blive afspejlet med analyse af relevante 

nøgletal. Det skal siges, at nøgletallene er før skat, da den effektive skatteprocent ikke kendes og en antagelse 

om denne ikke ville give retvisende nøgletal. I forhold til beregning af nøgletal har der været en begrænsning 

for at beregne nogle nøgletal såsom overskudsgrad, da Hesalight har valgt ikke at oplyse deres omsætning, 

men kun bruttofortjeneste. Endvidere skal det bemærkes, at Hesalight har udgivet to regnskaber for 

perioden 1/7-2014-31/12-2014. Det første regnskab var aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, men Erhvervsstyrelsen anmodede om at omarbejde 

regnskabet og det nye regnskab for samme periode er derefter aflagt efter bestemmelserne for 

virksomheder i regnskabsklasse B. (HeSaLight, 2009-2015) Det nye regnskab erstatter det gamle, så det 

tidligere aflagte regnskab for perioden er ikke medtaget i beregningerne. 

 

Nedenfor ses et skema over de relevante nøgletal, som er beregnet med udgangspunkt i årsregnskaberne for 

virksomheden: 

Tabel 6: Hesalights nøgletal 

Nøgletal (før skat) 2015 1/7-2014-31/12-2014 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Afkastningsgrad 21,1% 27,8% 121,9% 37,9% 17,2% 14,2%

Egenkapitalens forretning -13,8% -190,0% 136,3% 101,6% 57,6% 41,4%

Soliditetsgrad -3,9% -12,6% 39,4% 36,2% 17,1% 31,2%

Likviditetsgrad 90,5% 1642,0% 196,7% 288,3% 176,7% 274,0%

Overordnet væsentlighed 2015 1/7-2014-31/12-2014 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Resultat før skat (10 %) 326.402        645.631                  1.583.244  349.538  61.400    23.252  20.964        

Årets resultat (20 %) 335.182        836.177                  2.409.943  560.217  90.162    36.536  31.445        

Aktiver i alt (2 %) 11.580.195  3.874.606               894.859      308.531  151.174  53.844  22.189        

Egenkapital i alt (10 %) 2.276.075 -   2.443.666 -              1.764.152  559.180  129.072  83.990  28.223        
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Det kan ses, at afkastningsgraden har ligget på et tilfredsstillende niveau gennem tiden med et toppunkt i år 

2013/2014 på 121,9 %. Dette er meget tilfredsstillende, da man får et afkast på 121,9 kroner tilbage hver 

gang, man investerer 100 kroner i virksomheden. Dette er langt over markedsrenten, som tidligere blev 

nævnt til at være 3-5 %, hvilket er godt, da investering i virksomheden er bedre end at investere i obligationer. 

De andre år ligger afkastningsgraden også på et tilfredsstillende niveau. Egenkapitalens forretning er negativ 

i perioden 1/7-2014-31/12-2014 og i år 2015, hvilket vil sige, at kapitalejerne ikke taber deres investerede 

kapital. Men i de andre år er den positiv og topper med 136,3 % i år 2013/2014. Generelt er egenkapitalens 

forrentning større end afkastningsgraden gennem årene, hvilket vil sige, at virksomheden tjener på at 

fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at låne den. Soliditetsgraden er højst i år 2013/2014 med 39,4 

%, som er tilfredsstillende, da det indikerer, at en stor andel af virksomhedens aktiver kan tabes før det 

påvirker kreditorerne. Med en tommelfingerregel på 30 % er virksomhedens soliditetsgrad ikke 

tilfredsstillende, da den både er negativ i nogle år og knap acceptabel nogle år. Der mangler stabilitet, hvilket 

svækker virksomhedens evne til at modstå tab og dette kan være en grund til, at virksomheden er gået 

konkurs. Likviditetsgraden er lavest i år 2015 med 90,5 %, hvilket passer til situationen med konkurs. Men i 

de andre år er likviditetsgraden langt over tommelfingerreglen på 120 % (FSR, 2015), hvilket er 

tilfredsstillende, da virksomheden dermed ikke vil være i knibe, hvis den skulle betale de kortfristede 

gældsforpligtelser i en nødsituation. Generelt vurderes økonomien i virksomheden at være svingende med 

både positive og negative tegn.  

 

Black & Møller Gruppen (BMG)  

 

Om BMG  

Black & Møller Gruppen A/S (BMG) blev stiftet af Søren Blach og Jens Møller i år 2004. Ejerandelen er 50 % 

for hver af stifterne. BMG havde CVR nummeret 27970435 og deres beliggenhed var Randers. Virksomheden 

startede med en medarbejder og udviklede sig op til 20-49 medarbejdere. (virk, Selskabet af 1. juli 2004 A/S 

under konkurs, 2019) De kategoriserede sig som en mellemstor virksomhed i regnskabsklasse C. (BMG, BMG 

A/S Årsrapport, 2004-2017) 

BMG var en grovvarevirksomhed, der handlede direkte med danske landmænd (Mod, 2017). Deres sortiment 

bestod af afgrøder, planteavl og husdyrernæring (BMG, Om os, u.d.). BMG købte gødning i Europa, Rusland 

og Kina og videresolgte dem til de danske landmænd. BMG fokuserede på at købe gødning med kvalitet og 

sælge det for en god pris. På denne måde gjorde de markedet konkurrencedygtigt, hvilket var godt for 

landmændene, som kunne vælge imellem flere alternativer. Når spredebredde bliver stor, har det en 

afgørende effekt om gødningskvaliteten er høj. Derfor var der strenge kvalitetskrav til disse og kontroller for 



50 
 

at levere den bedste kvalitet til landmændene. Det er vigtigt, at landmændene kan stole på, at indholdet er 

som angivet, hvilket gør det nødvendigt med kontrol af gødningen, når de er modtaget fra leverandørerne. 

Dette gjorde BMG også ved den danske havn, når varerne ankom (Mod, 2017). Dette tegnede sig for en god 

virksomhed med en god forretningsgang, men denne tanke blev vendt på hovedet af den store besvigelse.  

 

Besvigelsen  

I denne sag er den tidligere direktør og medindehaver Jens Møller blevet beskyldt for at have misbrugt 

fakturaer og handler, hvilket har resulteret i et tocifret milliontab, som på nuværende tidspunkt estimeres til 

at være 70 millioner kroner. Ifølge kurator og partner i Bech-Bruun Søren Christensen Volder har Jens Møller 

misbrugt kontrakter, som BMG havde i forvejen, men først skulle realiseres i fremtiden. Han har altså skrevet 

fakturaer relateret til kontrakterne uden, at varerne var blevet leveret. Ud fra disse fakturaer er der blevet 

trukket penge fra kunderne, altså landmændene. (Høyer, 2019) Dermed har landmændene betalt for noget, 

som de ikke har fået leveret endnu. Denne sum penge blev vist i deres regnskaber som forudbetaling til 

leverandører, men de er røget et andet sted hen, som ingen ved endnu. Dette afspejles i regnskabet for år 

2016, hvor periodeafgrænsningsposter under aktiver er steget fra 163.909 kroner til 20,9 millioner kroner. 

Dette bliver forklaret i noten som forudbetalinger til leverandører, som består af hele 20,7 millioner kroner. 

Samtidig med denne stigning er der også en voldsom stigning på kreditinstitutter og leverandører af varer og 

tjenesteydelser under passiver på henholdsvis 17,6 millioner kroner og 24,3 millioner kroner (BMG, BMG A/S 

Årsrapport, 2004-2017) Denne svindel har fået BMG til at erklære sig konkurs mandag d.28. januar 2019.  

De to største ofre i denne sag er Spar Nord banken og landmændene. Spar Nord har angivet et forventet tab 

på 45 millioner kroner, hvilket gør, at de bliver nødt til at nedjustere forventningerne til resultatet for hele 

2018. De formoder, at størstedelen af engagementet er tabt, da det kommer frem, at en stor del af aktiverne 

faktisk er fiktive. Denne nedjustering har fået Spar Nord-aktien til at falde med 2,4 % i værdi. (Kjelland, Høyer, 

& Riising, 2019) Dette svarer til et fald på 164.135 kroner ud af en markedsværdi på 6.838.940 kroner 

(Euroinvestor, 2019)  

Udover Spar Nord står landmændene også i en dårlig situation, da de ikke kan få afregning for deres korn 

eller har forudbetalt for gødning, som ikke kommer frem til dem. Der er tale om op mod 100 landmænd og 

tab på flere millioner. (Kjelland, Høyer, & Riising, 2019)  

 

Pointer  

I denne sag har landmændene betalt for varer, som de ikke har modtaget endnu. Dette strider imod den 

generelle tanke om, at man først betaler for sine varer, når de er leveret.  Landmændene skulle have nægtet 
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at betale fakturaerne for at have undgået at stå med et stort tab, som de gør nu. De skulle have sat 

spørgsmålstegn ved, at pengene blev krævet, når varerne ikke var blevet leveret.  

 

Banken blev som sagt også ramt af denne svindel, da de har BMG som kunde, så de kommer også til at lide 

af et tab. I deres tilfælde burde de have stillet spørgsmålstegn ved regnskabstallene inden de afgav lån og 

andre ydelser, da de baserer deres lån og andre finansielle ydelser til BMG på regnskabet. Hvis der havde 

været undren omkring årsregnskabet, ville Spar Nord have krævet afklaring og ville være tættere på at afsløre 

virksomhedens sande solvens.  

 

Årsregnskaberne skal gennemgås og underskrives af ledelsen, som i sin gennemgang højst sandsynligt ville 

have bemærket den store postering på 20,9 millioner kroner i regnskabet. Men regnskaberne er stadig blevet 

godkendt, hvilket tyder på, at ledelsen må have opnået en plausibel forklaring, der har overbevist dem om, 

at regnskabsposten er retvisende.  

