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Executive summary

This thesis investigates whether a more substantial application of high level controls can con-

tribute to a more efficient audit with improved quality.

The definition of high level controls is based on the COSO framework, stating that: “High level

controls are characterised to be more general for the company in its nature and extent opposed

to operational controls that are designed with the purpose to mitigate specific risks”.

The empirical data of the thesis comprise survey answers from 92 state authorised public ac-

countants, including interviews with two specialists and the Head of the Danish Supervisory

Authority on Auditing. The thesis finds that in general Danish companies in general have im-

plemented strong high level controls which contribute to decreased inherent risks and which

can provide auditors with assurance that risks of material misstatements are mitigated.

Through analysis of the international standards of auditing and interviews with specialists the

thesis finds that strong high level controls can be applied when evaluating inherent risks which

could lead to fewer identified risks of material misstatements. High level controls will also

contribute by mitigating identified risks of material misstatement. Auditors must establish that

the control in fact diminishes the risk and has been functioning effectively throughout the pe-

riod.

To some extent auditors are already applying high level controls, yet believe that both the ef-

fectiveness and quality of the audit will be influenced positively if high level controls are fully

utilised. The thesis finds that a shift towards obtaining greater assurance of internal controls,

including high level controls and internally composed audit evidence opposed to obtaining ev-

idence through substantial testing procedures will improve the audit quality whilst also improv-

ing effectiveness, though the benefits will increase in line with the complexity of the company.
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KAPITEL 1 – INDLEDNING

1.1 Problemstilling

Revisionsbranchen er ifølge FSR præget af faldende kundeloyalitet. De kunder, der trofast holdt

sig til den samme revisor, er i dag mere aktive i markedet. Revisionshonoraret spiller en stadigt

større rolle ved valget af revisor, og kunderne er ikke tilbageholdende med at sende revisionen

i udbud for at opnå en lavere pris, hvilket rammer indtjeningen og vækstudsigterne i branchen

(FSR – danske revisorer, 2013).

Virksomhederne oplever øget konkurrence som følge af globaliseringen og at finanskrisen har

manifesteret ”value-for-money” bevidstheden hos virksomhederne. Virksomhederne bliver

mødt af krav om effektivisering og mådehold – et krav, som helt naturligt bliver kanalisereret

til revisor. Dette giver en særlig udfordring for revisionsbranchen, hvor faglighed og kvalitet er

license to operate (FSR – danske revisorer, 2013). Konkurrencen om kundernes gunst er inten-

siveret. Dette bevirker, at revisionshusene i højere grad end tidligere er nødsaget til at differen-

tiere sig fra hinanden for at gøre sig relevante og konkurrencedygtige.

Revisionsbranchens eksistensgrundlag er at afgive en uafhængig og objektiv erklæring om

regnskabers retviselighed og derved skabe tillid til finansiel information over for regnskabsbru-

gere. Globalisering, øget kompleksitet og stigende krav til transparens har medført, at revisi-

onsprocessen aldrig har været mere grundig og veldokumenteret. Revisionshusene investerer

betydeligt i nye teknologiske løsninger for at effektivisere revisionen samt bidrage til en øget

oplevet kvalitet hos virksomhederne (FSR – danske revisorer, 2012). Regnskabsbrugernes

kompromisløse forventninger til revisors kvalitet samt virksomhedernes fokus på pris og ople-

vet værdiskabelse stiller store krav til revisionsbranchens forandringsvillighed og tilpasnings-

evne, herunder nye arbejdsmetoder.

Øget forretningskompleksitet, nye kulturer, nye risici og en mere krævende lovgivning har

medført et stigende fokus på virksomhedens interne kontrolmiljø.
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Et effektiv internt kontrolmiljø medvirker til at reducere forretningsmæssige risici, til at sikre

overholdelse af gældende lovgivning samt kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger

og den finansielle rapportering. Intern kontrol er således en forudsætning for, at ledelsen hen-

sigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der påhviler dem.

I takt med denne udvikling stiger omverdenens kvalitetskrav over for revisor tilsvarende. For

at kunne udføre en revision af høj oplevet og faktisk kvalitet er det en forudsætning at opnå et

indgående kendskab til virksomheden, herunder dens interne kontrolmiljø. En risikobaseret re-

vision fordrer, at revisor opnår en forståelse af virksomhedens forretningsgange og virksom-

heds- og branchespecifikke risici, således at denne vurdering, sammenholdt med kontrolmiljø-

ets beskaffenhed, danner grundlag for risikovurderingen. Revisors forståelse af virksomhedens

overordnede interne kontroller er således et væsentligt element i at opnå et indgående kendskab

til virksomheden.

Omdrejningspunktet for afhandlingen vil være en undersøgelse af, hvorvidt revisors aktive brug

af overordnede interne kontroller i revisionen vil kunne bidrage til en mere effektiv revision af

højere kvalitet.

1.2 Problemformulering

Vi har på baggrund af vores indledende litteraturstudium ikke kendskab til, at der er foretaget

lignende undersøgelser om revisors brug af overordnede interne kontroller. Spørgsmålet er, om

der foreligger et potentiale for revisor ved brug af virksomheders overordnede interne kontroller

i revisionen. På baggrund heraf opstilles følgende problemformulering:

Kan revisors brug af virksomhedens overordnede interne kontroller bidrage til en

mere effektiv revision af højere kvalitet?

Til besvarelse af problemformuleringen er det fundet nødvendigt at formulere en række under-

spørgsmål. Underspørgsmålene vil blive gennemgået i afhandlingens teori- og analyseafsnit og

skaber et fundament for besvarelsen af problemformuleringen ved at bidrage med viden om de

genstandsfelter, som problemformuleringen beskæftiger sig med.
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 Hvad karakteriserer overordnede interne kontroller?

For at kunne analysere mulighederne ved revisors brug af overordnede interne kontroller i re-

visionen er det vigtigt indledningsvis at definere dets karakteristika. Dette vil blive behandlet i

teoriafsnittet om COSO’s begrebsramme i afsnit 2.1.

 Hvordan måles effektivitet og kvalitet?

For at kunne udtrykke en konklusion, om hvorvidt revisors brug af overordnede interne kon-

troller kan bidrage til en mere effektiv revision af højere kvalitet, er det nødvendigt at analysere,

hvordan begreberne effektivitet og kvalitet af en revision måles. I henhold til revisorloven er

det et krav, at revisor udviser den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed til-

lader, samt udfører revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder udviser

fornøden omhu og professionel kompetence (RL § 16, stk. 1). Dette vil yderligere blive be-

handlet i forhold til de empiriske data i afsnit 4.5.

 Har virksomhederne implementeret stærke1 overordnede interne kontroller?

Revisors brug af overordnede interne kontroller kræver, at disse er implementeret i virksomhe-

derne og er af en beskaffenhed, der gør dem relevante for revisionen. Dette vil blive analyseret

i afsnit 4.2 på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen.

 Hvordan er revisors anvendelsesmuligheder af overordnede interne kontroller i revisionen?

Spørgsmålets sigte er at analysere overordnede interne kontrollers anvendelsesmuligheder i re-

visionen inden for de nuværende begrebsrammer. Dette vil blive analyseret i afhandlingens

afsnit 4.3.

1 Begrebet ”stærke” overordnede interne kontroller har vi defineret som værende kontroller, der i sin generelle art

og omfang, kan medvirke til at reducere risikoen for en væsentlig fejl i regnskabet, jf. definition i spørgeskema.
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 Hvordan er revisorernes nuværende anvendelse af overordnede interne kontroller, og

hvilke udfordringer er forbundet hermed i praksis?

For at kunne vurdere om revisors brug af overordnede interne kontroller kan bidrage til en mere

effektiv revision af højere kvalitet, er det nødvendigt at analysere revisorers nuværende anven-

delse af overordnede interne kontroller i revisionen. Dette vil bidrage til forståelsen af hvilke

faktorer, der har indflydelse på revisorernes valg. Spørgsmålet vil blive analyseret i afsnit 4.4

med udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview.

 Er der et potentiale for øget anvendelse af overordnede interne kontroller i revisionen?

Besvarelsen af dette underspørgsmål vil medvirke til konklusionen på problemformuleringen,

hvor anvendelsesmulighederne analyseres i forhold til revisors nuværende anvendelse og dan-

ner grundlag for vurderingen af potentialet.

Baseret på besvarelsen af ovenstående underspørgsmål, vurderer vi at kunne besvare, hvorvidt

revisors brug af virksomhedens overordnede interne kontroller kan bidrage til en mere effektiv

revision af højere kvalitet.

1.3 Afgrænsning

For at sikre afhandlingens fokus og skarphed har forfatterne foretaget følgende dataindsam-

lings- og emneafgrænsninger:

 Geografisk er dataindsamlingsfeltet afgrænset til det danske revisionsmarked. Vi vil på bag-

grund heraf alene udtrykke en konklusion om revisors brug af overordnede interne kontrol-

ler i danske revisioner.

 Finansielle virksomheder vil ikke være omfattet af analysen, eftersom de er underlagt en

særlig begrebsramme, der fordrer en teoretisk gennemgang heraf. Endvidere er visse finan-

sielle virksomheder underlagt separat tilsyn, og revision af visse finansielle virksomheder

kræver særskilt certificering. Af hensyn til afhandlingens omfang og dybde har vi fravalgt

at fokusere på finansielle virksomheder.
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 Afhandlingen beskæftiger sig alene med revision underlagt høj grad af sikkerhed og inter-

nationale revisionsstandarder. Erklæringsformer som review og udvidet gennemgang, med

lavere grad af sikkerhed, er fravalgt, eftersom effektiviseringspotentialet og kvalitetskrite-

rierne alt andet lige er tilsvarende reduceret.

 COSO’s begrebsramme omhandler tre komponenter; drift, rapportering og compliance. Af-

handlingens teorigennemgang vil indeholde alle tre komponenter for at opnå en fuldstændig

forståelse af den teoretiske begrebsramme. I analysen vil hovedfokus være på den eksterne

rapportering, da det primært er denne, som ekstern revisor beskæftiger sig med.

1.4 Målgruppe

Den primære målgruppe for denne afhandling er revisionsinteresserede personer, herunder stu-

derende på revisionsteoretiske uddannelser eksempelvis cand.merc.aud.-studiet. Vi mener, at

revisorer vil kunne finde afhandlingen interessant, da der ikke tidligere er foretaget lignende

undersøgelser, således at den kan bidrage med ny viden på området.

Afhandlingens sekundære målgruppe er os selv, idet vi har en stor interesse i at lære om revisors

muligheder for at bruge overordnede interne kontroller i revisionen. Foruden at opnå et dybere

kendskab til de teoretiske aspekter ved brug af overordnede interne kontroller i revisionen, øn-

sker vi at få indsigt i de praktiske anvendelsesmuligheder.

Som følge af den relativt snævre målgruppe, vil de mest almindelige og anerkendte begreber

inden for revision ikke blive uddybet eller forklaret nærmere, da det lægges til grund, at mål-

gruppen er bekendte med disse. Såfremt at indgående forståelse af udvalgte centrale teorier og

begreber er af afgørende betydning for forståelsen af afhandlingen, vil disse blive gennemgået

særskilt.
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1.5 Videnskabsteori og metode

I dette afsnit redegør vi for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted og introducerer i lyset

af dette afhandlingens overordnede metode. Den videnskabsteoretiske tilgang angiver ram-

merne for hvordan vi, og derved afhandlingen, anser virkeligheden, ved at opstille de grund-

læggende antagelser om væren (ontologi) og viden (epistemologi).

Kritisk realisme

Afhandlingens videnskabsteoretiske synspunkt er kritisk realisme. Udgangspunktet for den kri-

tiske realisme er, at der findes en objektivt eksisterende virkelighed uafhængig af vores viden

om den, men også at denne virkelighed ikke er umiddelbart givet og empirisk tilgængelig. Der

er således en anerkendelse af, at subjektets perspektiver kan være forskellige, og at erkendelsen

af denne virkelighed er begrebsligt formidlet (Danermark, 1997, s. 15).

Intertransitive og transitive dimension

I kritisk realisme bliver videnskaben delt op i to dimensioner; den intertransitive og den transi-

tive dimension. Den intertransitive dimension består af den virkelighed, der på et givent tids-

punkt består uafhængigt af viden omkring den, og som videnskaben har til formål at generere

viden omkring. Den transitive dimension er samlebetegnelse for den viden, vi som mennesker

har om verden, og hvordan den fungerer. Den intertransitive dimension er derved grundlæg-

gende for den transitive dimension, som kan ændre sig efterhånden som menneskene opnår

mere eller ny viden om denne. En følge af denne opdeling mellem de to dimensioner er, at viden

ikke er en konstant størrelse, men at denne kan udvikle sig over tid (Buch Hansen, 2005, s. 18).

Vidensdannelse

En anden grundtanke i kritisk realisme er, at ”vidensdannelse er en historisk betinget og men-

neskelig aktivitet, der foregår i sociale sammenhænge, og den videnskabelige proces indgår i

komplekse relationer til andre aktiviteter og sammenhænge i den sociale verden.” (Buch Han-

sen, 2005, s. 22). Viden er således betinget af de sociale sammenhænge, som mennesket befin-

der sig i. Denne tilgang er desuden afspejlet i kritisk realismes tilgang til dualismen omkring

aktører og strukturer. Kritisk realisme anlægger den tilgang til dualismen omkring aktør/struk-

tur, at der er en vekselvirkning mellem de to poler over tid (Buch Hansen, 2005, s. 49). Det

anderkendes derved, at både aktører og strukturer eksisterer og er vidt forskellige ting, men i

stedet for at negligere den ene part, argumenterer kritiske realister for, at der er et samspil mel-

lem de to elementer, hvorved de over tid får indflydelse på hinanden.
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Dualisme

Afhandlingens problemstilling centrerer sig om revisors viden om og brug af virksomhedernes

overordnede interne kontroller. Den primære aktør i afhandlingen er derfor revisor. Revisor

konfronteres bevidst eller ubevidst dagligt med en række strukturelle betingelser, som har en

muliggørende, men også begrænsende, effekt på revisors handlinger. I afhandlingens tilfælde

er nogle af de mest definerende strukturer den gældende regulering, herunder begrebet god

revisionsskik, forventninger fra bl.a. virksomheder samt bl.a. den revisionsmetode, som revisor

har tilegnet sig.