 

Økonomien 

Et nærmere blik på regnskaberne for BMG vækker undren omkring nogle af posterne, som forventes at blive 

undersøgt og vurderet grundigt. Posten finansieringsomkostninger fordobles næsten fra år 2013 til år 2014, 

hvilket hænger sammen med posterne leasingforpligtelser, kortfristede kreditinstitutter og gæld til 

tilknyttede virksomheder, som alle er optaget i år 2014.  

Endvidere består de samlede aktiver hovedsageligt af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser gennem 

alle årene. Dette vækker undren om de ville modtage disse tilgodehavender på noget tidspunkt. I forhold til 

tilgodehavender er der særligt en post, som har været et problem for virksomheden. Der er tale om 

periodeafgræsningsposten, som er nævnt tidligere. Denne post springer tydeligt i øjnene med 

beløbsstørrelsen og dermed formodes det, at revisoren har stillet spørgsmål og modtaget dokumentation 

og/eller en plausibel forklaring på dette. Men der er stadig en stor tvivl om, hvilken plausibel forklaring, som 

er modtaget for dette store beløb og hvorvidt revisoren er blevet overbevist. Revisor burde have 

kommenteret på denne post i protokollatet i forhold til postens relevans. Det er muligt, at der har været en 

plausibel forklaring i, at efterspørgslen har været stor fra kunderne i forhold til produkterne, hvilket kan give 

mening, da der er tale om fysiske produkter, som er nødvendige for landmændene.  
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De omtalte poster ses nedenfor: 

Tabel 7: BMGs væsentlige poster (BMG, BMG A/S Årsrapport, 2004-2017) 

 

Der er udvalgt de samme kvantitative benchmarks til analyse af BMGs regnskab som i de to andre cases 

tilfælde og for hver benchmark er der benyttet den højeste procentsats af de otte firmaers satser. De 

overordnede væsentlighedsniveauer ses nedenfor: 

Tabel 8: BMG væsentlighedsniveau 

Ved anvendelse af de forskellige benchmarks for BMGs regnskab kan det siges, at alle de tidligere nævnte 

poster er over de overordnede væsentlighedsniveauer. Selv med de højeste procentsatser ud af de otte 

firmaers intervaller er de fleste af de nævnte poster og andre poster i regnskaberne over 

væsentlighedsgrænsen. Der kan hermed drages samme konklusion som for de to andre cases, altså at 

revisorerne burde have stillet spørgsmålstegn ved dem og modtaget dokumentation og forklaring på disse.  

 

For at give et billede af virksomhedens økonomi vil regnskabet og nøgletal blive analyseret. Det skal siges, at 

nøgletallene er før skat, da den effektive skatteprocent ikke kendes og en antagelse om denne ikke ville give 

et retvisende nøgletal. Endvidere skal det bemærkes, at BMG ikke har valgt at oplyse omsætning  

med henvisning til årsregnskabsloven § 32, derfor er der kun bruttofortjeneste at gå ud fra, hvilket 

begrænsede muligheden for at beregne nogle nøgletal såsom overskudsgrad.  

 

Nedenfor ses et skema over de relevante nøgletal, som er beregnet med udgangspunkt i årsregnskaberne for 

virksomheden: 

Tabel 9: BMGs nøgletal 

Nøgletal (før skat) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Afkastningsgrad, AG 6,4% 6,9% 9,3% 12,2% 20,9% 15,1% 14,3% 17,2% 33,3% 127,3% -138,3% 39,9%

Egenkapitalens forretning 22,0% 22,4% 25,3% 34,8% 54,1% 37,1% 43,8% 52,3% 102,2% 167,6% -1025,5% -41,9%

Soliditetsgrad 12,9% 12,4% 18,7% 15,1% 8,8% 12,9% 13,4% 10,7% 14,6% 9,2% 2,6% -12,8%

Likviditetsgrad 113,8% 112,9% 120,6% 115,8% 108,8% 112,5% 113,0% 109,4% 110,6% 106,2% 97,3% 80,0%

Overordnet væsentlighed 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Resultat før skat (10 %) 291.035      260.270      256.241      297.844      362.060      190.972  179.955  160.109  192.594  132.961  92.045    27.107  90.710 - 

Årets resultat (20 %) 450.227      402.830      387.176      448.079      542.984      283.434  268.232  242.264  279.746  184.807  168.508  -         -         

Aktiver i alt (2 %) 2.180.590  1.986.227  1.159.271  1.241.189  1.744.382  879.310  689.564  671.799  343.402  272.098  257.971  80.133  48.420  

Egenkapital i alt (10 %) 1.404.440  1.235.527  1.084.412  939.224      771.185      567.492  461.175  360.559  251.427  125.555  33.151    51.103 - 78.210 - 

Regnskabsposter 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Finansieringsudgifter 1.137.319 -   1.046.753 -   1.589.129 -   1.107.193 -   641.254 -       

Leasingforpligtelser 675.248        932.622        896.761        693.011        

Kreditinstitutter 50.583.131  47.075.629  29.473.775  28.147.706  

Gæld til tilknyttede virksomheder 2.106.862    461.469        1.084.370    1.959.951    

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 56.969.699  56.915.260  47.551.869  49.188.668  45.464.341  32.759.216  

Periodeafgrænsningsposter 30.766.448  20.912.028  163.909        141.058        605.420        12.609          
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Det kan ses, at afkastningsgraden har svinget meget over tid med et spænd mellem -138,3 % til 127,3 %, 

hvilket er voldsomt. Men disse to voldsomme udsving skete i år 2007 og 2008, hvorefter afkastningsgraden 

har ligget på et stabilt niveau. De sidste par år har afkastningsgraden ikke været tilfredsstillende, da man kun 

får et afkast på 6,4 kroner og 6,9 kroner hver gang, der investeres 100 kroner i virksomheden. Dog er de 

stadig højere end markedsrenten på 3-5 %, hvilket er godt, da investering i virksomheden er bedre end at 

investere i obligationer. Egenkapitalens forretning har også et voldsomt udsving i år 2007, 2008 og 2009, 

hvorefter den er stabil. Det vurderes, at kapitalejerne får et tilfredsstillende resultat af deres investerede 

kapital sammenlignet med markedsrenten. Endvidere er egenkapitalens forrentning større end 

afkastningsgraden gennem årene, hvilket vil sige, at virksomheden tjener på fremmedkapitalen i forhold til, 

hvad det koster at låne den. Soliditetsgraden er højst i år 2015 med 18,7 %, som ikke er tilfredsstillende, da 

det indikerer, at en lav andel af virksomhedens aktiver kan tabes, før det påvirker kreditorerne. Med en 

tommelfingerregel på 30 % er virksomheden soliditetsgrad langt fra tilfredsstillende og fortæller, at 

virksomhedens evne til at modstå tab er lav, hvilket kan formodes at være en grund til, at virksomheden er 

gået konkurs. Likviditetsgraden er højst i år 2015 med 120,6 % og lavest i år 2006 med 80 %. Opstartsfasen 

forbindes ofte med, at virksomheden ikke har meget likviditet, derfor vurderes det rimeligt med en 

likviditetsgrad på 80 %. Men den højeste likviditet på 120,6 % er knap nok tilfredsstillende, da 

tommelfingerreglen er over 120 % og virksomheden dermed vil være lige på kanten, hvis den skulle betale 

de kortfristede gældsforpligtelser i en nødsituation. Dette understøtter også virksomhedens konkurs 

situation. Alt i alt vurderes økonomien i virksomheden til at være svag ved en grundig analyse af 

regnskabstallene. 

 

Fællestræk for alle casene  

Gennem alle casene kan det ses, at der er nogle fællestræk. En af kendetegnene er, at 

regnskabsmanipulationerne er foretaget af direktøren eller en af direktørerne for virksomheden. Det vil sige, 

at det er ledelsen, der står bag kriminaliteten. Stillingen som direktør giver de pågældende personer en 

position til at kunne udføre regnskabsmanipulation.  

Et andet kendetegn ved casene er, at de har forbindelse til udlandet, hvor de enten har fiktive kunder eller 

har deres leverandører. Det tydes til at være nemmere at begå regnskabsmanipulation, når der indblandes 

andre lande. Dette kan have grund i, at det er sværere at kontrollere forbindelser i udlandet i forhold til 

indlandet, hvor man med intet eller let besvær kan besøge eller kontakte forbindelser på anden vis.  

Økonomisk set er der et fællestræk i forhold til at der har været store væsentlige poster i regnskaberne, som 

kunne have vækket mistanke. Dette drejer sig især om fordoblede resultater og store egenkapitaler, hvilket 

også afspejles i nøgletallene.  
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Sidst men ikke mindst stiller alle casene spørgsmålstegn ved revisors arbejde i forhold til revidering af 

regnskaberne og opdage besvigelserne. Dette handler om, at når regnskabsmanipulationerne kommer frem 

i lyset, stilles revisoren over for kritik, som påvirker deres image. De beskyldes for ikke at have udført deres 

arbejde fyldestgørende, men dette vil blive analyseret yderligere senere. 

 

Analyse  

Hvorfor opstår regnskabsmanipulation?  

Dette afsnits formål er at komme bag om begrebet regnskabsmanipulation og dermed undersøge årsagerne 

til at regnskabsmanipulation opstår.  

 

Opståen af regnskabsmanipulation kan forstås ud fra besvigelsestrekanten, der består af tre parametre: 

incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse. Individet skal have incitament eller føle sig presset til at begå 

regnskabsmanipulation. Dette kan være pres fra omverdenen såsom dotcom-boblen, der gjorde at det gik 

ned ad bakke for IT Factory og dermed kunne Stein Bagger føle sig presset til at løfte virksomheden. Han 

havde et stort ansvar for at løfte hele virksomheden og gøre den indtægtsgivende. Dette kunne have været 

en af grundene til, at han begik regnskabsmanipulation. Men det skal også bemærkes, at Stein Baggers navn 

var forbundet med flere konkursramte virksomheder. Det vil sige, at IT Factory ikke har været et særtilfælde, 

så der kan argumenteres for, at der ikke har været pres men incitament for at begå regnskabsmanipulation 

for at se bedre ud end andre parter. Han ville nemlig blive betragtet som en helt for at have løftet 

virksomheden, hvilket kunne have været en faktor, der appellerede til ham.  