I kritisk realisme antages det, at aktørens handlinger og ageren tager udgangspunkt i de struk-

turelle betingelser, han møder. Samtidigt angiver kritisk realisme, at de strukturelle betingelser

bliver revurderet i lyset af, hvordan aktøren handler på de betingelser, han møder. På den måde

vil aktøren kunne møde de revurderede strukturer, som har ændret sig pga. hans valg, når han

næste gang står i samme situation (Buch Hansen, 2005, s. 54).

Figur 1 – Aktør/struktur dualismen (egen tilvirkning)

I forhold til afhandlingen betyder det at revisor kan påvirke strukturerne gennem hans handlin-

ger og at strukturerne derfor ikke er konstante. Det er derfor eksempelvist muligt for revisor at

bryde med en eventuel strukturel begrænsning i forhold til ikke at benytte overordnede interne

kontroller i det omfang, det er muligt, såfremt revisor tager nogle aktive valg om at gøre op

med denne begrænsning.
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Induktion

Afhandlingens tilstræber at producere ny viden ud fra den induktive tilgang. Vi indleder således

undersøgelsen i empirien, i den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en generel

sammenhæng i forhold til afhandlingens problemformulering.

Dataindsamling

Afhandlingen søger at skabe viden ved empirisk analyse. Der vil blive benyttet to former for

primær data for at belyse afhandlingens problemstillinger i tilfredsstillende omfang. I den før-

ste dataindsamling vil der blive benyttet kvantitativ metode. Kvantitative undersøgelser er vel-

egnet til at systematisere og analyse store datamængder, samt når der ønskes resultater, der kan

generaliseres for en større population. Den kvantitative undersøgelse er valgt for at belyse re-

visorstandens nuværende anvendelse af overordnede interne kontroller, samt for at belyse revi-

sorstandens generelle vurdering af, om der foreligger et potentiale i brugen heraf. Der vil helt

konkret blive sendt spørgeskemaer ud til revisorer i ”The Big Four”2 over hele landet. Som

følge af at de udvalgte respondenter er påvirket af forskellige sociale strukturer, (bl.a. forskel-

lige revisionsmetoder og forventninger fra kunder på tværs af kundesegmenter) er vi, set i lyset

af antagelsen om at sociale strukturer og sammenhænge har indflydelse på vidensdannelsen,

nødt til at acceptere, at der er usikkerheder ved undersøgelsen. Usikkerheden kommer primært

til udtryk ved respondenternes forståelse af de stillede spørgsmål og som følge heraf respon-

denternes besvarelser og vores fortolkning heraf. Det er dermed et vilkår for afhandlingen, at

der er usikkerheder forbundet med den kvantitative undersøgelse.

Til at belyse afhandlingens problemformulering vedrørende mulighederne for at revisors brug

af overordnede interne kontroller kan bidrage til en mere effektiv revision af højere kvalitet, vil

der blive indhentet primær data gennem kvalitative interviews med faglige eksperter fra revisi-

onshusene og tilsynschefen fra Revisortilsynet som et supplement til den kvantitative spørge-

skemaundersøgelse. De kvalitative data skal bidrage med fortolkninger og en dybere forståelse

af de undersøgte fænomener, og er således velegnet til belysning af denne slags problemstillin-

ger.

2 ”The Big Four” omfatter revisions- og rådgivningshusene Deloitte, EY, KPMG og PwC, der globalt set er de fire

dominerende aktører på revisionsmarkedet (http://www.accountingverse.com/articles/big-4-accounting-

firms.html).
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Data indhentet fra spørgeskemaundersøgelsen vil ligeledes blive medtaget i besvarelsen af disse

problemstillinger, ligesom inputs fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive inddraget ved udar-

bejdelsen af spørgerammen til de kvalitative interviews.

Derudover har vi benyttet sekundær data i form af alment anerkendte teorier og begrebsram-

mer, herunder lovgivning samt revisionsstandarder udstedt af anerkendte internationale insti-

tutter. Endvidere har vi anvendt litteratur fra cand.merc.aud. studiet, som er blevet kvalitetsin-

spiceret af Institut for Revision og Regnskab på Copenhagen Business School. Endeligt har vi

inddraget videnskabelige artikler af anerkendte forfattere, der har relevans inden for afhandlin-

gens genstandsfelt.

Kvalitetskriterier

For at kunne vurdere hvordan vores metodologiske refleksioner bidrager til at højne undersø-

gelsernes kvalitet, vil vi her kortlægge de kriterier, der lægges til grund for bedømmelsen. Disse

kvalitetskriterier kan variere alt efter hvilket videnskabsteorietisk perspektiv, undersøgelsen ta-

ger sit afsæt i. I vores afhandling har vi valgt at tage afsæt i nogle af de generelt anerkendte

kvalitetskriterier, der harmonerer med kritisk realisme. Dette omfatter kriterierne kohærens og

konsistens samt validitet og reliabilitet, der vil blive gennemgået nedenfor (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 37 - 39).

Kohærens indebærer, at afhandlingens dele hænger logisk sammen. Vi vil i afhandlingen be-

stræbe os på at sammensætte en undersøgelse, hvor der er rød tråd mellem problemformulerin-

gen, teoriafsnittene og de metodiske valg i empiriindsamlingsmetoden og analysen. Da vi lø-

bende vil blive klogere på afhandlingens genstandsfelt, er dette en iterativ proces. Derudover

vil vi tilstræbe at anvende begreber og metoder ensartet måde gennem afhandlingen. Dette in-

debærer, at vi løbende vurderer logikkens krav om modsigelsesfrihed ved ikke at foretage me-

todemæssig modsigelser.

Vi vil i afhandlingen vurdere de indhentede data fra vores primære og sekundære data for vali-

ditet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed), herunder minimering af vores egen bias. I spør-

geskemaundersøgelsen vil vi vurdere dataenes validitet for, om de er repræsentative for popu-

lationen. I de kvalitative interview vil validiteten vurderes for, om empirien bidrager til en ud-

dybende viden om vores genstandsfelt og om denne måler det, vi siger, vi måler.
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Dataenes pålidelighed er relevante for at kunne vurdere, om andre i princippet vil kunne gentage

undersøgelsen og komme frem til de samme resultater. Dette kræver en vurdering af, om vi har

minimeres vores egen bias, således at data er uafhængige (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 41).

Dette vil blive vurderet i metodeafsnittene for spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative in-

terview, herunder om der er en klar tendens i de indhentede data.
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1.6 Struktur

Afhandlingen skal bidrage med viden til genstandsfeltet gennem en række grundelementer, der

tilsammen danner rammen for afhandlingen. Dette anses for muligt, da de fire grundelementer

i vidensproduktion er medtaget i form af problemformulering, teori, empiri og konklusion (An-

dersen, 2010, s. 23). Afhandlingen er tilpasset det konkrete genstandsfelt og indeholder føl-

gende elementer:

Figur 2 – Afhandlingens rammemodel (egen tilvirkning)

Afhandlingen er en dynamisk og iterativ proces, hvor elementerne løbende evalueres og gør

indgriben i hinanden. Dette er illustreret ved pilene uden om strukturen.
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KAPITEL 2 – TEORI

Dette kapitel tager udgangspunkt i COSO’s begrebsramme ”Internal Control – Integrated

Framework”, som definerer intern kontrol, der er forankret i de internationale revisionsstandar-

der. Dernæst vil vi gennemgå netop de internationale revisionsstandarder, der er relevante for

vores genstandsfelt, og som danner ramme for revisors spillerum og den teoretiske kvalitet.

2.1 Overordnede interne kontroller i henhold til COSO’s begrebsramme

Et essentielt forhold for afhandlingens videre forløb er definitionen af overordnede interne kon-

troller, der ikke er et teoretisk på forhånd defineret begreb. Vi vil med udgangspunkt i vores

forståelse af COSO’s begrebsramme udarbejde vores egen definition af overordnede interne

kontroller for at kunne adskille dem fra interne kontroller på transaktionskædeniveau.

For at kunne vurdere styrken af virksomhedens overordnede interne kontroller i relation til re-

visors risikovurdering og til af afdække de i revisionen identificerede risici, jf. afsnit 2.1.1,

kræver det indledningsvis en gennemgang af den teoretiske begrebsramme for overordnede in-

terne kontroller.

Til brug herfor vil vi gennemgå COSO’s begrebsramme ”Internal Control – Integrated

Framework”, der danner grundlag for den forankrede definition af virksomhedernes interne

kontroller. Der er også andre begrebsrammer inden for intern kontrol, men de internationale

revisionsstandarder har adopteret forståelsen af intern kontrol i COSO’s begrebsramme (ISA

315), hvorfor vi har valgt at denne skal ligge til grund for afhandlingens forståelse af begrebet.

COSO’s begrebsrammes definerer intern kontrol i sin helhed ud fra 5 kontrolkomponenter. Af-

handlingens sigte er at undersøge revisors brug af virksomheders overordnede interne kontrol-

ler, hvorfor det er nødvendigt at lave en definition af overordnede interne kontroller for at ty-

deliggøre forskellen mellem overordnede interne kontroller og interne kontroller på transakti-

onskædeniveau. Vi søger ikke at ændre på COSO’s definition af intern kontrol, men vi har i

afhandlingen fundet det nødvendigt at supplere den eksisterende definition med en graduering.

Nedenstående gennemgang af COSO’s begrebsramme er derfor essentiel for at fastlægge den

generelle forståelse af intern kontrol, som vil ligge til grund for vores mere specifikke definition

af begrebet overordnede interne kontroller.
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Vi vil i analysen inddrage og diskutere elementer af COSO’s begrebsramme med henblik på at

identificere de områder, der er relevante for revisor at forholde sig til i relation til regnskabsaf-

læggelsen.

COSO’s begrebsramme fra 1992

COSO er en forkortelse for ”Committee of Sponsoring Organizations”, der er en kommission

stiftet i 1985 af følgende fem amerikanske organisationer:

 American Accounting Association (AAA)

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

 Financial Executives International (FEI)

 Institute of Internal Auditors (IIA)

 Institute of Management Accountants (IMA)

I 1992 udgav COSO begrebsrammen “Internal Control – Integrated Framework” på baggrund

af en rapport og dertilhørende anbefalinger fra ”The Treadway Commission” omkring svigagtig

regnskabsaflæggelse3. Udbyttet af kommissionens arbejde bar præg af, at revisorer var solidt

repræsenteret.

COSO’s begrebsramme er i dag toneangivende for opfattelsen af overordnede interne kontrol-

ler, hvilket ligeledes var sigtet med kommissionens arbejde, der ønskede at skabe en fælles

begrebsramme for intern kontrol på tværs af interessegrupper. Dette kommer til udtryk ved, at

COSO’s begrebsramme er direkte forankret i revisionsstandarderne, herunder ISA 315, der er

bygget op omkring elementerne i begrebsrammen.

3 http://www.coso.org/aboutus.htm
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COSO’s begrebsramme fra 1992 definerer intern kontrol som:

”Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management

and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achieve-

ment of objectives relating to reliability of financial reporting, effectiveness and effi-

ciency of operations and compliance with laws and regulations” (COSO, 1992)

Definitionen tager afsæt i et primært fokus om at hjælpe ledelsesorganerne til bedre at kontrol-

lere organisationer og levere et bedre grundlag til at kunne overvåge interne kontroller og un-

derstøtter i øvrigt en ønskværdig efterlevelse af organisationens aktiviteter og regnskabsaflæg-

gelse i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulering. Det er bestyrelsens overord-

nede governance, der skal sikre samspillet mellem ledelsesorganerne og øvrige medarbejdere,

og at disse agerer i stakeholdernes interesse. Intern kontrol giver organisationer mulighed for

at håndtere muligheder og trusler i omverdenen mere effektivt og efficient. Et af kerneelemen-

terne ved intern kontrol er at sikre en pålidelig regnskabsaflæggelse og rapportering til organi-

sationens bestyrelse og ejere. Revisors muligheder for at planlægge en effektiv revision på bag-

grund af de overordnede interne kontroller vil være et gennemgående fokus i afhandlingen, og

kræver indledningsvis en gennemgang af elementerne af intern kontrol (Nørby-udvalget, 2001).

I definitionen af intern kontrol optræder formuleringen ”reasonable assurance”, der er et udtryk

for, at intet kontrolsystem, uanset hvor effektivt det måtte være, kan sikre fuldstændigt for til-

sigtede og menneskellige fejl (Bærentsen & Skovmand, 1997). Det er ikke hensigten med

COSO’s begrebsramme at afdække alle risici, ligesom der kan opstå risici, som er svære at

forudsige med præcision. Risici skal afdækkes i det omfang, det af ledelsen vurderes nødven-

digt. I henhold til revisionsstandarderne optræder udtrykket ”væsentlig fejlinformation”, der er

styrende for revisors risikovurdering og fastlæggelse af niveau for acceptable fejl (ISA 315,5).

Formuleringen understøtter, at det ikke er muligt at opnå fuldstændig sikkerhed. Der er således

sammenhæng mellem definitionen af intern kontrol (reasonable assurance) og kravene til revi-

sor i henhold til internationale revisionsstandarder (væsentlig fejlinformation).
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COSO’s begrebsramme fra 2013

Mere end 20 år efter at COSO introducerede den første begrebsramme tilbage i 1992 blev der i

maj 2013 udgivet en opdateret begrebsramme, der bygger på det samme fundament som for-

gængeren. Definitionen af intern kontrol er uændret, og de fem overordnede elementer er lige-

ledes bevaret. Det nye ved den opdaterede begrebsramme er, at de fem elementer nu følger

sytten generiske principper (Bilag 1) som følge af ændringer i omverdenen, forretningsmiljøer

og governance siden 1992. Det er intentionen, at de nye principper gælder for alle virksomheder

og skal hjælpe virksomhederne med at designe effektive interne kontroller. Den nye ramme kan

samtidig agere værktøj for ledelsen til at afsløre eventuelle mangler i den interne kontrol. Yder-

mere opfordrer den opdaterede begrebsramme i højere grad til diskussion omkring risikovur-

dering, risikotolerance og hvordan risici håndteres af de underliggende kontrolaktiviteter

(COSO, 2013).

De sytten principper skal ikke betragtes som nyt indhold i de fem komponenter, men snarere

en uddybning af hvad de respektive komponenter indeholder. Principperne er således ikke di-

rekte inkorporeret i ISA 315 og dermed ikke underlagt revisors krav om forståelse af virksom-

hedens overordnede interne kontroller. Principperne vurderes ikke at ændre ved opfattelsen af

velfungerende interne kontroller, hvorfor afhandlingens efterfølgende teorigennemgang vil tage

udgangspunkt i de fem overordnede kontrolkomponenter.
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Elementerne i COSO’s begrebsramme

Begrebsrammen er illustreret ved en tredimensionel terning, der samlet set beskriver intern

kontrol i en virksomhed. Tankegangen bag opdelingen af modellen i tre dimensioner er at

kunne differentiere, hvornår man beskæftiger sig med de enkelte mål, i hvilke komponenter, og

at dette kan finde sted i forskellige dimensioner af virksomhedens struktur.

Figur 3 – COSO’s Rubiks Cube fra COSO’s Internal Control – Integrated Framework (egen tilvirkning)

Kontrolmål

Kontrolmål omfatter de målsætninger, der ønskes realiseret gennem intern kontrol. Disse ind-

deles i tre kategorier, der gør det muligt for virksomheder at fokusere på separate aspekter af

den interne kontrol. Disse kategorier omfatter drift, rapportering og compliance og er relevante

for alle virksomheder. Driftsmål angår effektiviteten og efficiensen af virksomhedens drift, her-

under finansielle performancemål og sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre aktiver mod tab.

Rapporteringsmål omfatter pålideligheden af den interne såvel eksterne rapportering, der kan

være finansiel og ikke-finansiel. Afslutningsvis er compliance af relevant lovgivning og regu-

lering for den enkelte virksomhed et grundlæggende mål, der er nødvendigt at adressere gen-

nem intern kontrol (COSO, 2013). I denne afhandling vil det som nævnt i afgrænsningen afsnit

1.3 være ”rapporteringsmål”, vi beskæftiger os med, da det er det regnskabsaflæggelsen, der

har primær relevans for revisor.
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Struktur

Virksomheder kan være struktureret i varierende dimensioner, som målsætninger skal kunne

tilpasses til individuelt. Driftsmål kan følge produkt- eller servicelinjer, rapportering kan fore-

tages for koncernen, afdelinger eller specifikke geografiske områder, ligesom lovgivning og

regulering kan variere afhængigt blandt virksomhedens dimensioner. Tilrettelæggelse af et pas-

sende kontrolmiljø indbefatter således kortlægning af virksomhedens samlede struktur.

Kontrolkomponenter

Den sidste dimension af terningen omfatter kontrolkomponenter, der repræsenterer hvad virk-

somheden skal gøre for at opnå sine målsætninger. De tre dimensioner er således direkte for-

bundne. Revisors primære fokus består i at vurdere, hvordan de fem kontrolkomponenter på-

virker den eksterne finansielle rapportering (Prawitt et al, 2013, s. 178). Komponenterne er ikke

udtryk for en rækkefølge, men griber ind i hinanden på tværs.

Kontrolmiljø

Valther-Hansen (1993) fremhæver, at kontrolmiljøet tilvejebringer grundlaget for de øvrige

komponenter. Kontrolmiljøet afgør tonen og holdningerne i en virksomhed, herunder medar-

bejdernes redelighed og kontrolbevidsthed og er således en forudsætning for alle de øvrige

komponenter. COSO-rapporten fra 1992 beskrev ledelsesincitamenter som den primære årsag

til regnskabsmanipulation. Valther Hansen (1993) betragter det som en selvfølge, at effektivi-

teten af intern kontrol ikke kan blive bedre end integriteten og de etiske værdier hos de personer,

som planlægger, udfører og overvåger de interne kontroller (Valther-Hansen, 1993). Han næv-

ner endvidere, at bestyrelsens uafhængighed over for den daglige ledelse er centralt, også ved

sensitive forhold.

Bærentsen og Skovmand (1997) fremhæver, at ledelsens grundlæggende indstilling til virksom-

hedsdrift og kontrolbevidsthed er af væsentlig betydning for kontrolmiljøet og samspillet mel-

lem ledelse og revisor. Ledelsens holdning kan afspejles i, hvorledes ledelsen tildeler ansvar og

beføjelser til medarbejdere, udstikker retningslinjer og forretningsgange for interne kontrol- og

rapporteringsprocedurer samt omfanget af økonomiske ressourcer til kontrolformålet (Bærent-

sen & Skovmand, 1997).
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Ifølge Bærentsen og Skovmand (1997) er et stærkt kontrolmiljø afhængigt af, at ledelsen har

implementeret procedurer, der skal sikre, at virksomheden udvikler og ansætter medarbejdere

med de fornødne kompetencer samt og indstilling over for intern kontrol. Dette gælder i sær-

deleshed nøglemedarbejdere og medarbejdere i regnskabsmæssige kontrolfunktioner.

En yderligere vigtig forudsætning er tillige om ledelsens organisering muliggør en effektiv

funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner.

Bærentsen og Skovmand (1997) konkluderer, at revisors vurdering af kontrolrisikoen, og der-

med revisors valg af revisionshandlinger, i høj grad er influeret af styrken af kontrolmiljøet.

Såfremt revisor ikke kan stole på ledelsens integritet og kontrolbevidstheden i organisationen,

vil dette kunne føre til mistanke om væsentlig fejlinformation på alle regnskabsposter, herunder

på revisionsmålsniveau. Revisors forståelse af kontrolmiljøet er således af afgørende betydning

og har stor indflydelse på arten og omfanget af yderligere revisionshandlinger samt den tids-

mæssige placering (Sudan et al, 2012, s. 136).

Risikovurdering

Risikovurdering er en dynamisk og iterativ proces, der har til formål at identificere og analysere

risici for, at virksomheden ikke opnår sine målsætninger, vurdere sandsynligheden for, at de

indtræder samt beslutte hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at disse risici bliver hånd-

teret hensigtsmæssigt. Risici influerer alle virksomheders muligheder for at konkurrere inden

for brancher, bevare sin finansielle styrke, opretholde en pålidelige regnskabsaflæggelsesproces

mv. Der eksisterer en balance mellem omfanget af kontroller med henblik på at afdække risici

inden for en virksomhedsbestemt målsætning kontra at bruge for mange ressourcer på at af-

dække ubetydelige risici.
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Ledelsen skal vælge en kontrolstrategi på baggrund af dennes risikoappetit, der kan analyseres

ved brug af nedenstående figur.

Figur 4 (Kilde: Reding et al, 2014)

Figuren illustrerer, at intern kontrol i høj grad er underlagt den generelle antagelse i økonomisk

teori om ”cost-benefit”, således at ressourceforbruget ved implementering af en kontrol ikke

overstiger den potentielle gevinst ved at afdække den pågældende risiko. Ledelsen skal efter

vurdering af risici vurdere, om de bør forsøges elimineret, reduceret eller accepteret med hen-

blik på at få ”reasonable assurance” for, at virksomheden kan opnå sine mål. Der er imidlertid

også en række rapporteringsmål og reguleringsbestemte mål, som i vid udstrækning underlagt

eksterne krav uden hensyntagen til den enkelte virksomhed, som intern kontrol har til formål at

give en rimelig grad af sikkerhed for opnås.

Kontrolaktiviteter

Kontrolaktiviteter omfatter politikker og forretningsgange, der har til formål at sikre overhol-

delsen af de af ledelsen udstukne retningslinjer med henblik på imødegåelse af de identificerede

risici i risikovurderingsprocessen (COSO, 2013).

Kontrolaktiviteter kategoriseres i manuelle og automatiske kontroller, der kan være forebyg-

gende, opdagerende eller korrigerende. Valget af kontrolaktivitet bør designes den identifice-

rede risiko, således at kontrolomfanget matcher effekten af den potentielle fejl.
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Generelt betragtet vurderes automatiske og forebyggende kontroller at være de stærkeste, da

selve udførslen af kontrollen som udgangspunkt er omkostningseffektiv i forhold til manuelle

kontroller, ligesom at de forebygger tilsigtede og utilsigtede fejl, før de hænder. Automatiske

kontroller er ofte systemopsatte. Fuld funktionsadskillelse er et eksempel på en automatisk og

forebyggende kontrol og er en vigtig del af virksomhedens overordnede interne kontroller.

Funktionsadskillelse bygger på grundtanken om, at der skal minimum to sæt øjne på en trans-

aktion for at reducere risikoen for tilsigtede og utilsigtede fejl. Funktionsadskillelse skal for-

hindre, at den samme person kan oprette og ændre i stamdata, godkende kreditorfakturaer og

godkende betalinger fra bankkontoen.

Det er ikke realistisk, at automatiske og forebyggende kontroller kan afdække alle risici, der er

vurderet væsentlige i risikovurderingsprocessen. Der vil være behov for en række manuelle

kontroller af såvel opdagende og korrigerende karakter, såsom budgetopfølgning, forespørge

eksterne parter til fuldstændigheden af forpligtelser samt analytisk kontrol af foretagne trans-

aktioner.

Kontrolaktiviteterne kan være overvågende, hvilket ikke skal forveksles med komponenten

”Overvågning”. Dette kan omfatte ledelsens budgetopfølgning, ledelsesrapportering, control-

ling-funktioner, intern revision mv. Disse vurderes at være af overordnet karakter, men samtidig

relevante for den finansielle rapportering, herunder for revisors vurdering af de interne kontrol-

ler.

Information og kommunikation

Information er essentielt for, at en virksomhed kan udføre intern kontrol. Relevant information

fra interne og eksterne kilder skal identificeres og kommunikeres for at understøtter den interne

kontrol. Der er behov for information i alle øvrige komponenter for at kunne opbygge, udføre,

vedligeholde og udvikle den interne kontrol. Valther Hansen (1993) anfører, at informationer

skal være relevante, til rådighed på det rette tidspunkt, aktuelle, nøjagtige og fuldstændige. Vig-

tigheden af dette kan ikke underkendes, da disse informationer danner grundlag for beslutnin-

ger, herunder estimater, skøn mv. Virksomheden skal have disse forhold in mente, når de til-

rettelægger informationssystemet.
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Et informationssystem og dertilhørende forretningsprocesser er nødvendige i virksomhedens

virke. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal systemet sikre, at transaktioner fra driften

registreres og behandles, således at de kan danne grundlag for rapporteringen. Revisor skal i

den forbindelse opnå en forståelse af informationssystemet og de tilhørende forretningsproces-

ser og vurdere om de understøtter en pålidelig regnskabsaflæggelse (ISA 315,18).

Den interne kommunikation skal også omfatte et klart signal fra ledelsen om, at medarbejdernes

ansvar i forbindelse med intern kontrol skal tages alvorligt, ligesom deres rolle skal klarlægges

og kommunikeres. Den enkelte medarbejder opnå en forståelse for, at vedkommendes rolle er

vigtig for det interne kontrolmiljø, da det først er på dette stadium, at medarbejderen forstår

værdiskabelsen af at udføre kontrollen. Ligeledes skal der mellem direktionen og bestyrelsen

udstikkes klare instrukser for direktionens rolle i den interne kontrol, herunder rapportering af

væsentlige forhold til bestyrelsen. Revisor skal opnå en forståelse af, hvorledes virksomheden

kommunikerer opgaver og ansvar samt betydelige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen,

herunder om bestyrelsen informeres tilstrækkeligt omkring væsentlige forhold (Valther-Han-

sen, 1993).

Agent-principal teori

Anerkendt agent-principal teori understøtter, at information mellem direktionen (agent) og be-

styrelsen (principal) er asymmetrisk, eftersom bestyrelsen ikke har adgang til den fulde viden

om direktionens handlen. Både principalen og agenten søger at maksimere deres nytte, hvormed

der kan opstå en interessekonflikt ved, at agenten handler opportunistisk med udgangspunkt i

egne aflønningsincitamenter (Elm-Larsen, 2013), herunder regnskabsmanipulation. Regn-

skabsmanipulation er den besvigelsesform, der medfører de væsentligste fejl i regnskabet

(ACNE, 2010). Det er derfor afgørende for både bestyrelsen og revisor, at kommunikationen

mellem direktionen og bestyrelsen indeholder formidling af tilstrækkelig information og i øv-

rigt understøtter en hensigtsmæssig governance. Agentproblemet kan i praksis aldrig elimine-

res. Det er derfor vigtigt for revisor og bestyrelsen at opnå en forståelse af omfanget af ledel-

sesincitamenter, herunder om information og kommunikation understøtter en pålidelig regn-

skabsaflæggelse.
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Overvågning

Det interne kontrolsystem ændres over tid. Valther-Hansen (1993) nævner, at udførelsen af

kontrollerne kan ændres som følge af udskiftning i ledelsen, nye medarbejdere samt økonomi-

ske begrænsninger kan få indflydelse på arten og kvaliteten i kontrollernes udførelse. Det er

derfor nødvendigt, at ledelsen løbende vurderer, om det interne kontrolsystem fortsat er relevant

og i stand til at håndtere nye risici. Overvågningsaktiviteter er processer, der er implementeret

for at kunne vurdere, om de øvrige komponenter understøtter virksomheden i at opnå sine mål-

sætninger. Disse skal ikke forveksles med kontrolaktiviteter, da overvågningen er møntet på at

opnå en forståelse af, hvordan en kontrolsvaghed kunne opstå frem for at kunne konstatere en

kontrolsvaghed.

2.1.1 Definition af overordnede interne kontroller

Ud fra et ønske om at skabe en klar definition af begrebet overordnede interne kontroller, har

vi, baseret på ovenstående gennemgang af de 5 kontrolelementer i COSO’s begrebsramme, delt

virksomhedernes interne kontroller op i to hovedgrupper. Den ene gruppe indeholder de kon-

troller, der er designet til at imødegå specifikke risici. Den anden gruppe er kontroller, der er

mere generelle af sin art og derved ikke møntet på specifikke risici. Baseret på denne sondring

har vi valgt at definere begrebet overordnede interne kontroller således:

”Overordnede interne kontroller er kendetegnet ved i sin art og omfang at være mere generelle

for virksomheden som helhed i modsætning til kontroller på transaktionskædeniveau, der er

udformet med det formål at afdække specifikke risici”

Som eksempler på kontroller af overordnet karakter, der er mere generelle for virksomheden

som helhed, men som er relevante for den finansielle rapportering kan blandt andet nævnes

ledelsesrapportering, controlling-funktioner, budgetopfølgning, intern revision mv., der betrag-

tes som en overvågende kontrolaktivitet.
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Overvejelser omkring intern kontrol i små virksomheder

Når en virksomhed vokser, opstår der et behov for formelle politikker og forretningsgange, der

skal sikre, at alle ansatte arbejder for de samme overordnede mål. Medarbejderstaben kan blive

for stor til, at ledelsen og ejerne kan overvåge den enkelte ansattes adfærd på samme måde som

i en mindre ejerdrevet virksomhed. Store virksomheder dokumenterer således oftere deres for-

retningsgange og interne kontrolsystemer formelt i form af medarbejderhåndbøger, vejlednin-

ger på intranet m.fl. for at sikre en hensigtsmæssig adfærd (COSO, 2013).