I forhold til Hesalight har Lars Nørholt levet et luksusliv med villa i Roskilde og tre boliger i Mallorca, hvilket 

afspejler en høj grad af grådighed. Dermed kan det siges, at der har været et incitament for at tjene så mange 

penge som muligt gennem incitament aflønning til brug for hans livsstil.  

I BMG har den svindelanklagede direktør Jens Møller givet følgende skriftlige udtalelse:  

"Jeg er forfærdelig ked af de konsekvenser, som mine handlinger har medført. BMG A/S var grundet 

markedets udvikling endt i en svær situation. Mine intentioner har alene været, at virksomheden skulle 

overleve, så arbejdspladserne og min kompagnons og mit livsværk kunne bestå" (Vries, 2019) 

Denne udtalelse peger i retning af, at direktøren har følt sig presset til at begå regnskabsmanipulation, da 

markedet har påvirket virksomhedens resultat negativt. Det skal også pointeres, at der i BMGs tilfælde ikke 

vides, om der er tale om personlig vinding og grådighed som de andre cases, da man ikke ved hvor de 

svindlede millioner er henne endnu.  
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En anden parameter i besvigelsestrekanten er mulighed, som er, at individet kan se en mulighed for at 

tilsidesætte den interne kontrol. Stein Bagger så muligheden for at begå regnskabsmanipulation gennem 

leasingkarusselen, der gik uden om den interne kontrol. Han fuskede med underskrifter, som er en af 

kontrolprocedurerne for at sikre, at der ikke indgås illegale eller ikke-profitable leasingaftaler.  

Lars Nørholt har set muligheden for at begå regnskabsmanipulation på mange områder. En af dem er at han 

kunne udnytte sin position til at overføre penge til sin egen konto, hvilket helt bestemt er at tilsidesætte den 

interne kontrol med magtmisbrug.  

Jens Møller har haft mulighed for at begå regnskabsmanipulation, da han har været i besiddelse af 

kontrakter, som ikke skulle realiseres. Med hans position har han dermed kunne sende fakturaer på baggrund 

af dette. Det vil sige, at deres positioner har givet dem mulighed for at tilsidesætte den interne kontrol og 

begå regnskabsmanipulation.  

 

Den sidste parameter i besvigelsestrekanten er retfærdiggørelse, som er undskyldningen for at udføre 

regnskabsmanipulation. Dette tager udgangspunkt i etiske værdier og morale for det enkelte individ. Stein 

Bagger har åbenlyst haft en retfærdiggørelse, om at han må gøre alt, hvad han vil for at vise et godt resultat 

for virksomheden. Dette hænger også sammen med incitamentet til at se bedre ud end andre.  

Lars Nørholt retfærdiggør sine handlinger ved at fortælle, at han havde ret til en procentvis bonus af 

virksomhedens evne til at skaffe kapital samt virksomhedens omsætning (Persson, I dag falder dommen: 

Hesalight-stifter kan få over otte års fængsel, 2019). Denne form for beslutning skal tages af selskabets 

øverste ledelsesorgan, som skal have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning 

af selskabets ledelse. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling 

ifølge selskabsloven § 139 stk.1. Det vil sige, at han ikke kan opstille hans egen aflønning, hvilket er tilfældet 

med denne udtalelse.  

I forhold til Jens Møller har hans retfærdiggørelse været, at han gjorde, hvad der var bedst for virksomheden 

ifølge hans forrige udtalelse. Men for at bryde loven har han formodentligt haft en retfærdiggørelse om, at 

alt hvad han gør, er rigtigt. Dette kan siges at være en etisk holdning, der går igennem alle tre cases. 

 

Delkonklusion  

Ved anvendelse af besvigelsestrekanten kan årsagerne til regnskabsmanipulation fastlægges ved, at 

gerningsmanden har haft et incitament/pres til at begå regnskabsmanipulation, har fundet muligheden for 

det ved at tilsidesætte den interne kontrol og retfærdiggjort sine handlinger med begrundelser til fordel for 

dem selv. Incitamentet eller presset for at præstere kommer både af interne og eksterne faktorer, såsom 

incitament aflønning og finanskriser. Incitament aflønning giver gerningsmanden en fordel økonomisk, 



56 
 

hvorimod finanskriser kan ligge pres på virksomheder til at vise positive resultater i svære perioder. 

Muligheden for at begå regnskabsmanipulation ligger i, at gerningsmanden, som i de tre cases er ledelsen, 

har adgang til regnskabsmaterialer og positionen til at kunne tilsidesætte den interne kontrol, hvilket er 

udarbejdet af ledelsen selv. Denne mulighed lokker gerningsmændene til at begå regnskabsmanipulation, da 

de nemt kan gå uden om systemet. Sidst men ikke mindst foreligger der også en retfærdiggørelse for 

regnskabsmanipulationerne, som kan være af forskellige karakterer. Men ud fra de tre cases kan der være 

tale om lav etisk moral. Alle de tre parametre til sammen, nogle mere end andre, står som årsager til 

regnskabsmanipulationerne.  

 

Hvad er ledelsens rolle i en virksomhed? 

Dette afsnit omhandler ledelsens rolle i en virksomhed, som har til formål at give et billede af opbygningen 

og rollefordelingen i virksomheden. Dermed kan deres roller og arbejdsopgaver i forhold til 

regnskabsmanipulationer også blive belyst. 

 

Begrebet ledelsen dækker både over bestyrelse og direktion, som begge er vigtige parter inden for en 

virksomhed. De vigtige parters rollefordeling er relevant at gennemgå, hvilket kræver, at man først har en 

forståelse af strukturen i virksomheden. Strukturen kan forklares på baggrund af gennemgangen af 

selskabsloven, der fortæller, at generalforsamlingen udvælger en bestyrelse og derefter udpeger bestyrelsen 

en direktion ifølge selskabsloven § 111 stk.1 nr.1. Ligesom bestyrelsen også udpeger revisoren i 

generalforsamlingen.  
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Denne udvælgelsesproces kan forstås som et hierarki, hvor opbygningen kan illustreres på følgende måde: 

 

Figur 7: Egen tilvirkning 

 

Bestyrelsens rolle er som sagt at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig 

organisation. Bestyrelsen skal vurdere det operationelle ved at påse bogføring & regnskabsaflæggelse og 

direktionens arbejde. Den arbejder også på det taktiske niveau i forhold til at planlægge risikostyring og 

kontrol af processer, som skal være gældende i virksomheden. Endvidere skal den også planlægge det 

overordnede strategiske niveau for at skabe en bæredygtig virksomhed på lang sigt.  

 

Direktionens rolle er at varetage den daglige ledelse for virksomheden. Det vil sige, at direktionen arbejder 

på det operationelle niveau. Direktionen arbejder på baggrund af hvad, bestyrelsen har lagt til grund for dem. 

Den skal sikre, at bogføringer sker ifølge lovgivninger, at likviditeten er i orden og den skal vurdere den 

økonomiske situation i virksomheden løbende. Direktionen har dermed et stort ansvar for, at driften fungerer 

tilfredsstillende. Den har mere hånd om processerne og handlingerne i virksomheden end bestyrelsen, som 

kun er bekendt med dette på det overordnede niveau.  

 

IT Factorys regnskaber viser, at direktionen kun bestod af Stein Bagger, som også var medlem af bestyrelsen. 

Udover Stein Bagger bestod bestyrelsen også af Henning Børgesen og Asger S. Jensby, som var 

bestyrelsesformanden. Bestyrelsen og direktionen har været den samme gennem alle regnskabsårene. (IT-

Factory, 2003-2007) Dette peger i retning af, at der har været enighed blandt ledelsen, så der har ikke været 

en nødvendighed for at afsætte eller tilføje nye medlemmer ifølge selskabsloven § 121. Det skal også 

bemærkes, at der var et flertal i bestyrelsen, som ikke var direktører i selskabet og dermed overholdes 
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selskabslovens § 111 stk.1 nr.1. Dette flertal gør, at der ikke har været grund til at have mistanke om at kunne 

begå regnskabsmanipulation.  

Yderligere undersøgelse af ledelsen frembringer information om, at Henning Børgesen er administrerende 

direktør og bestyrelsesmedlem i Fjordblink Swimming Pools A/S, som har 10 ansatte og en afkastningsgrad 

på -19 % i år 2017. Ifølge PROFF har han direkte relationer til seks personer, som alle også er 

bestyrelsesmedlemmer i Fjordblink Swimming Pools A/S. (Eniro, 2019) Disse positioner og forbindelser ser 

ikke ud til at have en forbindelse med IT Factory casen og leder dermed ikke til mistanke om Henning 

Børgesen som bestyrelsesmedlem i IT Factory.  

Asger S Jensby er bestyrelsesmedlem i IT Factory Research Center A/S, hvilket er hans eneste rolle og han har 

kun Henning Børgesen som forbindelse (Eniro, 2019). Det vil sige, at det ser ud til, at han ikke beskæftigede 

sig med andet end IT Factory. Men det skal siges, at han også var direktør i JMI Invest, som også benævnes 

nedenfor (Udsen, 2009, s. 11). Dette kan både være en styrke og svaghed, da han har stor indflydelse på 

virksomheden, men samtidig har han også risiko for at lide større tab end andre.  

I forhold til revisionsforholdet kan det ses i årsregnskaberne, at revisionsselskabet for de første to 

regnskabsår var Deloitte. Derefter er der sket et revisionsskift til KPMG i årsregnskabet for 2005 (IT-Factory, 

2003-2007), hvilket den, der har valgt revisoren kan gøre ifølge selskabsloven § 146. Dette revisionsskift kan 

vække mistanke om uenigheder og dermed være et tegn på, at noget ikke fungerede, som det skulle i 

virksomheden.  