COSO’s begrebsramme blev oprindeligt udarbejdet med udgangspunkt i store amerikanske

børsnoterede virksomheder. Den seneste udgave af begrebsrammen fra 2013 beskriver overve-

jelser omkring intern kontrol hos ”mindre” virksomheder, som COSO definerer dem. For min-

dre virksomheder vil beskrivelser af forretningsgange og politikker være mere uformelle,

selvom kvaliteten af kontrollerne ikke umiddelbart bliver ringere heraf. Valther-Hansen (1993)

anfører, at graden af ejernes involvering og synlighed i virksomheden har en stor effekt på

kontrolbevidstheden hos de ansatte. Den primære udfordring består i, at mindre virksomheder

i højere grad har fokus på driften frem for controlling, eftersom værdiskabelsen lettere kan

måles i driften. Derudover vil der i mindre grad være mulighed for effektiv funktionsadskillelse,

der øger risikoen for utilsigtede og tilsigtede fejl. Denne præmis anerkender COSO, der i stedet

har stillet forslag til kompenserende handlinger for manglende funktionsadskillelse i form af

afstemninger af likvider, kreditorer og debitorer samt løbende kontrol af aktivernes fysiske til-

stedeværelse (COSO, 2013, bilag C).

Mange mindre virksomheder er domineret af en aktiv ejer eller en stærk leder, der udviser ret-

ning til de øvrige ansatte. Aktive ejere besidder et indgående kendskab til alle virksomhedens

processer og forretningsrisici, hvilket formodes at kunne bidrage til et effektivt internt kontrol-

miljø. Omvendt kunne man forestille sig, at det medfører en øget risiko for, at han tilsidesætter

kontroller og procedurer via sin position i virksomheden. Disse forhold vil indgå som et led i

analysen.

COSO nævner således, at styrken af de interne kontroller i mindre virksomheder skal vurderes

på baggrund af risikoen for, at ledende personer kan lykkes med at tilsidesætte kontroller. En

reduktion af risikoen herfor kan opnås ved at etablere en effektiv whistleblower-ordning, til-

trække kvalificerede bestyrelsesmedlemmer samt at virksomhedens kultur værner om integritet,

etiske værdier og ordentlighed (COSO, 2013, bilag C). Dette vil tilsvarende være genstand for

analyse.
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Begrænsninger i interne kontrolmiljø

Et internt kontrolmiljø kan aldrig, uanset hvor effektivt det måtte være, afdække alle risici og

dermed forhindre, forebygge og korrigere alle fejl. Der vil altid være eksterne forhold, der ek-

sponerer virksomheden, som den ikke kan gardere sig imod. Endvidere er virksomhedens over-

ordnede interne kontroller aldrig bedre end menneskene bag. Der vil altid være en iboende

risiko for utilsigtede og tilsigtede fejl som følge af menneskelig involvering, herunder ledelsens

tilsidesættelse af kontroller.

Opsummering

COSO’s begrebsramme indeholder en definition af intern kontrol, der tager udgangspunkt i 5

komponenter i form af kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kom-

munikation samt overvågning.

Definitionen af intern kontrol skelner ikke mellem overordnede interne kontroller og interne

kontroller, der er designet med henblik på at afdække specifikke risici på transaktionskædeni-

veau, hvorfor vi har fundet det nødvendigt at definere overordnede interne kontroller særskilt.

Teorien har lært os, at etablering af et stærkt internt kontrolmiljø i mindre virksomheder er

besværliggjort af muligheden for effektiv funktionsadskillelse, der øger risikoen for utilsigtede

og tilsigtede fejl, herunder i særdeleshed risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller.

Graden af ejernes involvering og synlighed i virksomheden har en stor effekt på kontrolbe-

vidstheden hos de ansatte. Medarbejderstaben i en virksomhed kan blive for stor til, at ledelsen

og ejerne kan overvåge den enkelte ansattes adfærd, hvorved der opstår et behov for etablering

af formelle forretningsgange og intern overvågning.

Upåagtet af omstændighederne kan det interne kontrolmiljø aldrig, uanset hvor effektivt det

måtte være, afdække alle risici og dermed forhindre, forebygge og korrigere alle fejl. Der vil

altid være eksterne forhold, der eksponerer virksomheden, som den ikke kan gardere sig imod.

Teorigennemgangen af COSO’s begrebsramme viser en forventning om, at overvågende kon-

trolaktiviteter er relevante for revisor i relation til den finansielle rapportering.
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2.2 Risiko og væsentlighed

Ud over forståelsen af begrebet overordnede interne kontroller vil et andet centralt emne i af-

handlingen være revisors vurdering af risikoen for væsentlige fejl i regnskabet. Det er derfor

fundet relevant at give en introduktion til begreberne risiko og væsentlighed i revisionsmæssig

forstand.

Definition af en risiko

Definitionen af en risiko i revisionsmæssig forstand tager udgangspunkt i ISA 200. Formålet

med en revision er ifølge ISA 200 at styrke interessenternes tillid til regnskabet. Dette opnås

ved, at revisor udtrykker en konklusion med høj grad af sikkerhed for, at regnskabet, i alle

væsentlige henseender, giver et retvisende billede (ISA 200, nr. 3).

Risici eksisterer overalt i alle virksomheder og repræsenterer vidt forskellige sandsynligheder

for at indtræffe, ligesom effekten varierer. Revisors risikovurderingsproces har således til for-

mål at vurdere de risici, der kan medføre en væsentlig fejl i regnskabet. For disse risici skal

revisor udføre revisionshandlinger for at nedbringe revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt ni-

veau (ISA 200, nr. 3), således at revisor kan afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed for,

at regnskabet giver et retvisende billede. Det er således i risikovurderingsprocessen og ved ud-

førelse af revisionshandlinger til at afdække risici, at overordnede interne kontroller vil blive

analyseret i afhandlingens videre forløb.

For at opnå en høj grad af sikkerhed for at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig

fejlinformation, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at reducere revisi-

onsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau (ISA 200, nr. 5). Revisionsrisikoen er som størrelse

ikke kvantificerbar, da den i praksis er baseret på den enkelte revisors subjektive vurdering af

de informationer, som er tilgængelige på et givent tidspunkt.

Revisionsrisikomodellen angiver sammenhængen mellem revisionsrisikoen og de variable, der

har indflydelse på dennes niveau. Det er derfor aktuelt for afhandlingen at opnå en grundlæg-

gende forståelse af disse variable og sammenhængen med revisionsrisikoen.
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Revisionsrisikomodellen kan som værktøj benyttes af revisor til at bestemme omfanget af de

revisionshandlinger, der skal udføres i forhold til en given risiko for, at revisionsrisikoen er

reduceret til et acceptabelt lavt niveau.

Revisionsrisikoen er en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og opdagelsesrisi-

koen (ISA 200, A32). Risikoen for væsentlig fejlinformation kan igen deles op i den iboende

risiko og kontrolrisikoen (ISA 200, nr. 13, litra n). Modellen kan således udtrykkes via følgende

funktion:

Figur 5 - Revisionsrisikomodellen (egen tilvirkning)

Den iboende risiko og kontrolrisikoen er funktioner af forhold i den reviderede virksomhed,

mens opdagelsesrisikoen er en funktion af omfanget af revisors udførte handlinger.

Den iboende risiko

Den iboende risiko er risikoen for, at der opstår fejl i en given komponent i regnskabet (en

gruppe transaktioner, en balancepost eller en oplysning), uden at der tages hensyn til virksom-

hedens implementerede interne kontroller (Sudan, 2012, s. 152). Der findes en række faktorer,

der kan medføre, at den iboende risiko for specifikke transaktioner, balanceposter eller oplys-

ninger er større end for andre. Dette kan f. eks. være, hvis der bliver foretaget komplekse be-

regninger, hvis der er beløb hvori der indgår regnskabsmæssige skøn, den udførendes medar-

bejders kompetenceniveau eller hvis eksterne faktorer, f.eks. den teknologiske udvikling, med-

fører en usikkerhed af værdiansættelsen af bl.a. lagerbeholdninger (ISA 200, A38). Faktorer i

virksomheden og dens omgivelser, som vedrører adskillige eller alle komponenter og således

er mere generelle, kan også påvirke den iboende risiko vedrørende et specifikt revisionsmål

(ISA 200, A38).
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Kontrolrisikoen

Kontrolrisikoen er en funktion af effektiviteten af den daglige ledelses udformning, implemen-

tering og opretholdelse af intern kontrol til at håndtere konstaterede risici, der truer opfyldelsen

af virksomhedens mål, som er relevante for udarbejdelsen af virksomhedens regnskab (ISA

200, A39). Med andre ord er det risikoen for, at en væsentlig fejl i regnskabet ikke bliver opda-

get af de implementerede interne kontroller. Jo stærkere en kontrol er, jo lavere bliver kontrol-

risikoen. Kontrolrisikoen vil dog aldrig kunne blive reduceret til nul, da der altid er en risiko

for at en kontrol bliver udført fejlagtigt pga. menneskelige fejl, eller at kontrollen bliver omgået

som følge af sammensværgelser (ISA 200, A39). Hvis revisor vurderer, at kontrolrisikoen er

lav, skal revisor udforme og udføre test af kontrollerne for at basere hans overbevisning herpå

(ISA 330, 8 a).

Opdagelsesrisikoen

Opdagelsesrisikoen er risikoen for, at revisor ikke opdager væsentlig fejlinformation i regnska-

bet. Dette er den eneste af de tre variable i revisionsrisikomodellen, som revisor reelt har ind-

flydelse på. Ved at udføre risikorettede handlinger kan revisor nedbringe opdagelsesrisikoen og

derved nedbringe revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. Opdagelsesrisikoen vil derved

være omvendt proportional med risikoen for væsentlig fejlinformation. Det vil sige, at hvis den

iboende risiko og kontrolrisikoen begge er lave, kan revisor acceptere en høj opdagelsesrisiko,

og derved kan der udføres færre handlinger, mens en høj iboende risiko eller kontrolrisiko vil

medføre, at revisor skal udføre flere handlinger.

Væsentlighed

Når revisor vurderer risici sker det med en væsentlighedsbetragtning for øje. Det endelig mål

for revisor er således at udtrykke en konklusion om, at regnskabet i alle væsentlige henseender

er retvisende. Begrebet væsentlighed i revisionsmæssig forstand bliver uddybet i ISA 320, hvor

væsentlighed overordnet er defineret som fejlinformationer og øvrige forhold som enkeltvist

eller samlet påvirker de økonomiske beslutninger som regnskabsbruger træffer på baggrund af

regnskabet (ISA 320, nr. 2).

Revisor fastlægger væsentligheden i det enkelte regnskab på baggrund af hans faglige vurdering

og lægger til grund, at regnskabsbrugeren har en grundlæggende viden om regnskaber, usikker-

heder heri og begrebet væsentlighed (ISA 320, nr. 3).
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Når revisor identificerer en mulig kilde til fejlinformation, er det derfor forventet, at han i hans

vurdering af revisionsrisikoen tager højde for, om kilden i sig selv, eller lagt sammen med andre

kilder, kan medføre væsentlig fejlinformation i det endelige regnskab. Hvis revisor vurderer, at

dette ikke er tilfældet, vil revisionsrisikoen for den identificerede risiko allerede være nedbragt

til et acceptabelt lavt niveau, og revisor behøver derfor ikke udforme yderligere handlinger til

afdækning heraf.

2.3 Internationale revisionsstandarder (ISA)

ISA-standarderne (International Standards on Auditing) er udarbejdet og udstedt af IAASB,

som er en uafhængig instans under IFAC. IAASB’s formål er at udstede standarder af høj kva-

litet om revision og andre erklæringer med sikkerhed, samt bidrage til at styrke kvaliteten og

ensartetheden af praksis på verdensplan (ISA 200).

Internationale revisionsstandarders hjemmel i dansk lovgivning

Revision i Danmark er reguleret i revisorloven, som i § 1, stk. 2 angiver, at loven finder anven-

delse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringer med

sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens brug. Det vil som udgangspunkt

sige, at når revisor afgiver en erklæring med sikkerhed, er han således omfattet af revisorloven

og dens bestemmelser.

Af RL § 16 fremgår, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelsen af opga-

ver efter § 1, stk. 2, dvs. ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Revisor skal jf. RL § 16,

stk. 1, 2. pkt. udføre revisionsopgaven i overensstemmelse med god revisionsskik og skal her-

under udvise den nøjagtighed og hurtighed som opgavens beskaffenhed tillader. God revisor-

skik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel

adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.
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God skik begrebet er kun udtømmende reguleret i lovgivningen på ganske få punkter: Revisi-

onspåtegningen i bkg. 385, revisionsprotokollen i RL §§20-21 og uafhængighedsreguleringen

i RL §§24-26 (Kiertzner et al, 2013, s. 88). Ud over de i loven regulerede områder peger litte-

raturen på ISA’erne som uddybning af god revisorskik:

”For indeværende udfylder revisororganisationernes standarder, ISA, ret detaljeret de over-

ordnede bestemmelser om god revisorskik i lovgivningen” (Kiertzner et al, 2013, s. 85)

De internationale revisionsstandarder, ISA’erne, har således ikke direkte hjemmel i lovgivnin-

gen, men anvendes udfyldende i forhold til ”god skik”-bestemmelsen i RL § 16, stk. 1, 2. pkt.

Introduktion af relevante ISA’er for denne afhandling

Nedenfor vil en række ISA’er blive introduceret med det formål at tydeliggøre den enkelte

standards berettigelse for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. For ISA 315 om-

kring revisors identifikation og vurdering for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af

virksomheden og dens omgivelser og ISA 330 omkring revisors reaktion på vurderede risici vil

der blive lavet en grundig gennemgang, da disse to ISA’er er vurderet som værende grundlæg-

gende for besvarelsen af flere af problemstillingerne. For de øvrige ISA’er vil der ikke blive

foretaget en materiel gennemgang af de enkelte standarder, da de relevante bestemmelser lø-

bende vil blive inddraget i afhandlingen hvor det er relevant.

ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse

ISA 200 fastslår revisors overordnede mål og forklarer hvordan ISA’erne generelt skal benyttes

af revisor. ISA 200 introducerer desuden vigtige revisionsmæssige termer som ”høj grad af

sikkerhed”, ”væsentlighed” samt ”revisionsrisiko” og andre komponenter i revisionsrisikomo-

dellen, som er beskrevet ovenfor i særskilt afsnit.

ISA 315 – Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem for-

ståelse af virksomheden og dens omgivelser

ISA 315 indeholder beskrivelse af revisors ansvar for at identificere og vurdere risici for væ-

sentlig fejlinformation i regnskaber igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser,

herunder virksomhedens interne kontrol (ISA 315, nr. 1).
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I henhold til ISA 315 skal revisor udføre risikovurderingshandlinger for at give et grundlag for

at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsni-

veau. Risikovurderingshandlingerne skal omfatte (ISA 315, nr. 6):

 forespørgsler til ledelse og andre personer i virksomheden

 analytiske handlinger

 observation og inspektion

Handlingerne udføres for at opnå den krævede forståelse af virksomheden og dens omgivelser,

herunder virksomhedens interne kontrol. For at revisor har opnået den krævede forståelse af

virksomheden og dens omgivelser skal følgende overvejes (ISA 315, nr. 11):

 Relevante brancheforhold

 Virksomhedens art, herunder:

o Dens drift

o Dens ejerforhold og ledelsesstruktur

o De typer af investeringer, den foretager og planlægger at fortage

o Virksomhedens struktur og finansiering

 Virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis

 Virksomhedens mål og strategier

 Målingen og gennemgangen af virksomhedens regnskabsmæssige præstation

Derudover skal revisor opnå en forståelse for de af virksomhedens interne kontroller som er

relevante for revisionen (ISA 315, nr. 12), herunder vurdere udformningen og implementerin-

gen af kontrollerne (ISA 315, nr. 13) i alle elementer af intern kontrol. Elementerne i intern

kontrol består af (ISA 315, nr. 14-24):

 Kontrolmiljø

 Virksomhedens risikovurderingsproces

 Informationssystemet

 Kontrolaktiviteter

 Overvågning af kontroller
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ISA’erne har derved adopteret COSO’s begrebsrammes definition af intern kontrol. Eftersom

afhandlingens definition af overordnede interne kontroller bygger på COSO’s begrebsrammes

komponenter, er det derved pålagt revisor at opnå en forståelse af virksomhedens overordnede

interne kontroller, som en del af hans risikovurderingshandlinger.

På baggrund af revisors risikovurderingshandlinger, hvor han har opnået det krævede kendskab

til virksomheden, skal han identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau for at skabe et grundlag for udformning og udførelse

af yderligere revisionshandlinger (ISA 315, nr. 25). Til det formål skal revisor identificere risici

gennem hele processen og vurdere disse risici ud fra sandsynligheden for at en fejl finder sted

samt størrelsen af den mulige fejlinformation (ISA 315, nr. 26). Dette kan illustreres i neden-

stående matrix:

Figur 6 – Risikomatrix (kilde: eight2late.wordpress.com)
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Derudover introducerer ISA 315 også begrebet betydelige risici, som er defineret som risici der

kræver en særlig revisionsmæssig overvejelse. I sin vurdering af betydelige risici skal revisor

se bort for indvirkningen af virksomhedens kontroller (ISA 315, nr. 27) og skal som indikatorer

på, om der er tale om en betydelige risiko, i det mindste overveje om risikoen udspringer af

følgende faktorer (ISA 315, nr. 27):

 Besvigelser

 Aktuelle betydelige økonomiske, regnskabsmæssige eller andre begivenheder

 Kompleksitet

 Transaktioner med nærtstående parter

 Regnskabsmæssige skøn

 Betydelige transaktioner der ligger uden for virksomhedens normale forretningsområde

Endeligt beskriver ISA 315, hvordan revisors risikovurdering kan ændres under hele revisionen,

hvis revisor opnår ny information, der ikke stemmer overens med det revisor baserede sin op-

rindelige risikovurdering på (ISA 315, nr. 31). Risikovurderingen er således en iterativ proces,

hvor nye informationer kan medføre, at revisor skal udføre andre handlinger end oprindeligt

planlagt.

Formålet med hele risikovurderingsprocessen, inkl. risikovurderingshandlingerne, er således at

få planlagt udformningen og udførelsen af de revisionshandlinger som revisor skal lave for at

kunne udtale sig om regnskabet med høj grad af sikkerhed. Information, der er indhentet gen-

nem revisors risikovurderingshandlinger, herunder revisionsbevis opnået ved vurdering af kon-

trollernes udformning og implementering, anvendes som revisionsbevis til understøttelse af ri-

sikovurderingen (ISA 315, A114). Revisor skal således tage de kontroller han har vurderet ud-

formning og implementering af igennem hans risikovurderingshandlinger, herunder virksom-

hedens overordnede interne kontroller, med i overvejelserne når han fastlægger arten og om-

fanget af yderligere revisionshandlinger der skal udføres for at imødegå risici for væsentlige

fejlinformation.
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ISA 320 – Væsentlighed

ISA 320 uddyber begrebet væsentlighed i forhold til revisors planlægning og udførelse af revi-

sionen. Væsentlighed defineres overordnet som forhold, kvalitative som kvantitative, der vil

kunne påvirke den generelle regnskabsbrugers økonomiske beslutninger.

ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici

Hvor ISA 315 er den teoretiske begrebsramme for risikovurdering, der bl.a. omhandler brugen

af overordnede interne kontroller, er ISA 330 den standard, der beskriver revisors ansvar for at

udforme og udføre passende handlinger på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation,

herunder krav til revisors test af kontroller. Det er således denne standard, der har til hensigt at

angive mulighederne for at afdække vurderede risici for væsentlig fejlinformation, herunder

ved brug af overordnede interne kontroller.

Standarden fremhæver, at forespørgsler ikke i sig selv er tilstrækkelige til at teste kontrollers

funktionalitet, men at der derudover skal udføres andre revisionshandlinger i form af observa-

tioner, inspektioner eller genudførelse (ISA 330, A26). For at revisor kan basere sin revision på

kontrollers funktionalitet, er det påkrævet at fastlægge, at kontrollerne fungerer effektivt (ISA

330, nr. 8). Arten af den konkrete kontrol har indflydelse på hvilke revisionshandlinger, der er

påkrævet for at opnå revisionsbevis for, om kontrollen fungerer effektivt.

Ved betydelige risici skal revisor udføre substanshandlinger, der er specifikt rettet mod den

konkrete betydelige risiko (ISA 330, nr. 21). Dette bevirker, at test af virksomhedens interne

kontroller ikke alene kan afdække en betydelig risiko, eftersom der altid vil være krav om at

udføre substansrevision.
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ISA 500 – Revisionsbevis

ISA 500 forklarer begrebet revisionsbevis. Revisor skal udforme og udføre revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis (ISA 500, 6).

Egnethed er målestokken for revisionsbevisets kvalitet, dvs. dets relevans og pålidelighed i re-

lation til at understøtte de konklusioner, som revisionskonklusionen er baseret på. Revisions-

bevisets pålidelighed er påvirket af bevisets kilde og art og afhænger af de individuelle om-

stændigheder, som det er opnået under (ISA 500, A5).

Tilstrækkelighed er målestokken for mængden af revisionsbevis. Mængden af det nødvendige

revisionsbevis er påvirket af revisors vurdering af risikoen for fejlinformation (jo større risiko,

desto mere revisionsbevis er der formentlig behov for) samt af kvaliteten af det opnåede revi-

sionsbevis (jo bedre kvalitet, desto mindre mængde er formentlig nødvendig) (ISA 500, A4).

Derudover forklarer ISA 500 hvilke kilder, der kan føre til revisionsbevis og hvilke revisions-

handlinger der kan udføres for at opnå revisionsbevis. Endeligt er det beskrevet hvordan revisor

skal overveje kvaliteten af det indhentede revisionsbevis i forhold til pålidelighed og relevans.
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KAPITEL 3 – METODE

3.1 Empiriindsamlingsmetode

I dette afsnit vil de metodiske overvejelser om indsamling af empiri blive gennemgået for de

primære data, der omfatter spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview. Spørgeskemaer

er yderst velegnet til at indsamle store kvantitative datamængder, der kan analyseres statistisk

(De Vaus, 2013). Populationen omfatter danske statsautoriserede revisorer i ”The Big Four”.

Spørgeskemaet er pilottestet og herefter udsendt som link i en e-mail via spørgeskemaprogram-

met SurveyXact, der tilsvarende er anvendt til opbygning og databehandling af spørgeskemaet.

Derudover har vi benyttet kvalitative interview som supplement til spørgeskemaundersøgelsen

for at få uddybet de væsentligste problemstillinger, herunder relevante inputs fra vores spørge-

skemaundersøgelse. Kilderne omfatter ledende skikkelser i revisionshusene samt tilsynschefen

hos Revisortilsynet, således at vi både har repræsentanter fra revisorbranchen men også tilsy-

nets perspektiver som garant for vurderingen af den teoretiske kvalitet.

For vores metodiske overvejelser om brugen af sekundær data i form af forskningsartikler og

anerkendt litteratur henvises der til afsnit 1.5.

3.2 Metode vedrørende spørgeskemaundersøgelse

Det primære formål med spørgeskemaundersøgelsen er at opnå viden omkring revisorernes nu-

værende brug af overordnede interne kontroller i revisionen og deres vurdering af, om der fo-

religger et potentiale i mere aktivt brug af virksomhedernes overordnede interne kontroller i

revisionen. Derudover ønskes det gennem spørgeskemaundersøgelsen at forberede et solidt da-

tagrundlag til de kvalitative interview, der ligeledes inddrages i besvarelsen af problemformu-

leringen.
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3.2.1 Population

Som nævnt ovenfor er undersøgelsens formål at opnå en viden omkring revisorstandens brug

af overordnede interne kontroller samt deres vurdering af, om der foreligger et potentiale. Med

et ønske om at opnå et validt datagrundlag har vi valgt at opstille nedenstående kriterier i ud-

vælgelsen af vores population for at sikre, at respondenterne er kvalificerede til at indgå som

udtryk for revisorstandens generelle holdninger. Spørgeskemaundersøgelsen er derfor begræn-

set til respondenter, som:

i. hovedsageligt arbejder med revision,

ii. arbejder hos en af ”The Big Four”,

iii. er statsautoriseret revisor,

iv. kan kontaktes via e-mail

I det følgende vil vi punkt for punkt argumentere for udvælgelseskriterierne.

i. Eftersom afhandlingens formål er at undersøge revisorstandens brug af overordnede in-

terne kontroller er det vurderet essentielt, at respondenterne arbejder med revision, som

deres primære arbejdsområde.

ii. Der er alene udvalgt revisorer, der repræsenterer ”The Big Four, eftersom disse revisi-

onshuse har en kundeportefølje, der spænder bredt og således indeholder både små ejer-

drevne virksomheder såvel som store internationale koncerner og børsnoterede selska-

ber. Derved vil vi kunne indhente data fra revisorer, som betjener alle slags virksomhe-

der, hvorved undersøgelsen anses som værende repræsentativ. Samtidig er disse revisi-

onshuse de primære repræsentanter i brancheorganisationen FSR’s bestyrelse samt fag-

lige- og revisionstekniske udvalg. Det er på baggrund heraf vores vurdering, at måden

at revidere på i Danmark primært drives fra disse revisionshuse.

iii. For at sikre at respondenterne har det fornødne kompetencemæssige niveau, har vi valgt

at begrænse undersøgelsen til revisorer, der har bestået uddannelsen til statsautoriseret

revisor, som er det højeste objektive uddannelsesniveau, en revisor kan opnå i Danmark.
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iv. Da distributionen af spørgeskemaet foregår via e-mail, er det nødvendigt at responden-

ten er tilgængelig via e-mail. E-mailadresser er indhentet på baggrund af lister fra hhv.

Deloitte, EY og PwC, mens vi har været i dialog med KPMG som på baggrund af fore-

spørgsler i huset har tilsendt mailadresser på fem revisorer, som havde mulighed for at

svare. Dette vurderes ikke at have indflydelse på repræsentativiteten af undersøgelsen,

da vi ikke har haft indflydelse på hvilke revisorer, der blev udvalgt.

3.2.2 Andre overvejelser ved valg af population

Vores indledende overvejelser gik på en formodning om, at en præmis for at revisor kan gøre

brug af en virksomheds overordnede interne kontroller er, at virksomheden rent faktisk har

implementeret sådanne kontroller, samt at de er effektive da dette er et krav i ISA’erne for at

kunne afdække risici. Ud fra en forhåndsindtagelse om, at det primært er større virksomheder,

der har sådanne effektive overordnede interne kontroller, overvejede vi at reducere populatio-

nen til kun at omfatte revisorer som primært beskæftiger sig med større virksomheder (f.eks.

regnskabsklasse C og D). Efter nærmere overvejelser blev det dog vurderet, at en sådan reduk-

tion i populationen ikke ville gavne undersøgelsens validitet, da vi ikke har belæg for at ude-

lukke, at de mindre virksomheder kan have effektive overordnede interne kontroller. Populati-

onen blev derfor bevaret som værende alle revisorer, der overholdte ovenstående kriterier.

3.2.3 Spørgeskemaets indhold og struktur

Ved udarbejdelse af spørgeskemaet blev der foretaget det valg, at alle spørgsmål og svarmulig-

heder skulle stilles ved hjælp af en positiv formulering. Eksempel: ”Det er klart for mig, hvor

der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis” frem for ”Det er ikke klart for mig, hvordan

der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis”. Vi anerkender, at vores valg af positive for-

muleringer kan påvirke respondenternes svar på spørgeskemaet som helhed. Vi mener imidler-

tid, negative eller inkonsistente formuleringer ville påvirke respondenterne i større omfang,

hvorfor det er vores vurdering, at vi har mindsket vores egen bias på respondenternes svar.