Ejerforholdet har været skiftende gennem de forskellige konstruktioner, som har været tilfældet for 

virksomheden i en længere periode. Men i den sidste oprettelse af IT Factory var virksomheden ejet af tre 

unoterede aktieselskaber, som var JMI Invest A/S, Agios United SA og Sølco ApS. Ejerfordelingen var 

henholdsvis cirka 50 % til JMI, cirka 45 % til Agios og cirka 5 % til Sølco. JMI Invest blev stiftet af Asger S. 

Jensby og han havde en ejerandel på 45 % i selskabet. Af de resterende andele kan det siges, at Peter Sølbeck 

ejede 20 % af selskabet, som også er ejer af Sølco. Ejeren bag Agios har været diskuteret, hvor der både 

påstås, at Stein Bagger var eneejer af dette selskab, men der påstås også, at selskabet var ejet af Allan 

Vestergaard og Asger S. Jensby, men dette benægtes af Asger S. Jensby (Udsen, 2009, s. 44-49). Generelt kan 

det ses, at mange af navnene går igen, hvilket ikke tegner godt, da muligheden for at være dominerende og 

influere er større på denne måde. Det vurderes, at der har været potentiale for at begå 

regnskabsmanipulation i IT Factory på baggrund af denne opbygning og rollefordeling, som man skulle have 

noteret tidligere. 

 

I Hesalights regnskaber kan det ses, at direktionen kun bestod af Lars Nørholt, som også var medlem af 

bestyrelsen. Bestyrelsen og direktionen har været den samme siden årsregnskabet for 2011/2012, bortset 
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fra at der blev tilføjet et bestyrelsesmedlem, Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen, i årsregnskabet 2014. Formanden 

for bestyrelsen var Lars Christian Jørgensen, som har siddet med stillingen siden årsregnskabet for 2011/12. 

Udover disse personer bestod bestyrelsen også af Martin Kent Gyldholm Nielsen. (HeSaLight, 2009-2015) Der 

er ikke sket afsættelser af bestyrelsen gennem årene, hvilket tyder på, at der ikke har været vanskeligheder 

i ledelsen. Endvidere er der et flertal i bestyrelsen, som ikke er direktør i selskabet. Det vil sige, at opbygning 

af ledelsen ikke giver anledning til mistanke om mulighed for regnskabsmanipulation.  

Lars Nørholt er også direktør i Bogholderiafdelingen ApS, som havde en afkastningsgrad på 16 % i år 2015. 

Han har kun forbindelse til bestyrelsesmedlemmet Martin Kent Gyldholm Nielsen ifølge PROFF. Martin Kent 

Gyldholm Nielsen har til gengæld kun rollen som bestyrelsesmedlem i Hesalight. Men Lars Christian 

Jørgensen er også bestyrelsesmedlem i Tandex A/S, der har 13 ansatte og en afkastningsgrad på 1 %. Han har 

11 forbindelser på PROFF, som ikke ser ud til at have nogen sammenhæng med Hesalight.  

Sidst men ikke mindst er Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen direktør i Niclanca Consulting ApS og har to 

forbindelser på PROFF, der ikke tyder på at have kontakt til Hesalight. (Eniro, 2019) Baggrunden og 

beskæftigelsen for de forskellige ledelsesmedlemmer giver ikke anledning til, at der kan være potentiale for 

regnskabsmanipulation.  

I forhold til revisionsforholdet kan det ses i årsregnskaberne, at revisionsselskabet har været den samme for 

alle regnskabsperioderne, hvilket er Bergmann – Fællesskab af statsautoriserede revisorer (HeSaLight, 2009-

2015). Der har altså ikke været nogen revisionsskift som i IT Factorys tilfælde, hvilket tyder på, at samarbejdet 

har været velfungerende mellem selskabet og revisionsselskabet.  

Hesalights ejerkreds bestod af Pechrica Holding ApS med en ejerandel på 5 % og Hesalight Holding ApS med 

en ejerandel på 95 % (Hjejle, 2017). Hesalight Holding ApS var primært ejet af Lars Nørholt og Pechrica 

Holding ApS var ejet af Lars Christian Jørgensen, som var formanden for bestyrelsen i Hesalight (Virk, u.d.). 

Som det kan ses ud fra ejerkredsen, var Hesalight primært ejet af direktøren. Denne opbygning er 

problematiserende, da han som ejer havde retten til at udpege bestyrelse og revisor på generalforsamlingen. 

Endvidere havde han selv posten som direktør og bestyrelsesmedlem til at kunne styre virksomhedens drift 

og strategi. Det vil sige, at han kontrollerede sine egne opgaver og hvis nogle var uenige med ham, kunne 

han afsætte og udskifte disse medlemmer. Dette er et klart tegn på, at potentiale for besvigelser var til stede. 

Denne opbygning viser, at der er tydelige tegn for mistanke om, at der kunne ske regnskabsmanipulation. 

 

I BMGs regnskaber kan det ses, at direktionen bestod af Jens Møller Lund og Søren Blach, som også var 

medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen og direktionen har været den samme siden år 2012, bortset fra at der 

blev tilføjet et bestyrelsesmedlem, Claus Wistoft, i årsregnskabet 2015 og endnu et bestyrelsesmedlem, 

Martin Kjølhede, i årsregnskabet 2017. Formanden for bestyrelsen var Lars Krüger, som sad med stillingen 
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siden årsregnskabet for 2012. Udover disse personer bestod bestyrelsen af Finn Bøvling og Lars Blach. (BMG, 

BMG A/S Årsrapport, 2004-2017) Opbygningen af ledelsen giver ikke anledning til mistanke om mulighed for 

regnskabsmanipulation.  

Ifølge PROFF står Jens Møller Lund til at være direktør i JML Holding, Skive ApS, men der er ingen aktivitet i 

dette selskab og der er ingen forbindelser. Det samme gælder Søren Blach, som er direktør i SBL Holding, 

Auning ApS, som heller ikke ser ud til at have aktivitet i selskabet og han har heller ikke nogen forbindelser. 

Claus Wistoft er til gengæld bestyrelsesmedlem i Lyngfeldt A/S og Grenaa Havn A/S og næstformand i Fonden 

For Destination Djursland. Han har hele 39 forbindelser, men ingen af dem ser ud til at have en sammenhæng 

med BMG. Martin Kjølhede er bestyrelsesmedlem i mange selskaber såsom Netip A/S, Expromo Europe A/S, 

Proshop Europe A/S og Combi Service Roskilde A/S. Han har 21 forbindelser, som ikke ser ud til at have 

relation til BMG. Lars Krüger er direktør i Promenta A/S, som har fire ansatte og en afkastningsgrad på 8 %. 

Endvidere har han fire relationer, der ikke har tegn på forbindelse til BMG.  

Finn Bøvling er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Q8 Danmark A/S, som har 737 ansatte og en 

afkastningsgrad på 1 %. Han har otte direkte relationer, som ikke har tydelig forbindelse til BMG. Sidst men 

ikke mindst er Lars Blach administrerende direktør i Db Silkeborg ApS, der har ni ansatte og en 

afkastningsgrad på 83 %. Han har to direkte relationer, som ikke ser ud til at have forbindelse til BMG. (Eniro, 

2019) Men selvom der ikke benævnes Søren Blach på hans profil, kan det formodes, at de har familiemæssig 

relation på baggrund af deres efternavn. Det kan ses, at flertallet bestyrelsen ikke er direktører i selskabet 

ligesom de andre to cases. Der er ikke sket afsættelser af bestyrelsen gennem årene, hvilket tyder på, at der 

ikke har været vanskeligheder i ledelsen.  

I forhold til revisionsforholdet kan det ses i årsregnskaberne, at revisionsselskabet har været den samme for 

alle regnskabsperioderne, hvilket er Revimidt Godkendt Revisionspartnerselskab (BMG, BMG A/S Årsrapport, 

2004-2017). Der har altså ikke været nogle revisionsskift som i IT Factorys tilfælde, hvilket tyder på, at 

samarbejdet har været velfungerende mellem selskabet og revisionsselskabet. 

I BMGs tilfælde var ejerne for virksomheden, altså Søren Blach og Jens Møller Lund, også en del af bestyrelsen 

og direktionen. Dette er problematiserende ligesom i Hesalight casen. De kontrollerede deres egne opgaver 

og hvis nogle var uenige med dem, kunne de afsætte og udskifte disse medlemmer. Dette er et klart tegn på, 

at potentiale for regnskabsmanipulation er til stede. Opbygningen i virksomheden viser, at der er tydelige 

tegn på mistanke om muligheden for regnskabsmanipulation. 
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Delkonklusion  

Ledelsens rolle er fordelt på bestyrelsen og direktionen, hvor bestyrelsen varetager den overordnede og 

strategiske ledelse og direktionen varetager den daglige ledelse for virksomheden. Dette er den overordnede 

rollefordeling, men størrelsen af rollen og dens indflydelse afhænger af opbygningen i den specifikke 

virksomhed. Opbygningen af ledelsen kan give en forsmag på om, der har været enighed og mistænkelighed 

gennem tiden, hvor der i de tre cases ikke har været noget tegn på dette. Hvis ledelsens navne også fremgår 

af ejerkredsen, kan det varsle om problemer for virksomheden. I IT Factory er et bestyrelsesmedlem også 

direktør for den største ejer for IT Factory og i de to andre cases ser vi, at ejerne for de pågældende 

virksomheder også er en del af bestyrelsen og direktionen. Denne problematiserende opbygning gør, at 

dominansen og indflydelsen øges, da de uddelegerer, udfører og kontrollerer deres egne opgaver. Det kan 

hermed konkluderes, at ledelsens rolle og opbygning overvejende klart har noget at sige om muligheden for, 

at der kan ske regnskabsmanipulation. 

 

Hvilke fordele og begrænsninger er der i interne kontroller?  

Dette afsnit har til formål at frembringe fordelene og ulemperne ved at have interne kontrolprocedurer i 

virksomheden og dermed fortælle, hvilken forskel det gør for virksomheden.  