Vi har valgt, at alle spørgsmål som udgangspunkt skal være lukkede forstået på den måde, at

der skal svares ud fra nogle foruddefinerede svarmuligheder, som respondenterne tvinges til at

vælge imellem. Vi har imidlertid valgt at give respondenterne mulighed for uddybende kom-

mentarer til en række af spørgsmålene. Dette har vi gjort for at sikre, at alle relevante forhold

om vores genstandsfelt medtages i afhandlingen.
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Spørgeskemaet er delt op i følgende faser, som gennemgås nedenfor. Under hver fase står fa-

sens placering i spørgeskemaet jf. bilag 2:

 Segmentering af respondenter

 Definition af overordnede interne kontroller

 Revisors vurdering af styrken af overordnede interne kontroller hos virksomhederne

 Revisors nuværende brug af overordnede interne kontroller i revisionen

 Revisors erfaringer ved aktivt brug af overordnede interne kontroller i revisionen

 Årsager til at revisor ikke bruger overordnede interne kontroller aktivt i revisionen

 Revisors vurdering af potentialet ved brug af overordnede interne kontroller i revisionen

Segmentering af respondenter

(spørgsmål 1 – 7)

For at være i stand til at identificere eventuelle tendenser i forbindelse med dataanalysen, har

vi i spørgeskemaet indlagt en række segmenteringsspørgsmål. Spørgsmålene tager udgangs-

punkt i de forhold, hvor vi finder det interessant at foretage segmentering af respondenterne.

Dette omfatter; erfaring, revisionshus, primært segment af virksomheder og primær og sekun-

dær(e) begrebsramme(r). Derudover er der indlagt to kontrolspørgsmål for at sikre, at respon-

denten overholder vores udvælgelseskriterier i form af, om de arbejder med revision og om de

er statsautoriserede revisorer. Disse kontrolspørgsmål er indeholdt for at sikre validiteten af de

modtagne lister over respondenter fra revisionshusene.
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Definition af overordnede interne kontroller

(umiddelbart efter segmentering)

For at sikre at respondenterne svarer ud fra den samme definition af overordnede interne kon-

troller, som vi benytter i afhandlingen, er det essentielt, at vi får gjort respondenterne opmærk-

somme på vores definition heraf. Derfor er definitionen placeret som det første respondenterne

læser, efter de har svaret på segmenteringsspørgsmålene. Siden bliver indledt med ordene

”VIGTIG INFORMATION” for at understrege vigtigheden af definitionen for respondenterne.

Definitionen tager udgangspunkt i afhandlingens definition, som er beskrevet i afsnit 2.1.1.

Begrebet ”stærke” overordnede interne kontroller har vi defineret som værende kontroller, der

i sin generelle art og omfang, kan medvirke til at reducere risikoen for en væsentlig fejl i regn-

skabet.

Revisors vurdering af styrken af overordnede interne kontroller hos virksomhederne

(spørgsmål 8-9)

En grundlæggende forudsætning for at kunne bruge overordnede interne kontroller i revisionen

er, at virksomhederne har implementeret stærke overordnede interne kontroller. Dette har vi

søgt bekræftet ved at spørge vores respondenter, hvor mange af deres kunder, der har imple-

menteret stærke overordnede interne kontroller. Som målestok for hvor mange virksomheder,

der har stærke overordnede interne kontroller, har vi valgt at bruge målene; ”ingen”, ”få”, ”halv-

delen”, ”størstedelen” og ”alle”, da vi mener, at disse måleenheder giver respondenten det for-

nødne råderum til at give en indikation af omfanget af virksomheder med stærke overordnede

interne kontroller.

Ydermere har vi valgt at spørge revisorerne, om de mener at styrken af de overordnede interne

kontroller afhænger af størrelsen af virksomheden for at kunne be- eller afkræfte vores hypotese

om, at større virksomheder har stærkere overordnede interne kontroller.
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Revisors nuværende brug af overordnede interne kontroller i revisionen

(spørgsmål 10-11)

Umiddelbart i forlængelse af, at vi har spurgt respondenterne om hvor mange af deres kunder,

der har implementeret stærke overordnede interne kontroller, har vi spurgt dem, hvordan de

bruger overordnede interne kontroller på de revisioner hvor kunden har stærke overordnede

interne kontroller. Vi har givet respondenterne fire valgmuligheder som afspejler formålet med

opgaven og vores initiale tanker om hvordan man kan bruge overordnede interne kontroller. De

fire valgmuligheder er:

i. Jeg bruger ikke overordnede interne kontroller i revisionen

ii. Jeg opnår en forståelse af overordnede interne kontroller i overensstemmelse med de in-

ternationale revisionsstandarder

iii. Jeg bruger aktivt overordnede interne kontroller i risikovurderingen til at nedbringe an-

tallet af normale risici

iv. Jeg bruger overordnede interne kontroller til at afdække risici på revisionsmålsniveau

v. Andet (specificér i tekstfelt)

Vi har givet respondenterne muligheder for at specificere svarmuligheden ”Andet” i et tekstfelt,

da der kan være anvendelsesmuligheder for overordnede interne kontroller, som vi har overset

i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet.

Respondenterne har mulighed for at vælge flere af valgmulighederne, da revisorer som oftest

betjener en række af kunder og dermed har mulighed for at benytte overordnede interne kon-

troller forskelligt på de respektive kunder.

For hver af de ovenstående valgmuligheder, som respondenten aktivt har afkrydset, bliver re-

spondenten efterfølgende bedt om at tage stilling til på hvor mange af vedkommendes kunder,

overordnede interne kontroller bliver brugt. Respondenterne bliver bedt om at vælge mellem

valgmulighederne: ”få”, ”halvdelen”, ”størstedelen” og ”alle”. Bemærk at det ikke er muligt at

vælge ingen, da respondenten allerede har tilkendegivet, at de benytter valgmuligheden på mi-

nimum én kunde i forbindelse med ovenstående spørgsmål.



44

Revisors erfaringer ved aktivt brug af overordnede interne kontroller i revisionen

(spørgsmål 12)

For de respondenter, der i spørgsmål 10 svarede bekræftende på, at de enten har benyttet over-

ordnede interne kontroller aktivt i risikovurderingen til at nedbringe antallet af normale risici,

eller at de har benyttet overordnede interne kontroller aktivt til at imødegå risici på revisions-

målsniveau, har vi lavet et spørgsmål for at få et indblik i deres erfaringer med brugen heraf.

Vi har opstillet en række udsagn, som tager udgangspunkt i de fordele og ulemper ved brug af

overordnede interne kontroller som vi, i forbindelse med vores indledende øvelser, har identi-

ficeret som værende bærende for formålet med afhandlingen. For hver af de opstillede udsagn

har vi bedt respondenten svare om vedkommende er: ”meget uenig”, ”uenig”, ”hverken enig

eller uenig”, ”enig” eller ”meget enig”. Ydermere har vi indsat en tekstboks og opfordret re-

spondenten til at komme med uddybende kommentarer, såfremt de opstillede udsagn ikke var

dækkende for deres erfaringer.

Årsager til at revisor ikke bruger overordnede interne kontroller aktivt i revisionen

(spørgsmål 13)

Hvis respondenten i spørgsmål 10 ikke aktivt har valgt, at de enten har benyttet overordnede

interne kontroller aktivt i risikovurderingen til at nedbringe antallet af normale risici, eller at de

har benyttet overordnede interne kontroller aktivt til at imødegå risici på revisionsmålsniveau,

bliver vedkommende bedt om at tage stilling til en række udsagn, som har til formål at under-

søge hvorfor respondenten i højere grad ikke bruger overordnede interne kontroller i revisionen.

Respondenten bliver bedt om at svare på udsagnene med: ”meget uenig”, ”uenig”, ”hverken

enig eller uenig”, ”enig” eller ”meget enig”. Udsagnene er udarbejdet med udgangspunkt i de

årsager, vi i forbindelse med vores indledende arbejde har vurderet kunne afholde en revisor

fra at bruge overordnede interne kontroller aktivt i revisionen. Ligesom i spørgsmål 12 har vi

indsat en tekstboks og bedt respondenten komme med uddybende kommentarer, såfremt de

opstillede udsagn ikke var dækkende.
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Revisors vurdering af potentialet ved brug af overordnede interne kontroller i revisionen

(Spørgsmål 14)

Som det sidste spørgsmål i spørgeskemaet har vi bedt respondenterne vurdere et eventuelt po-

tentiale ved brug af overordnede interne kontroller i revisionen. Baseret på vores indledende

arbejde har vi opstillet tre kriterier, som vi har bedt respondenterne vurderer ved enten; ”ja”,

”nej” eller ”ved ikke”.

3.2.4 Pilottest

Inden endelig udsendelse af spørgeskemaet til respondenterne ønskede vi at gennemføre en

pilottest af spørgeskemaets indhold, struktur og formuleringer, herunder om skabte forståelses-

mæssige udfordringer. Pilottesten skulle endvidere bidrage til en kvalitetssikring af begrebsde-

finitionerne og reducere målefejl i den endelige undersøgelse.

Spørgeskemaet blev pilottestet af tre personer i Deloitte, der blev udvalgt ud fra personlige

netværk med baggrund i deres personlige og faglige kompetencer. Derudover valgte vi bevidst

nogle personer, som vi var sikre på ville give en ærlig og konstruktiv feedback. Det er således

ikke vores vurdering, at det har haft en negativ betydning, at vi har benyttet testpersoner fra

vores arbejdsplads. Testpersonerne består af:

Per Erik Johannessen, statsautoriseret revisor og Partner i revision i Deloitte. Per Erik Johan-

nessen har mere end 35 års erfaring som revisor og har i en årrække været eksaminator og

censor til revisoreksamen samt formand i 7 år for FSR’s Responsumudvalg. Derudover er Per

Erik Johannessen medlem af Revisornævnet.

Pernille Kragh-Thaysen, Senior Manager i revisionsfaglig afdeling i Deloitte. Pernille Kragh-

Thaysen har gennem sin rolle et stort fokus på faglighed og kvalitet af revisioner, herunder

anvendelse af interne kontroller.

Casper Hjerresen Christensen, Manager i revision i Deloitte. Casper Hjerresen Christensen

betjener til dagligt de nogle af de største kunder i Deloitte og har erfaring med revision af over-

ordnede interne kontroller.



46

Gennem udvælgelsen af pilottesterne blev det søgt at skabe en passende kombination af kom-

petencer og derved opnå den bedst mulige basis for at kunne modtage konstruktiv kritik. Pilot-

testerne blev ved forespørgslen omkring deres deltagelse kort introduceret til spørgeskemaets

overordnede genstandsfelt og formål, men for så vidt muligt at skabe en realistisk scenarium

for testpiloterne blev dette holdt til et minimum. Vi gjorde ved introduktionen pilottesterne

opmærksomme på, at vi ønskede en fuldstændig objektiv vurdering af spørgeskemaets indhold

og forståelighed.

Ved pilottestens udførsel fik testpersonerne tilsendt distributionsmailen (bilag 4) indeholdende

link til spørgeskemaet. Umiddelbart efter pilottesterne havde afsluttet gennemgangen blev der

afholdt et kort interview med hver pilottester, hvor spørgeskemaet blev drøftet med fokus på

pilottesternes tanker omkring forståelsesmæssige udfordringer, frustrationer ved spørgsmål og

øvrige tanker omkring spørgeskemaets udformning og indhold.

Pilottesternes kommentarer medførte en række større eller mindre ændringer i spørgeskemaet.

De mest markante ændringer blev foretaget som følge af, at to af pilottesterne gav udtryk for,

at de havde svært ved at vælge hvilket segment, de primært beskæftiger sig med, samt at en af

pilottesterne gav udtryk for, at der var et af spørgsmålene, hvor vedkommende gerne så en

mulighed for at komme med en uddybende kommentar.

Efter at have modtaget tilbagemeldinger blev det drøftet om segmenterne ”Børsnoterede sel-

skaber”, ”Statslige aktieselskaber” og ”Finansielle virksomheder” var markante nok til at ret-

færdiggøre deres separate segmentstatus. Det blev derefter vurderet at ”Finansielle virksomhe-

der” i kræft af deres særlovgivning var et segment, der var værd at udskille, mens ”Børsnoterede

virksomheder” og ”Statslige aktieselskaber” i stort omfang falder ind under segmentet ”Store

virksomheder”, hvorfor det blev besluttet at slette disse. Formålet med dette spørgsmål var i

første omgang at være i stand til at kunne udlede tendenser baseret på den enkelte revisors

kunders størrelse, det blev vurderet at ændringen ikke gav udfordringer i forhold til spørgsmå-

lets formål.
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Endvidere var der en af pilottesterne, der i forbindelse med det efterfølgende interview udtrykte

ønske om en mulighed for at komme med en uddybende kommentar til spørgsmålet, hvor test-

personerne bliver bedt om at vurdere sammenhængen mellem virksomhedernes størrelse og

styrken af deres overordnede interne kontroller. Der blev herefter tilføjet en valgfri tekstboks i

umiddelbar forlængelse af spørgsmålet.

Endeligt blev spørgsmålet omkring hvilket revisionshus respondenterne tilhørte slettet fra spør-

geskemaet på anfordring fra et af revisionshusene efter ønske om anonymitet.

For det endelige spørgeskema henvises til bilag 3.

3.2.5 Udsendelse af spørgeskema

Respondenterne modtog d. 22. september 2015 en distributionsmail med introduktion til af-

handlingens genstandsfelt og et link til selve spørgeskemaet. De respondenter, der ikke efter

første udsendelse var blevet markeret som frafaldet i henhold til afsnit 4.1, modtog en rykker-

mail d. 5. oktober 2015 og spørgeskemaundersøgelsen blev afsluttet d. 11. oktober 2015. Di-

stributionsmail og rykkermail fremgår af bilag 4 og 5.

3.2.6 Databehandling

Behandlingen af de modtagne svar blev foretaget direkte i det anvendte spørgeskemaprogram

SurveyXact, hvori der ligeledes kan genereres tabeller og figurer ud fra data. Vi har i afsnit 4.1

undersøgt eventuelle tendenser og sammenhænge mellem flere variable for på den måde at

komme med en vurdering af om specielle grupper af respondenter, f.eks. fordelt på responden-

ternes kundesegment, har afgivet svar, der afviger fra den øvrige population.

Tabeller og figurer på baggrund af det indhentede data er blevet produceret og benyttet i af-

handlingen hvor vi har vurderet, at dette understøtter fremstillingen.
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Faldgruber ved brug af spørgeskema som empiriindsamlingsmetode

I forbindelse med brugen af spørgeskemaer som empiriindsamlingsmetode er der en række

faldgruber, som kan medføre usikkerheder ved validiteten af de indsamlede data. Vi anerkender

disse forhold og har nedenfor beskrevet, hvad vi har gjort for at minimere disse usikkerheder.

Faldgruberne kan deles op i følgende kategorier; ”udvalgsfejl”, ”målefejl” og ”frafaldsfejl”

(Fuglsang et al., 2007, s. 92).

Udvalgsfejl opstår såfremt der ikke er overensstemmelse mellem den population, der søges be-

skrevet, og de personer der faktisk bliver inviteret til undersøgelsen. Dette forhold er afdækket

ved respondentudvælgelsen som beskrevet ovenfor, hvor det er besluttet at sende invitationer

til revisorer i ”The Big Four”, da disse anses for at være repræsentative for populationen. Sam-

tidig er der medtaget en række validitetsspørgsmål i spørgeskemaet, som sikrer at kravene til

populationen er overholdt, herunder at de data vi analyserer faktisk stammer fra statsautorise-

rede revisorer.

Frafaldsfejl er fejl, hvor det ikke er alle respondenter i populationen, som svarer på undersøgel-

sen. Dette kan medføre at undersøgelsen ikke er repræsentativ, da der kan være dele af popula-

tionen, der ikke har svaret eller er underrepræsenteret. For at afdække denne faldgrube er der i

løbet af dataindsamlingsperioden udsendt rykkerskrivelser til respondenterne. Derudover vil

der i forbindelse med analysen af det indsamlede data blive foretaget en vurdering af om un-

dersøgelsen på baggrund af de modtagne svar anses for at være repræsentativ.

Målefejl fremkommer såfremt undersøgelsen ikke måler det, der er hensigten. Dette kan skyl-

des uhensigtsmæssigt udarbejdede spørgsmål og lignende. Der kan være forskel på hvordan to

respondenter forstår et spørgsmål eller en svarmulighed. Såfremt et spørgsmål eller svarmulig-

hed bliver opfattet forskelligt, kan det have indflydelse på validiteten af det indsamlede empiri.

For at imødegå denne risiko har vi foretaget pilottest af spørgeskemaet med efterfølgende in-

terviews i henhold til ovenstående afsnit, hvor der er blevet fokuseret på uklare formuleringer

og testernes eventuelle usikkerheder omkring, hvordan spørgeskemaet skal besvares.
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3.3 Metode for kvalitative interview

I dette kapitel vil de metodiske overvejelser for afhandlingens empiriske undersøgelse opnået

gennem kvalitative interview blive gennemgået.

Kvalitative interview er en hermeneutisk metode til indsamling af empirisk data. Formålet med

det kvalitative interview er at opnå en dybere forståelse af vores genstandsfelt ud fra subjekter-

nes egne perspektiver og oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014).

Ved brug af kvalitative interview og med udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske erkendelse

tilsigter vi at tilvejebringe ny viden fra særligt udvalgte eksperter. Ved at inddrage statistisk

data fra spørgeskemaundersøgelsen tilstræber vi at minimere vores egen bias i afhandlingen

ved at basere os på kvantificerbare og testede hypoteser. De kvalitative interview giver os mu-

lighed for at foretage en dybere analyse af de teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet

til vores genstandsfelt.

3.3.1 Kildeudvælgelse

Kilderne er som følge af denne videnskabsteoretiske anerkendelse udvalgt på baggrund af deres

forudsætninger for at kunne levere relevante udsagn om vores genstandsfelt. Da der ikke er

foretaget lignende akademiske undersøgelser tidligere, er kildernes faglige forudsætninger fun-

det afgørende for at kunne tilstræbe en så valid erkendelse af virkeligheden. Vi anerkender, at

kildernes sociale sfærer er forskellige, og dermed også deres erkendelse af genstandsfeltet.

Denne diversitet anser vi som fundamental for at kunne drage en nuanceret konklusion om den

skabte viden.

Vi anerkender den præmis, at kilderne i de kvalitative interview i udgangspunktet ikke er re-

præsentative for undersøgelsen. De er udvalgt på baggrund af deres faglige eller organisatoriske

forudsætninger for at kunne levere uddybende viden og perspektiv til de centrale problemstil-

linger, som undersøgelsen beskæftiger sig med.



50

Nedenfor vil de udvalgte kilder blive introduceret, ligesom deres relevans til undersøgelsen vil

blive begrundet.

René Herman Christensen

René Herman Christensen er statsautoriseret revisor og partner i Deloitte med mere end 30 års

erfaring. Tilmed er René Herman Christensen chef for den revisionsfaglige afdeling i Deloitte,

hvormed han er ledende skikkelse i Deloittes interne forretningsudvikling. Ydermere er René

Herman Christensen forhenværende medlem af FSR’s Kvalitetsudvalg. Det er vores vurdering,

at René Herman Christensen med sin faglige profil er en relevant kilde ift. afhandlingens ind-

hold og problemformulering.

Jørgen Valther-Hansen

Jørgen Valther-Hansen er statsautoriseret revisor og forhenværende partner med mere end 30

års erfaring hos EY. Jørgen Valther-Hansen har besiddet positionen som Quality & Risk Ma-

nagement Partner i EY Nordic fra 2007 - 2015. Derudover har Jørgen Valther-Hansen været

medlem af FSR’s bestyrelse og den europæiske pendants komite for Corporate Governance. I

en årrække har Jørgen Valther-Hansen været tilknyttet CBS som ekstern lektor. Jørgen Valther-

Hansen har forfattet artikler om intern kontrol, der tilmed er anvendt i afhandlingen. Jørgen

Valther-Hansen arbejder i årene 2016 – 2019 som Ph.D.-stipendiat tilknyttet Institut for Revi-

sion og Regnskab på Copenhagen Business School. Jørgen Valther-Hansen anses med sin profil

og mange års erfaring som en relevant kilde.

Martin Samuelsen

Martin Samuelsen er statsautoriseret revisor og tilsynschef hos Revisortilsynet. Forinden Mar-

tin Samuelsens tiltrædelse hos Revisortilsynet var Martin Samuelsen partner hos Mazars. Siden

2012 har Martin Samuelsen været underviser og vejleder i revision på cand.merc.aud. studiet

på Copenhagen Business School og er tilmed medforfatter til bogen ”Revision i praksis”, der

benyttes på cand.merc.aud. studiet og i denne afhandling. I modsætning til René Herman Chri-

stensen og Jørgen Valther-Hansen, der i afhandlingen ikke repræsenterer deres nuværende eller

tidligere arbejdsgivere, er Martin Samuelsen i højere grad udvalgt som repræsentant for Revi-

sortilsynet, der anses som garanten for vurdering og fastlæggelse af kvalitetsniveauet for revi-

sioner i Danmark. Det er vores vurdering, at Martin Samuelsen foruden sin titel hos Revisortil-

synet er en relevant kilde i forhold til afhandlingens genstandsfelt.
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Fælles for de udvalgte interview-kilder er, at de er nøje udvalgt ud fra deres faglige kompeten-

cer som statsautoriserede revisorer og mange års relevant erfaring, hvorfor de har kendskab til

de praktiske problemstillinger, der findes omkring revisors brug af overordnede interne kon-

troller i revisionen. De er alle meningsdannere i branchen og besidder en høj grad af indflydelse

i de miljøer, de befinder sig i. Dette medfører en risiko for, at de undlader at tale ærligt, for at

tage hensyn til deres position. Det er imidlertid ikke vores vurdering, at dette vil forhindre

brugbare inputs til den videre analyse.

3.3.2 Interview som iterativ proces

Ved at benytte kvalitative interview som supplement til vores kvantitative spørgeskemaunder-

søgelse tilstræber vi muligheden for at opnå viden om forhold, som vi forinden ikke har været

opmærksomme på. Hvor spørgeskemaundersøgelsen undersøger i bredden, forsøger de kvali-

tative interview at opnå en dybere forståelse af vores genstandsfelt, som respondenterne oplever

det.

Viden skabt gennem interview vil ud fra den kritiske realisme opstå gennem respondenternes

sociale strukturer og omgivelser. Vi anerkender, at viden bygger på eksisterende viden og er et

produkt af noget, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med realiteten. Hensigten med

de foretagne kvalitative interviews har ikke været at kunne gengive en objektiv sandhed fuld-

stændigt, men derimod at vurdere forskellige udsagn for at komme tættere på sandheden om

vores genstandsfelt.

3.3.3 Semistrukturerede interview

Med udgangspunkt i det videnskabsteoretiske perspektiv har vi valgt at designe semistrukture-

rede interview, der er karakteriseret som en eksplorativ tilgang, hvor temaer og en række ho-

vedspørgsmål er defineret på forhånd, men hvor der samtidig er plads til at bringe responden-

ternes refleksioner i spil (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 55). Dette medvirker til at reducere

vores egen bias ved at indsamle uforstyrret viden om vores genstandsfelt. Respondenterne re-

præsenterer forskellige parter og har forskellige udgangspunkter for at indgå i undersøgelse,

hvorfor vi har tilpasset interviewet til de enkelte respondenter for at stimulere ny, relevant viden

(Kvale, 1997).
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3.3.4 Statistisk data i kvalitative interview

Ved at inddrage statistisk data fra spørgeskemaundersøgelsen tilstræber vi at minimere vores

egen bias i afhandlingen ved at basere os på kvantificerbare og testede hypoteser.

Umiddelbart efter deadline for indlevering af svar til spørgeskemaundersøgelsen trak vi resul-

taterne ud i statistiske tabeller. Disse tabeller blev endvidere segmenteret i forhold til respon-

denternes erfaring, hvilken størrelse kunder som de betjener og hvilken begrebsramme, de pri-

mært beskæftiger sig med. Segmenterne skulle gøre det muligt at analysere tendenser og for-

skelle i brugen af overordnede interne kontroller i revisionen, som vi ville finde relevant at få

uddybet i de kvalitative interview. Disse er indarbejdet i vores interviewguide, ligesom vi lø-

bende i interviewene har henvist til de statistiske data, når det har været relevant at bringe i spil.

For konkret analyse af empiribehandling og tendenser i spørgeskemaundersøgelsen, henvises

der til afsnit 4.1.

Det fremgår af vores semistrukturerede interviewguide (bilag 12), at vi umiddelbart efter præ-

sentationen af formålet med afhandlingen introducerer spørgeskemaundersøgelsen, herunder

formål og respondenter. Herefter redegør vi for hypoteser i undersøgelsen og gennemgår de

statistiske data. De kvantitative resultater er i god tid inden interviewet fremsendt til interview-

kilderne sammen med den semistrukturerede interviewguide, ligesom resultaterne illustreret

som tabeller er printet ud og medbragt til alle interview og placeret midt på bordet for at sikre,

at vi fik uddybet eventuelle forhold i vores spørgeskemaundersøgelse med henblik på yderligere

analyse.

Foruden de foruddefinerede spørgsmål og svarmuligheder i spørgeskemaundersøgelsen ind-

satte vi tekstfelter, hvor respondenterne havde mulighed for at tilføje kommentarer i tilfælde af,

at de havde behov for at uddybe deres svar eller hvis spørgsmålet havde været uklart eller uhen-

sigtsmæssigt formuleret. Dette skulle sikre en høj datarepræsentativitet, da det ville kunne af-

dække eventuelle misforståelser i undersøgelsen, ligesom vi har gennemlæst alle de uddybende

kommentarer med henblik på at benytte valide pointer i det videre forløb.
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3.3.5 Faldgruber ved benyttelse af kvalitative interview

Benyttelse af kvalitative interview i undersøgelser indeholder faldgruber, som har krævet op-

mærksom for at sikre, at vores data er valide (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 62). En af de

store forskelle fra spørgeskemaundersøgelsen til kvalitative interview er, at kilderne ikke er

anonyme og vil blive citeret for de udtalelser, de kommer med. Dette sætter en naturlig be-

grænsning for hvor kontroversielt kilderne vil udtale sig. Effekten af denne problemstilling har

vi forsøgt at minimere bl.a. ved etiske overvejelser, hvor vi er åbne om formålet med undersø-

gelsen over for kilderne og har inden interviewene gjort dem opmærksomme på, at interviewet

vil blive optaget og transskriberet, men at de vil få mulighed for at gennemlæse hele transskri-

beringen for at sikre, at vi ikke har fejlciteret dem eller hvis vi har ændret mening siden inter-

viewet. Derudover vil de få tilsendt hele afhandlingen og bede dem godkende brugen heraf for

at sikre, at de udtaler sig så åbent og ærligt om genstandsfeltet som muligt. Derudover har vi i

René Herman Christensen og Jørgen Valther-Hansens tilfælde fremhævet, at de alene er udvalgt

på baggrund af deres profil – ikke som repræsentant for de aktører, de tilhører. Brugen af opta-

gelse og transskribering er endvidere med til at maksimal udnyttelse og rekognoscering af den

viden, der skabes i dialogen

Som det fremgår af afsnit 4.1 er validiteten og reliabiliteten af vores data af afgørende betydning

for vores undersøgelse. For at sikre gyldigheden og pålideligheden har vi tilstræbt at være ob-

jektive om vores egen viden om genstandsfeltet og uafhængige af vores tilknytningsforhold

derved minimeret den potentielle bias som interviewere. Dette fremgår af vores transskriberede

interview, hvor alle foruddefinerede spørgsmål og dets kontekst er stillet på en ensartet måde

på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, ligesom vi i interviewene har stillet

uddybende spørgsmål til kildernes udsagn. De foruddefinerede spørgsmål har imidlertid været

forskellige fra interviewet med Martin Samuelsen i forhold til interviewene med René Herman

Christensen og Jørgen Valther-Hansen, da Martin Samuelsens rolle primært knytter sig til de

dokumenterede kvalitetsmæssige aspekter af undersøgelsen, og ikke hvorvidt det kan bidrage

til en mere effektiv revision. Dette er et bevidst valg fra vores side, da Martin Samuelsen er

udvalgt som repræsentant for Revisortilsynet.
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KAPITEL 4 – ANALYSE

I analysen vil uddrag, citater og pointer fra de kvalitative interview med Jørgen Valther-Hansen,

René Herman Christensen og Martin Samuelsen løbende blive inddraget. For læsevenlighedens

skyld har vi valgt at foretage en overordnet henvisning til transskriberingerne, der fremgår af

bilag 12 - 14. Der vil således ikke blive foretaget henvisninger i den løbende analyse, men blot

en angivelse af kilden til udtalelsen.

I analysen vil der indgå en række figurer fra spørgeskemaundersøgelsen. Figurerne vil i de fleste

tilfælde fremstå segmenteret blandt revisorer, der primært beskæftiger sig med henholdsvis

”ejerdrevne virksomheder”, ”små og mellemstore virksomheder” og ”store virksomheder”. Der

vil i afsnittet blive henvist til respondenternes svarprocenter, hvilket som udgangspunkt vil være

et vægtet gennemsnit af svarene fra de tre segmenter. Såfremt der foretages analyse på de en-

kelte segmenter, vil dette tydeligt fremgå. Respondenternes tilkendegivelser uden segmentering

fremgår af bilag 6.