 

Som forklaret tidligere defineres intern kontrol af COSO-rammen 1992 som en proces, der udføres af ledelse 

og personale for at sørge for høj grad af sikkerhed med hensyn til at opnå mål inden for drift, finansiel 

rapportering og overholdelse af anvendelig lovgivning & regulering. Denne definition tydeliggør den 

overordnede fordel ved at have en veletableret intern kontrol, som er, at det fungerer som en overordnet 

ramme, virksomheden kan følge for at opnå sine mål.  

 

Den interne kontrol har også den fordel, at den understøtter og fungerer hånd i hånd med god 

selskabsledelse i virksomheden. Ved at have en velfungerende intern kontrol baseret på systemer og 

ledelsesopbygning opfyldes en stor del af anbefalingerne for god selskabsledelse. Dette vil dermed skabe 

tillid hos investorer og gøre det nemmere for virksomheden at skaffe kapital og drive forretning. Dermed 

sikres den overordnede ledelse og styring af virksomheden.  

 

En anden fordel er, at den interne kontrol fungerer som et overordnet værktøj til risikovurdering, som COSO-

rammerne og anbefalinger til god selskabsledelse kommer ind på. Det vil sige, at det er et redskab til at 

vurdere og styre risiko overordnet for hele virksomheden.  
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En vigtig fordel er, at man ved hjælp af den interne kontrol kan forebygge og opdage besvigelser og fejl 

rettidigt. Der kan designes systemer og kontroller, som kan forebygge nogle specifikke hændelser, der er 

analyseret. Endvidere kan der korrigeres for fejl rettidigt, så det ikke afspejles i regnskabet, når det 

videregives til eksterne parter såsom revisorer og en almen regnskabsbruger.  

 

Med disse fordele antages det, at der ikke har været problemer med den overordnede selskabsledelse og 

risikostyring for casene. Det formodes, at selskaberne overordnet har opbygget et overordnet værktøj til 

styring af virksomheden, men at det omhandler enkelte specifikke elementer, der er gået galt i casene. 

Overordnet kan det siges, at der en begrænsning ved den interne kontrol i form af, at det er standard 

procedurer og kontroller, som er gældende. Selvom der er kommet 17 principper i COSO-rammen 2013, 

vurderes de stadig til at være formelle og overordnede. Når der skal forebygges og opdages besvigelser & 

fejl, er der behov for usystematiske procedurer og kontroller. Det vil sige, at det afhænger af den enkelte 

virksomhed, hvor effektivt den interne kontrol er, da de selv skal opsætte relevante procedurer og kontroller 

for deres behov. Denne svaghed gør, at det er muligt at begå regnskabsmanipulation i virksomheder, hvor 

der ikke lægges vægt på intern kontrol eller hvor der ikke er indført relevante og effektive kontroller. 

 

Det er også en ulempe, at mange af elementerne i den interne kontrol afhænger af mennesker og ikke 

systemer. Alle de fem komponenter, altså kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information & 

kommunikation og overvågning afhænger primært af de menneskelige ressourcer i virksomheden. Dermed 

er muligheden for, at der sker menneskelige fejl og besvigelser stor. Der kan være tale om, at kontrolmiljøet 

ikke er i den bedste stand, da ledelsen måske ikke har sendt et tydeligt signal om, hvad der er vigtigt i den 

pågældende virksomhed. Så medarbejderne kan have en forkert opfattelse og forståelse af kontroller og 

deres funktion i den store proces. Medarbejderne kan udføre kontroller forkert eller tilsidesætte kontroller, 

fordi de ikke ser vigtigheden af disse. Udover medarbejdernes opfattelse og forståelse af den interne kontrol, 

kan der også peges på ulempen ved, at der baseres på deres dømmekraft i mange situationer. I forhold til 

risikovurdering udgør medarbejdernes dømmekraft en stor del af dette, hvilket også tydeliggør vigtigheden 

af kvalifikationerne af medarbejderne.  

 

I forhold til IT Factory skal det bemærkes, at den gik konkurs inden COSO-rammen 2013 blev introduceret. 

Derfor har IT Factory ikke haft mulighed for at implementere den nye ramme, men der vil blive analyseret IT 

Factorys interne kontrol ud fra blandt andet COSO-rammen 2013 for at belyse svagheder ved deres interne 

kontrol.  
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I princip 4 i COSO-rammen 2013 fortælles det, hvor vigtigt det er at fastlægge personalepolitikker. Disse er 

retningslinjer på højere niveau, der fastlægger hvilke kompetencer, som der er brug for i virksomheden.  Det 

er nødvendigt at have disse personalepolitikker for at de rette mennesker bliver ansat. Princippet i COSO-

rammen 2013 appellerer mest til medarbejdere på lavere niveau, men casene frembringer vigtigheden af, at 

ledere og medarbejdere på højere niveau også skal ansattes på baggrund af nogle personalepolitikker. I IT 

Factory kan det siges, at dette princip ikke har været fyldestgørende i deres miljø, da Stein Bagger er blevet 

ansat uden en grundig undersøgelse af hans baggrund. Hans uddannelsesmæssige og karrieremæssige 

baggrund danner i mindste grad grundlag for at kunne blive ansat som direktør. Så det kan konkluderes, at 

IT Factorys ansættelsesprocedure har været en svaghed i deres interne kontrol.  

 

En anden svaghed i IT Factorys interne kontrol var, at der ikke var udvalgt og udviklet relevante 

kontrolaktiviteter, som princip 10 i COSO-rammen 2013 omhandler. Dette kan siges på baggrund af, at der 

er blevet udstedt fakturaer for ikke-eksisterende produkter. Så der har været mangel på 

transaktionskontroller i forhold til at verificere, at produkterne eksisterede og godkendelse inden 

fakturaerne blev afsendt. Men det kan ikke udelukkes, at der har været godkendelsesprocedurer, da der har 

været krav om underskrift af en bestyrelsesformand for at indgå en leasingaftale. Dog har denne kontrol 

været ineffektiv ellers har direktøren kunne overbevise medarbejderen, om at det er korrekt, da det har 

været muligt at forfalske med underskrifter.  

 

Eftersom leasingforpligtelserne ikke indgik i regnskabet og der var tale om flere og flere kontrakter, burde 

dette have givet en undren omkring deres usynlighed i regnskabet. Ingen har haft mistanke eller taget hensyn 

til, at der kunne være potentiale for besvigelse ifølge princip 8 i COSO-rammen 2013. Hverken medarbejdere 

på lavere niveau eller ledere har haft en undren omkring dette. Hvis der havde været en mistanke om dette, 

kunne ledelsen have lavet en informeret vurdering af dette. Denne manglende opmærksomhed er også tegn 

på en svag intern kontrol, da der ikke er fastlagt et kontrolmiljø, der er opmærksom på elementer som dette.  

 

Ligesom i IT Factory har Hesalight også udstedt fiktive kontrakter, som var den største del af 

regnskabsmanipulationen. Verifikationen af disse kontrakter har ikke været i orden, da de har vist sig for at 

være falske. Der er udstedt fakturaer på baggrund af ikke-eksisterende kontrakter, hvilket vil sige, at der har 

været mangel på udvælgelse og udvikling af relevante kontrolaktiviteter, som princip 10 i COSO-rammen 

2013 sætter som krav, hvilket også gjaldt IT Factory. Der er igen tale om mangel på transaktionskontroller i 

forhold til at verificere, at kontrakterne eksisterede og godkendelse inden fakturaerne blev afsendt. Dette 

indebærer blandt andet, at medarbejdere på lavere niveau kunne have en procedure, hvor man løbende 
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skulle ringe til kunderne for at få en fornemmelse af kundetilfredsheden. Ved denne procedure ville den 

pågældende medarbejder have opdaget, at der ikke eksisterede en kontrakt med for eksempel Starbucks, 

når vedkommende ringede til den såkaldte kunde. Dette hænger sammen med princip 15, hvor eksterne 

parters vurdering af virksomhedens aktiviteter kan give et indblik i, om der er problemer med den interne 

kontrol. 

 

Hesalights interne kontrol har også haft en svaghed i, at direktøren havde fuld adgang til at kunne overføre 

penge fra virksomhedens konto til sin egen private konto. På dette punkt er der to ting, der har været 

ulemper i systemet. Det ene er, at direktøren ikke burde have adgang til at overføre penge fra kontoen uden 

en notering eller verifikation hos de ansvarlige for virksomhedens likviditet. Denne adgang burde have blevet 

identificeret som en signifikant risiko ifølge princip 7, da det er en mulig risiko, som kunne og har haft en 

effekt på driften med en vis sandsynlighed og i en rimelig tidsperiode. Det andet er, at der ikke har været 

opfølgning på virksomhedens kontobevægelser af de ansvarlige, hvilket kunne skyldes, at der ikke har været 

stramme regler for hvilke typer transaktioner og hvor stort et beløb skal undersøges. Her kan der igen nævnes 

princip 10 omhandlende udvælgelse og udvikling af kontrolaktiviteter, som kunne have medført en undren 

omkring kontobevægelserne.  

 

Når der er tydelige tegn på, at Hesalight ville komme i konkurs- og rekonstruktionsbehandling, skulle der 

laves ekstraordinære kontroller og procedurer for at sikre, at der ikke sker yderligere skader i virksomheden. 

Dette skulle udføres på baggrund af hensyntagen til potentiale for besvigelse ifølge princip 8 i COSO-rammen 

2013. På grund af manglen på denne kontrol og hensyntagen, har det været muligt at få kunder til at betale 

deres regning til Lars Nørholts private selskab i en periode, hvor det se ud til at blive en svær tid for Hesalight.  

 

I forhold til at kræve negativ moms refunderet har der været en svaghed i den interne kontrol med adskillelse 

af pligter, som er et vigtigt element i COSO-rammerne. Der er kun involveret direktør og bogholder, hvor 

bogholder udfører arbejdet, mens direktør gennemgår dette. Men i dette tilfælde har direktøren instrueret 

gerningen og gennemgået det selv. Så der har været mangel på adskillelse af pligter, hvor økonomichefen 

eksempelvis kunne involveres.  

 

Der har været problem i den generelle proces hos BMG, da det har været muligt at udsende fakturaer baseret 

på kontrakter, som først skulle realiseres i fremtiden. Det tyder på, at der også mangler adskillelse af pligter 

i dette tilfælde, da en direktør alene kunne udsende fakturaerne. Endvidere mangler der kontrol af hvilke 

fakturaer, der er udsendt til kunder, som kan skyldes, at der er mulighed for at gå udenom system. Dette 
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kunne blive styrket ved at følge princip 16 i COSO-rammen 2013 med at indføre automatiserede evalueringer, 

som viser, hvilken kontrakt, der er brugt som grundlag for at udsende en faktura. På denne måde ville man 

kunne se, at der er benyttet kontrakter, som ikke måtte benyttes.  

 

I alle casene er der ikke omtalt en hotline i virksomheden, som foreslås i princip 14 i COSO-rammen 2013. 

Dette kunne have været en god idé, så alle medarbejdere havde mulighed for at rapportere mistænksomme 

gerninger. I de tre cases er det ledelsen, som har begået svindlen, så medarbejdere på lavere niveau ville 

måske ikke turde at rapportere omkring et ledelsesmedlem. Derfor ville det have været praktisk med en 

hotline, så selv medarbejdere på laveste niveau kunne rapportere anonymt omkring deres ledere. Dog skal 

det bemærkes, at der er tale om virksomheder med højst 49 medarbejdere, hvilket ikke er mange mennesker. 

Der kan dermed argumenteres for, at det formodentlig ikke ville betale sig, da det vil være nemmere at banke 

på døren til den pågældende person.   

 

Det er bemærkelsesværdigt, at man i alle tre cases kan se, at den interne kontrol kunne tilsidesættes af 

ledelsen på forskellige områder. Dette gør, at risikoen for at blive opdaget bliver mindre, hvilket er en fordel 

for gerningsmændene, der kan opveje gevinsten ved at begå regnskabsmanipulation større end risikoen for 

at blive opdaget. Det vil sige, at svaghederne ved den interne kontrol øger muligheden for at begå 

regnskabsmanipulation, hvilket er en stor ulempe.  

 

Delkonklusion 

Den interne kontrol giver virksomheden en overordnet ramme, som den kan følge for at opnå sine mål. Den 

understøtter anbefalingerne til at fastlægge en god selskabsledelse for virksomheden og den er et godt 

overordnet værktøj til risikovurdering. Endvidere kan man ved en effektiv anvendelse af den også forebygge 

og opdage besvigelser og fejl rettidigt. Der er altså store overordnede fordele i at have den interne kontrol, 

men den har nogle svagheder på nogle områder. De største svagheder er, at den hviler på standard 

procedurer og kontroller, som er svære at benytte til at forebygge og opdage besvigelser & fejl. Endvidere 

afhænger mange af elementerne af mennesker, hvor forståelse og opfattelse kan fejle. Selvom der er indført 

et princip om potentiale for besvigelser, er den ikke opfulgt i casene, da der ikke har været undren og 

mistanke om de gerninger, der er fundet sted og de huller, der har været i systemerne. Dette understreger 

vigtigheden af, at alle i virksomheden er skeptiske over for mistænkelige handlinger og mangler i procedurer.  
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Hvad er ansvarsfordelingen mellem selskab og revisor? 

Besvarelse af underspørgsmålet vil vise, hvordan ansvarsfordelingen reelt set er mellem selskab og revisor 

samt hvordan forventningerne er til fordelingen.  

 

Som det fortælles i ISA 240, er det ledelsens ansvar at opbygge en intern kontrol, der forebygger og opdager 

besvigelser. Endvidere skal de etablere den interne kontrol således at den sikrer, at regnskabet er pålideligt. 

Hvorimod revisoren skal identificere potentielle muligheder for, at der kan begås besvigelser og opnå høj 

grad af sikkerhed for, at regnskabet i helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation. (Collings, 2011, s. 50-

51) Denne fordeling fastslås også i ISA 250 i forhold til overholdelse af lovgivninger. Denne standard fortæller 

også, at revisoren ikke har pligt til at opdage manglende overholdelse af lovgivninger, men blot identificere 

manglende overholdelse af lovgivning og regulering, som kan medføre væsentlig fejlinformation i 

regnskabet. (Collings, 2011, s. 63) Det vil sige, at revisor skal identificere hvilke områder i virksomheden og 

dens interne kontrol, der kan have mulighed for at medføre væsentlig fejlinformation i regnskabet og ikke 

identificere de væsentlige fejlinformationer.  

 

Begge parter skal vurdere risiko på flere forskellige niveauer og områder, men vinklerne er anderledes. 

Selskabet skal ifølge COSO-rammen 1992 lave en risikovurdering, som er en af de fem kompotenter og dette 

uddybes i princip seks til ni ud af de 17 principper og i COSO ERM. Overordnet fastslår de, at selskabet skal 

identificere og vurdere risiko i forhold til deres mål og potentialet for, at der begås besvigelser. Endvidere 

skal de fremlægge aktiviteter, teknikker og risikostrategier til at bekæmpe disse risici og undgå væsentlig 

fejlinformation. Det vil sige, at selskabet har ansvaret for at indstille en klar risikostyring i virksomheden og 

undgå enhver lejlighed for regnskabsmanipulationer.  

Revisoren skal derimod ligge vægt på revisionsrisikoen, som blev gennemgået tidligere. Denne risiko 

indebærer følgende: iboende risiko, kontrolrisiko og opdagelsesrisiko. Revisor har til opgave at vurdere risiko 

for, at der opstår væsentlig fejlinformation, vurdere det interne kontrolsystem hos selskabet og vurdere 

mængden af substantiv testning. De tre områder hænger sammen med det interne kontrolsystem, som skal 

udfærdiges af ledelsen. Hvis ledelsen har opbygget et internt kontrolsystem, som har en masse effektive 

interne kontroller vurderet af revisoren, kan der foretages mindre substantiv testning og opnås en 

revisionsrisiko på et acceptabelt niveau. Omvendt hvis revisorer vurderer, at det interne kontrolsystem er 

svagt, skal der foretages grundig substantiv testning, som dermed også kan give en revisionsrisiko på et 

acceptabelt niveau. Det vil sige, at størrelsen af elementerne i revisionsrisikoen afhænger af, hvor godt det 

interne kontrolsystem er udarbejdet af ledelsen. Revisor skal gøre brug af sin professionelle dømmekraft for 
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at opnå en revisionsrisiko på et acceptabelt lavt niveau, men der skal være en forståelse af, at 

revisionsrisikoen ikke kan minimeres til nul, da revisionen er baseret på det interne kontrolsystem.  

 

Når der tales om ansvarsfordelingen mellem selskab og revisor er det relevant at komme ind på 

forventningskløften. Dette er nødvendigt, da denne forventningskløft opstår på grund af en uklar forståelse 

af ansvarsfordelingen. Samfundet har en forventning om, at revisor skal kunne opdage besvigelser, men reelt 

set har revisorer kun standard revisionsprocedurer, som de kan gøre brug af for at vurdere en virksomheds 

interne kontrolsystem. De mangler redskaber til at kunne opdage besvigelser, men det skal understreges, at 

revisoren ikke har ansvar for at opdage besvigelser, men at vurdere muligheder for deres opståen. Dette 

budskab skal samfundet have kommunikeret for, at forventningskløften kan minimeres.  

 

I alle tre cases havde de pågældende selskaber ansvaret for at opbygge et internt kontrolsystem, som kunne 

forebygge og opdage regnskabsmanipulationer. I de tre cases har det været nødvendigt med et system, som 

kunne identificere fiktive handler, undersøge udtræk af likvide midler fra virksomhedens konto, opsætte 

større adskillelse af pligter og identificere tidlig indregning og afsendelse af fakturaer. Ud fra de tre cases kan 

det siges, at det interne kontrolsystem ikke var grundig nok. Revisorens ansvar har været at vurdere risici og 

det interne kontrolsystem i de tre cases og dermed i hvor høj grad der skal udføres substantiv testning. Det 

kan tænkes, at revisor ikke har revideret det interne kontrolsystem som følge af et pres fra ledelsen, da der 

kunne have været et langvarigt forhold med det pågældende selskab som kunde. Men det vides ikke, om 

dette er tilfældet eller om revisoren har udført sine pligter ved indhentning af relevant dokumentation og 

plausible forklaringer og dermed opfyldt sit ansvar, men at gerningsmændene har haft evner til at gå udenom 

dette.  

 

Delkonklusion  

Ansvarsfordelingen mellem selskabet og revisoren er således, at ledelsen opbygger systemer og processer, 

der forebygger og opdager regnskabsmanipulationer. Mens revisoren skal vurdere og identificere potentielle 

muligheder for misbrug af disse systemer og processer. I forbindelse med de tre cases kan det siges, at 

ledelserne har opbygget systemer og processer med mangler, som blev analyseret i det tidligere 

underspørgsmål. Hvis revisoren har vurderet, at der er effektive interne kontroller i de pågældende 

virksomheder og dermed foretaget mindre substantiv testning, har revisorens professionelle dømmekraft 

ikke været fyldestgørende, hvilket ikke giver en revisionsrisiko på et acceptabelt niveau. Men hvis revisorerne 

har indhentet relevante dokumenter og plausible forklaringer på hvert af de væsentlige poster, vurderes det, 

at revisoren har levet op til sit ansvar med de ressourcer, som vedkommende havde til rådighed.  
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Hvilke handlinger skal revisor udføre?  

Besvarelse af dette underspørgsmål har til formål at fremlægge, hvilke redskaber revisor kan anvende i 

forhold til at udføre en fyldestgørende revidering af et regnskab. Udover hvilke redskaber, som kan anvendes 

ifølge revisionsstandarderne, vil der også blive analyseret, hvilke yderligere handlinger revisor kan udføre, 

som ikke er gældende i revisionsstandarder dog inden for deres rammer.  

 

Som Revisorloven § 16 stk.1 fastslår, har revisor rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette 

indebærer, at revisor skal agere i overensstemmelse med god revisorskik. Det vil sige, at revisor skal udføre 

handlinger, som understøtter god revisorskik for at skabe tillid til samfundet. Her kommer revisorens 

professionelle skepsis og troværdighed på spil, som vil blive afspejlet i revisionsprocessen senere. Revisor 

skal udføre handlinger i overensstemmelse med revisionsprocessen, der tager udgangspunkt i ISA. Disse 

revisionsstandarder fortæller overordnet omkring revisors handlinger og dermed kan der analyseres, hvilke 

handlinger, som revisor specifikt kan udføre.  

 

Først skal der fastlægges vilkårene for revisionsengagementet, så der ikke opstår tvivl omkring revisionens 

anvendelsesområde, revisors ansvar osv. ifølge ISA 210. Derefter skal revisionen planlægges, som munder ud 

i en revisionsstrategi og revisionsplan, hvilket giver et overblik over hele revisionsprocessen og tilgangen til 

denne. Man skal allerede overveje besvigelser og fejl i planlægningen, så relevante revisionsprocedurer og 

revisionstests skal overvejes på dette punkt. Dette kræver, at man udfører risikovurderinger af både 

omverdenen og virksomhedens interne kontrolsystem. Risikovurderingerne skal primært laves på baggrund 

af eksterne kilder for at sikre objektivitet og dermed undgå virksomhedens indflydelse, da de oftest vil give 

et billede af, at alting peger i den rigtige retning, selvom det måske ikke er tilfældet. Når revisor har vurderet 

risici, skal der indhentes relevante og tilstrækkelige revisionsdokumenter og revisionsbeviser for at disse risici 

ikke medfører eller har medført uacceptable handlinger og ikke-retvisende regnskabsposter. Det skal 

bemærkes, at alle regnskabsposter ikke nødvendigvis kræver samme form for revisionsdokumentation og 

revisionsbevis.  

 

Regnskabsposten omsætning er en udgående strøm af fysiske varer- og tjenesteydelser, hvor der modtages 

betaling til salgspris (Elling:, 2014). Der er altså tale om en handel mellem virksomheden og kunden. Denne 

handel er baseret på en kontrakt mellem de to parter, så det vil være relevant med en bekræftelse fra kunden 

om, at denne kontrakt reelt er gældende. Det vil sige, at revisor bør kontakte kunden, som kan klarificere 

kontraktens eksistens, varighed, startdato, udløbsdato, omfang med mere. 
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Når der er modtaget ekstern bekræftelse på kontrakten, skal indregning af omsætningen også undersøges 

for at sikre, at der ikke indtægtsføres for tidligt eller for sent i forhold til, hvornår varen er leveret og betalt. 

Revisoren skal undersøge virksomhedens interne kontrolsystem for at se, om det tillader at indregne en 

indtægt, når levering og betaling ikke er fundet sted. Der skal altså foretages analytiske procedurer af 

virksomhedens interne kontrolsystem. Her kan der sammenlignes med virksomheder inden for samme 

branche, som kan give et billede af, om det er naturligt at indregne indtægter på det pågældende tidspunkt 

og sammenligne, hvordan dette er opsat i systemet. 

 

Omkostninger defineres som ressourceforbrug, der er medgået til at opnå periodens indtægter (Elling:, 

2014). Det vil sige, at det gælder alle omkostninger, som er forbundet med produktion af varerne. Disse 

omkostninger kan verificeres ud fra fakturaerne for de enkelte poster. Så revisor skal modtage fakturaer for 

relevante omkostninger, hvilket for eksempel kan være en faktura på forsikring eller elektricitet.  

 

Aktiver defineres som en ressource, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere 

begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden (Elling:, 2014). 

Ud fra definitionen kan det siges, at det skal sikres, at de indgående aktiver i regnskabet er under 

virksomhedens kontrol og at disse aktiver eksisterer, så der ikke er tale om fiktive aktiver eller at man har 

aktiveret i stedet for at omkostningsføre nogle elementer. Dette kan revisor sikre ved at tage på uanmeldte 

besøg på lagre, hvor der ved stikprøver kan tjekkes, at varelager posten stemmer overens med regnskabet. 

Hvis der er forudbetalte poster fra leverandør eller kunder, kan disse kontaktes for at bekræfte, at dette er 

korrekt og årsagen til forudbetalingen kan blive forklaret. Patenter og udviklingsprojekter kan revideres ved 

indhentning af dokumentation på disse. Likvide midler kan kontrolleres med et kontoudtog fra banken, der 

har virksomheden som kunde.  

 

Passiver defineres som eksisterende forpligtelser for virksomheden, der er opstået som resultat af tidligere 

begivenheder og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele (Elling:, 

2014). Det vil sige, at der er tale om gæld for virksomheden, hvilket for eksempel kan være leverandørgæld. 

Når det er leverandørgæld, kan leverandøren kontaktes og dermed får revisoren en ekstern bekræftelse på, 

at denne forpligtelse gør sig gældende og hvorfor den står til. Gæld til banken kan kontrolleres ved 

modtagelse af dokumenter fra banken.  
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Med udgangspunkt i analysen af hvilke handlinger revisor kan udføre, er følgende oversigt opstillet: 

Oversigt over handlinger, som revisor skal udføre: 

1. Aftal vilkår for revisionsengagement 

2. Planlæg revision 

3. Lav undersøgelse af virksomhedens omgivelser 

4. Sammenlign virksomhedens interne kontrolsystem med andre virksomheder i samme branche  

5. Få ekstern bekræftelse fra kunder og leverandører på kontrakter, fakturaer, forudbetalte beløb og 

gæld.  

6. Modtag relevant dokumentation (for eksempel fakturaer på omkostninger, kontoudtog fra banken 

og dokumentation på patenter og udviklingsprojekter) 

7. Foretag uanmeldte besøg på varelagre og udtag stikprøvekontrol 

 

En bemærkelsesværdig handling er, at revisoren skal fremskaffe eksterne bekræftelser og eksterne 

dokumenter. Dette skyldes, at man inden for virksomheden har tillid til sine medarbejdere og ledere, hvilket 

gør, at bestyrelsen for eksempel ikke vil sætte spørgsmålstegn ved direktionens dokumentationer ligesom 

medarbejdere på lavere niveau for eksempel ikke stiller spørgsmål til direktionens ordre. Dette gør, at der 

kan forekomme besvigelser, så der er behov for, at man går ud af virksomheden og får en ekstern 

bekræftelse.  

 

Delkonklusion 

Revisor kan udføre en række handlinger ifølge ISA og i overensstemmelse med god revisionskik. Der kan være 

tale om alt fra aftale om revision af en bestemt virksomhed til indhentning af kontoudtog fra banken for en 

enkelt regnskabspost. Revisionsprocessen består af mange elementer og det kræves af revisorerne, at de 

vurderer hver del af virksomheden og dens regnskaber. På denne måde vil revisor med høj sikkerhed kunne 

bekræfte, at virksomhedens regnskab ikke indeholder væsentlige fejl og dermed opfylde sin rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Som grundlag for dette er der præsenteret en oversigt over handlinger, 

der kan gøre sig gældende for revidering af ethvert regnskab med specielt vægt på ekstern bekræftelse og 

dokumentation. Vigtigheden af ekstern bekræftelse skal understreges for at undgå regnskabsmanipulationer 

så vidt som muligt.  

 

Hvordan kunne revisor have opdaget besvigelserne i casene?  

Dette afsnit har til formål at vise, hvordan revisor kan opdage besvigelser i løbet af revidering af et regnskab. 

Tidligere blev der set på hvilke handlinger revisor generelt kan udføre, hvorimod her vil blive foretaget en 
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analyse af, hvilke handlinger, revisor kunne have udført og dermed forebygget svindlerne i de forskellige 

cases.  

 

I forhold til IT Factory var det en retssag, der gjorde, at der kom mistanke om bedrageri fra revisionens og 

bestyrelsens side. Efter denne retssag, som førte til konkurs og derefter genopståen, burde revisoren være 

opmærksom på risici for virksomheden. Denne begivenhed burde have gjort det relevant at omvurdere risici 

for virksomheden i forhold til ISA 315. Der er større sandsynlighed for, at besvigelser kan opstå og dermed 

skal revisor være ekstra opmærksom på risikoprægede områder.  

De ikke-eksisterende produkter, Xiop og eCommerce, kunne have blevet opdaget ved en undersøgelse af 

disse varer ifølge ISA 500. Dermed kunne der indhentes dokumenter og stilles krav til at få et øje på disse 

varer. Dermed kunne det fastslås om disse varer eksisterede eller ej. Dog vides det ikke om disse varers 

påvirkning på regnskabet var under væsentlighedsniveauet fastsat ifølge ISA 320, så at disse varer ikke havde 

en stor risiko i forhold til regnskabet. Det vil sige, at produkterne kun ville blive undersøgt, hvis der havde 

været en mistanke eller hvis de blev udvalgt i en tilfældig stikprøve.  

Endvidere var Asger Jensbys underskrift forfalsket i forbindelse med indgåelse af leasingaftaler. Dette kunne 

opdages ved en forespørgsel af Asger Jensby, der foreslås af ISA 500 som følge af den omtalte eksterne 

bekræftelse på de ikke-eksisterende produkter. På denne måde kunne misbrug af hans underskrift være 

opdaget rettidigt.  

 

I Hesalights tilfælde burde revisoren have indhentet ekstern bekræftelse ifølge ISA 500 på 

millionkontrakterne, der var benyttet til svindlen. For eksempel kunne revisor have kontaktet Starbucks og 

fået en bekræftelse på, om de havde indgået en kontrakt med Hesalight. Denne eksterne bekræftelse ville 

have givet revisoren information om, at der faktisk ikke eksisterede en kontrakt mellem Hesalight og 

Starbucks. Herefter kunne revisoren have haft en samtale med ledelsen omkring dette og hvis begrundelsen 

ikke var fyldestgørende nok, skulle revisor have søgt juridisk rådgivning. 

Ved gennemgang af den interne kontrol ville revisor højst sandsynligt have bemærket, at Lars Nørholt havde 

adgang til at kunne overføre penge direkte fra og til virksomhedens konto. Hvis denne adgang ikke 

kontrolleres af nogle andre parter, kunne det vurderes som en væsentlig mangel. Dette kunne have ført til, 

at revisor rapporterede og foreslog forbedring på dette område af den interne kontrol ifølge ISA 265.  

Lars Nørholt har fået en ansat til at få to kunder til at betale deres regning til hans private selskab i en periode, 

hvor der med stor sandsynlighed var tegn på, at Hesalight ville komme i konkurs- og 

rekonstruktionsbehandling. I denne periode kunne revisoren have udført en substantivtestning i form af test 
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af detaljer af transaktioner for at være sikker på, at der ikke skete nogle besvigelser i den konkursprægede 

periode. Ved denne test kunne revisoren have set, at indbetalingen ikke gik ind på virksomhedens konto.  

I forhold til momssvigtet ville det have været relevant at genberegne momsangivelsen, som benævnes i ISA 

500 og dermed vurdere om den angivne moms stemte overens med det faktiske beløb. Momsdifferencen 

kunne have sat spørgsmålstegn ved bogholderens arbejde, hvilket kunne have udløst en undersøgelse af 

registreringer og forespørgsel til bogholderen. Men selvom bogholderens besvigelse ville blive opdaget, 

betyder det ikke, at Lars Nørholt også ville have blevet opdaget, da bogholderen sagtens kunne lyve om, at 

det var vedkommendes egen idé for at redde sin chef. Dermed ville Lars Nørholt stadig kunne udføre 

besvigelser, hvor momssvigt dog kunne standses.  

 

Sagen om BMG er anderledes, da det ikke omhandler fiktive fakturaer, men der er tale om misbrug af 

fakturaer. Det vil sige, at der ikke var brug for verifikation af fakturaerne, men der var brug for en procedure 

for udsendelse af fakturaer. I dette tilfælde ville det have været relevant, at revisoren havde udført test af 

kontroller ved processen for udstedelse af fakturaer. Hvis det kunne ses ved denne test, at kontrol på dette 

område var minimalt og at en person, som i dette tilfælde var en af ejerne, alene kunne udstede fakturaer, 

kunne revisoren have gjort ledelsen opmærksom på dette. Revisoren kunne kræve, at ledelsen og bestyrelsen 

skulle gøre overvejelser omkring svagheden og komme med forslag til at optimere processen.  

 

Delkonklusion  

Ud fra analysen af de tre cases kan det siges, at revisorerne kunne have opdaget besvigelserne ved nogle 

specifikke handlinger. Der er især tale om eksterne bekræftelser fra kunder for at afsløre de fiktive 

kontrakter. Endvidere er der tale om undersøgelse af det interne kontrolsystem og dens processer for 

eksempelvis at forebygge muligheden for at overføre penge fra virksomhedens konto til en privat konto. 

Revisor skal også omvurdere risiko, når der er sket nye begivenheder, som kan være betydelige for 

virksomheden. Alle disse handlinger er få af mange specifikke handlinger og de kunne have været en hjælp 

til at opdage regnskabsmanipulationerne i de tre cases, men det vides ikke om revisor har udført nogle af 

disse handlinger. Hvis det er tilfældet, opstår spørgsmålet omkring, hvor meget mere man kan forvente, at 

revisor skal gøre. 
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Konklusion  

Formålet med denne afhandling er at besvare spørgsmålet om, hvorvidt regnskabsmanipulation kan 

forhindres med effektiv kontrol og om det kan forventes, at revisorerne opdager besvigelserne. Som 

besvarelse på dette kan det siges, at effektiv intern kontrol kan forhindre regnskabsmanipulation ved at 

fungere som en overordnet ramme til at opnå mål og dermed understøtte anbefalingerne til at fastlægge en 

god selskabsledelse for virksomheden. Endvidere kan effektiv kontrol også være et godt overordnet værktøj 

til risikovurdering. Ved denne risikovurdering kan virksomheden identificere potentielle muligheder for at 

begå regnskabsmanipulation og dermed forebygge disse. Men det skal noteres, at der er behov for specifikke 

processer for den enkelte virksomhed, da overordnede handlinger ifølge reguleringerne ikke vil fange 

usystematiske handlinger, som er grundlaget for regnskabsmanipulationer. Der er også behov for en 

velopbygget ledelse for at forhindre regnskabsmanipulation. Som det blev konkluderet i casene, var der 

problematiserende opbygninger, da ledelsesmedlemmer også fremgik i ejerkredsen. Dette gjorde det muligt 

at tilsidesætte den interne kontrol og begå regnskabsmanipulation. Dette understreger vigtigheden i 

opbygningen af ledelsen.  

 

Revisor har rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og skal dermed udføre revision i samfundets 

interesse med god revisionsskik. Revisor skal udføre revision således at sandsynligheden for, at regnskabet 

indeholder væsentlige fejlinformationer, er minimal, hvilket resulterer i en minimal revisionsrisiko. Dette skal 

udføres ved, at revisor laver revisionshandlinger såsom at undersøge virksomheden og dens omgivelser 

herunder det interne kontrolsystem og eksterne forhold, som kan påvirke denne. Endvidere skal revisor 

indhente dokumentation og modtage plausible forklaringer på væsentlige poster. Herefter kan 

regnskabsbrugerne træffe beslutninger i forhold til virksomheden ud fra regnskaberne. Men hvis tilfældet er, 

at dokumentationerne er forfalskede, er muligheden for revisor at opdage dette usandsynligt. Revisoren kan 

forgæves blive ved og ved med at indhente dokumentation, men hvornår er det nok? 

 

En løsning på dette er, at revisor kan få ekstern bekræftelse og modtage ekstern dokumentation på 

kontrakter, fakturaer med mere. Ved bekræftelse fra en uafhængig part uden for virksomheden har revisor 

en chance for at få bekræftet eller afkræftet nogle poster, som den pågældende virksomhed kunne have 

snydt sig ud af. For eksempel kunne Starbucks have afkræftet deres aftaler med Hesalight. Men hvis 

gerningsmanden samarbejder med et medlem af den eksterne part, som dermed bekræfter en handel, der 

ikke er tilstede, er revisoren på blind vej igen. Revisoren kan altså blive ved med at undersøge poster, men 

regnskabsmanipulationerne vil stadig finde sted. 
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Perspektivering  

Denne afhandling har bidraget til emneområdet ved at behandle tre cases fra forskellige vinkler og inden for 

forskellige punkter. Teorier, reguleringer og lovgivninger har hjulpet til at kunne undersøge de tre cases for 

at besvare om, regnskabsmanipulation kan forhindres med effektiv kontrol og om det kan forventes, at 

revisorerne opdager besvigelserne. Denne problemstilling kunne undersøges nærmere og mere 

dybdegående, hvis der havde været adgang til interne data omkring de tre cases. Interviews af 

gerningsmændene og medlemmer af ledelserne for de respektive virksomheder kunne have understøttet 

analysen stærkt og givet resultater af højere standard. Men IT Factory findes ikke længere og både Hesalight 

og BMG er under behandling, hvilket gjorde det besværligt at interviewe personer fra casene. Da det ikke har 

været muligt at indhente disse data, er afhandlingen baseret på nogle antagelser og formodninger i forhold 

til casene.  

 

Afhandlingens problemstilling kan ses i en bredere sammenhæng ved at perspektivere til Britta Nielsen 

sagen. Denne sag går ud på, at Britta Nielsen som sagsbehandler i centraladministrationen, herunder 

Socialstyrelsen, har kunne svindle for 120 millioner kroner. Hun har oprettet fiktive projekter og foreninger, 

for hvilke hun kunne overføre likvide midler fra økonomistyringsprogram til en masse bankkonti, som faktisk 

tilhørte hende. Det kan med det blotte øje ses, at den interne kontrol ikke har været stærk i Socialstyrelsen. 

Det har været muligt at oprette og afslutte projekter uden gennemgang af flere parter. Endvidere kunne der 

overføres likvide midler direkte fra Socialstyrelsen til flere forskellige privatkonti. (Nielsen M. K., 2019) Så den 

interne kontrol har været svækkende, hvilket også er tilfældet i casene. Men der er tale om 

medarbejdersvindel i denne sag, hvorimod det er ledelsessvindel i de andre cases.  

I denne sag har Rigsrevisionen spillet en vigtig rolle, da de allerede i år 2008 har orienteret om 

mistænkeligheder. De har konstateret, at de i flere tilfælde gennem årene har givet anbefalinger, som kunne 

bidrage til at begrænse eller helt stoppe besvigelserne. Dette er et tydeligt signal fra revisionens side om, at 

der er noget galt især ved deres ordbrug om, at der tale om en konstatering og ikke kun en formodning. Men 

der er højst sandsynligt ikke sket nogle forbedringer, da svindlen har kunne fortsætte på trods af, at 

ministeriet har fulgt op. (pwc, Ekstern undersøgelse af tilskudsadministration 1977-2018, 2019). I dette 

tilfælde kan det konstateres, at revisoren har gjort sit arbejde fyldestgørende, men at selskabet ikke har taget 

ansvaret og initiativet. Efter en sådan orientering fra Rigsrevisionen burde selskabet have udført 

undersøgelser og forbedringer af den interne kontrol. Da der har været bemærkninger og anbefalinger siden 

år 2008, har selskabet haft rigelig tid til at undersøge systemerne og projekterne nærmere. Dermed kan det 

siges, at opfyldelse af ansvar er svækket. Hvis revisor også har orienteret tydeligt om virksomhedernes 

interne kontrollers svagheder i de udvalgte cases, skulle ledelserne også have reageret omgående.   
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