4.1 Analyse af tendenser og datarepræsentativitet i spørgeskemaundersøgelsen

I dette afsnit vil vi diskutere vores overvejelser omkring datarepræsentativitet i vores spørge-

skemaundersøgelse, herunder ved segmentering i spørgeskemaundersøgelsen. Denne kræver

indledningsvis en analyse af, om empirien fra spørgeskemaundersøgelsen danner grundlag for

repræsentativ data. Der vil ikke blive foretaget en detaljeret gennemgang af datarepræsentati-

viteten fordelt på de enkelte problemfelter. Dette vil om nødvendigt blive analyseret i de re-

spektive afsnit i analysen. Vi har i vores metodeafsnit fastslået, at data produceret i de kvalita-

tive interview ikke på samme måde kan tillægges en repræsentativ værdi i afhandlingen, hvor-

for disse ikke vil indgå i denne diskussion.

Empirien fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview vil blive analyseret for at

identificere tendenser i vores data, der er relevante for den videre analyse af afhandlingens pro-

blemformulering. Tilvalg af relevant data er resultatet af en proces, der ligeledes indeholder

fravalg af data, der ikke vurderes at være relevante for afhandlingens videre analyse.
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Svarprocenter og datarepræsentativitet

For at kunne analysere datarepræsentativiteten i spørgeskemaundersøgelsen kræver dette ind-

ledningsvis en analyse af hvor mange gennemførte besvarelser, vi har modtaget herunder som

procent af den samlede population. Kriteriet for at en respondent har gennemført undersøgelsen

er, at vedkommende har fuldført besvarelsen af spørgeskemaet. I alt 117 gennemførte spørge-

skemaet, hvilket svarer til en brutto svarprocent på 25,1%.

Figur 7 – svarprocent, brutto (egen tilvirkning)

Forud for udsendelsen af spørgeskemaet gjorde vi en række tiltag for at sikre så høj en svarpro-

cent som muligt til gavn for datarepræsentativiteten. Vi anerkendte præmissen om, at det ikke

må tage længere end 5-10 minutter at udfylde, hvis vi vil sikre, at respondenterne påbegynder

og færdiggør spørgeskemaet, hvilket også blev kommunikeret i distributionsmailen. Derudover

fik vi spørgeskemaerne pilottestet for at få en tilbagemelding på forståeligheden af spørgsmå-

lene og svarmulighederne, herunder at formuleringer var klare og utvetydige. Endvidere bidrog

pilottesten til at afdække fejl i opsætningen.

Vi anerkendte tilsvarende, at hvis vi vil have statsautoriserede revisorer til at deltage måtte vi

kort beskrive, at undersøgelsens formål omfatter revisors brug af overordnede interne kontroller

til brug for en kandidatafhandling på Copenhagen Business School.

Ydermere gav vi respondenterne mulighed for at skrive uddybende kommentarer til nogle af

spørgsmålene med henblik på at kunne validere, om spørgsmålene er forstået og svarmulighe-

derne dækkende. Vores gennemgang af kommentarerne har alene forstærket tilliden til, at vores

data fra spørgeskemaundersøgelsen er valide.
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Afslutningsvis har vi i spørgsmål 10.5 bedt respondenterne tage stilling til, om de benytter

overordnede interne kontroller til andre forhold end dem, vi positivt har angivet som svarmu-

ligheder i spørgeskemaundersøgelsen. Der er kun tilfældet i to af respondenternes besvarelser,

hvorfor vi vurderer, at afhandlingens sigte er nøjagtigt på de centrale forhold i problemfeltet.

Korrektioner til population og svarprocenter

Vi gjorde det muligt for respondenter at sende returmails efter distributionsmailen og rykker-

mailen, uafhængigt af færdiggørelsesgraden af spørgeskemaet. Vi modtog i alt 64 returmails i

form af auto-replies vedrørende ferie, barsel, sygdom og lign. eller spørgsmål fra responden-

terne. For hver returmail tog vi stilling til, om de var diskvalificeret fra at kunne svare i under-

søgelsesperioden på baggrund af ordlyden i deres auto-reply. Dette gjaldt for 23 respondenter,

hvorfor disse renses ud af populationen, jf. nedenstående figur 8.

Figur 8 – Korrigeret population (egen tilvirkning)

Det kan ikke udelukkes, at den reelle population er mindre, eftersom der er 326 respondenter,

der hverken sendte en returmail eller besvarede spørgeskemaet. Vi har imidlertid ikke grundlag

for at vurdere om årsagen til, at de ikke har besvaret spørgeskemaet kan skyldes, at de har været

afskåret fra at deltage. Forholdet medfører en potentielt højere svarprocent.
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Alene den korrigerede population giver anledning til en modificeret svarprocent. Svarprocenten

er imidlertid også tilpasset af, at vi har valgt at undlade en række af de gennemførte spørgeske-

maer for at sikre, at vores data er så repræsentative som muligt. På baggrund heraf har vi renset

for 4 respondenter, hvis primære arbejdsområde ikke var revision. Tilsvarende har vi for at sikre

et objektivt grundlag for faglige forudsætninger valgt at sortere 7 respondenter fra, som ikke på

undersøgelsestidspunktet var statsautoriserede revisorer. Det mest kontroversielle frasorte-

ringskriterium er 14 revisorer, der primært beskæftiger sig med finansielle virksomheder, hvil-

ket er afgrænset jf. afsnit 1.3.

Figur 9 – Korrektion af gennemførte spørgeskemaer (egen tilvirkning)

Foruden de 117 gennemførte spørgeskemaer var der 2, der afgav nogle svar uden at gennem-

føre. Disse er ikke medtaget i undersøgelsen og vurderes at udgøre et uanseeligt antal. Herefter

opnår vi et korrigeret antal af gennemførte spørgeskemaer på 92, hvilket svarer til en korrigeret

svarprocent på 20,8% ud fra en korrigeret population på 443 respondenter.

Figur 10 – Opgørelse af svarprocent (egen tilvirkning)

Den reelle svarprocent må imidlertid vurderes at være højere, eftersom vi har sorteret svar fra

respondenter, der på undersøgelsestidspunktet ikke var statsautoriserede revisorer, men ikke

renset populationen for tilsvarende, da antallet af disse ikke vil kunne opgøres pålideligt. Det

samme gælder for de gennemførte svar fra revisorer, der primært beskæftiger sig med finan-

sielle virksomheder. På samme vis har vi renset svarene fra uden at have mulighed for at gøre

tilsvarende for populationen.
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Det er vores vurdering, at en endelig svarprocent på min. 20,8 % svarende til 92 respondenter

er repræsentativt med henblik på videre analyse af afhandlingen problemstillinger. Ydermere

giver det grundlag for at kunne foretage segmentering af de gennemførte besvarelser. Nedenfor

er vist fordelingen af de 92 respondenterne fordelt på segmenter.

Figur 11 – Fordeling af respondenter på segmenter (egen tilvirkning)

Fordelingen blandt segmenterne understøtter vores antagelse om, at revisorer fra alle segmenter

er repræsenteret i Deloitte, EY, KPMG og PwC, hvis statsautoriserede revisorer har indgået i

spørgeskemaundersøgelsen. Figuren afspejler, at der er flest respondenter, der beskæftiger sig

med små og mellemstore virksomheder, mens der er færrest, hvis primære portefølje omfatter

ejerdrevne virksomheder. Vi mener imidlertid, at der er et tilstrækkeligt grundlag for videre

analyse i alle segmenterne.

Tendenser i empirien

I dette afsnit vil vi på et overordnet plan analysere tendenser i besvarelserne fra spørgeskema-

undersøgelsen og udsagn fra de kvalitative interview med fokus på de mest centrale problem-

stillinger, som afhandlingen adresserer.
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En af forudsætningerne for, at besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative in-

terview er valide, er, at respondenterne og kilderne anerkender og forstår vores definition af

overordnede interne kontroller, som er fremhævet i indledningen af spørgeskemaet samt intro-

duceret og afstemt med kilderne inden interviewets påbegyndelse. Der har ikke været tilbage-

meldinger, der indikerer, at respondenterne eller kilderne ikke har været enige i definitionens

ordlyd og indhold.

Vi vil i dette afsnit ikke foretage en dybere analyse af de centrale forhold, da dette vil finde sted

i de efterfølgende analyseafsnit. Formålet er at analysere os frem til den empiri, der skal danne

grundlag for den videre analyse og indgår således som et iterativt element i vinklen på vores

genstandsfelt. Data fra spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag 6.

Vi har med afsæt i vores primære empiri identificeret tendenser og indledende verifikationer på

afhandlingens centrale problemstillinger. Dette kan kort opsummeres som følger:

i. Virksomhederne har overordnet implementeret stærke overordnede interne kontroller

ii. Der er en tendens til proportionalitet mellem styrken af overordnede interne kontroller og

størrelsen på virksomhederne

iii. De statsautoriserede revisorer benytter primært overordnede interne kontroller til at opnå

en forståelse af virksomheden og som led i risikovurderingen

iv. Revisorerne mener desuden at de overordnede interne kontroller kan benyttes til at afdække

risici på revisionsmålsniveau

v. Aktivt brug af overordnede interne kontroller i revisionen bidrager til en mere effektiv re-

vision af højere kvalitet

vi. Det er investeringen værd at benytte overordnede interne kontroller aktivt i revisionen

vii. Der er et potentiale ved yderligere brug af overordnede interne kontroller i revisionen

Ovenstående tendenser er ikke uden nuancer. Det er bl.a. disse nuancer, vi har forsøgt at få

belyst i de kvalitative interview, da der må forventes at være en række forudsætninger og for-

hold at tage hensyn til. Disse vil blive analyseret i de efterfølgende afsnit med udgangspunkt i

de centrale problemstillinger.
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På baggrund af vores empiri har vi gjort os nogle erfaringer, der bevirker, at visse segmenter

og vinkler ikke fortjener yderligere opmærksomhed i den videre analyse. Disse omfatter:

i. Begrebsrammer

ii. Antal års revisionserfaring

iii. Værdiskabelse for kunden

I vores spørgeskemaundersøgelse bad vi de statsautoriserede revisorer tage stilling til hvilke

primære og sekundære begrebsrammer, som de beskæftiger sig med. Vi har analyseret resulta-

terne fra spørgeskemaundersøgelsen og der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem begrebs-

ramme og brugen af overordnede interne kontroller i revisionen.

Det samme gjorde sig gældende for hvor mange års revisionserfaring den enkelte respondent

har. Der var således ingen klare tendenser at udlede ved segmentering af vores data, hvorfor vi

ikke har fundet disse to segmenter relevante at viderebringe i analysen. Der er med andre ord

ikke noget, der indikerer, at mængden af revisionserfaring og primær begrebsramme har ind-

virkning på brugen og synet på potentialet af overordnede interne kontroller i revisionen. Vores

data viser i stedet, at det i højere grad er segmentet af virksomheder, der er afgørende for brugen

af overordnede interne kontroller, hvorfor dette vil være et gennemgående tema i de efterføl-

gende analyseafsnit.

Foruden segmenteringsfravalg har vi ikke fundet det relevant at fokusere på værdiskabelsen

over for kunden, eftersom vi mener, at vores primære data ikke er validt til at analysere den

oplevede kvalitet, da der alene er tale om data fra revisorer og ikke data fra den anden ende af

bordet. Uagtet revisorer oplever mange forskellige virksomheder og får feedback på, om det

produkt revisorerne leverer giver merværdi i forhold til den comfort, der ligger i revisors på-

tegning af regnskabet, mener vi, det er for unuanceret et grundlag til, at vi vil basere en analyse

herpå.

I så fald ville vi have skulle opsætte kvalitative interview med virksomheder alene med det

formål at afdække værdiskabelseselementet, og det mener vi ville være for snævert i forhold til

afhandlingens problemfelt.
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4.2 Styrken af virksomhedernes overordnede interne kontroller

I dette afsnit vil vi gennemgå revisorernes vurdering af styrken af virksomhedernes overord-

nede interne kontroller for at verificere, om de overordnede interne kontroller har et niveau,

som danner grundlag for afhandlingens videre forløb.

I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne bedt om at vurdere hvor mange af deres kun-

der, der har implementeret stærke overordnede interne kontroller. Respondenterne fik valgmu-

ligheder, der spænder fra, at der ikke er nogen af deres kunder, som har implementeret stærke

overordnede interne kontroller til, at alle respondentens kunder opfylder kravet om stærke over-

ordnede kontroller. Respondenternes svar fordelt på respondentens primære segment fremgår

af nedenstående tabel.

Figur 12 (egen tilvirkning)

Svarene fra respondenterne viser, at alle uden undtagelse har kunder, som har implementeret

stærke overordnede interne kontroller.

78% af respondenterne svarer ydermere, at halvdelen eller flere af deres kunder har implemen-

teret overordnede interne kontroller, som er med til at reducere risikoen for væsentlige fejl i

regnskabet.
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På baggrund af det indhentede data kan det derfor konkluderes, at virksomhederne har imple-

menteret overordnede interne kontroller med en sådan styrke og i et sådant omfang, at det be-

rettiger til denne afhandling.

Hvis der laves en dybere analyse af svarene fordelt på respondenternes primære segment viser

det sig, at der er en sammenhæng mellem størrelsen af de kunder respondenterne betjener og

antallet af kunder som har implementeret stærke overordnede interne kontroller. For segmen-

terne ”Ejerdrevne virksomheder” og ”Små og mellemstore virksomheder” udgør andelen af

svar, hvor der kun er få af respondenternes kunder, som har implementeret stærke overordnede

kontroller henholdsvis 29% og 32%, mens den tilsvarende andel for segmentet ”Store virksom-

heder” kun er 6%. Ydermere svarer 56% af respondenterne, som arbejder med store virksom-

heder, at størstedelen eller alle deres kunder har stærke overordnede kontroller, mens andelen

for de to andre segmenter er 24%. Ikke overraskende indikerer data således, at der generelt er

en større andel af de store virksomheder, som har implementeret stærke overordnede interne

kontroller end tilfældet er for de øvrige segmenter. Dette hænger alt andet lige sammen med, at

behovet for kontrol stiger ved øget kompleksitet i overvågningen.

For at undersøge om virksomhedens størrelse har indflydelse på styrken af de overordnede in-

terne kontroller, er respondenterne ligeledes blevet bedt om at tage stilling til andetsteds i spør-

geskemaet:

Figur 13 (egen tilvirkning)
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Svarene på spørgsmålet viser, at der, baseret på revisors erfaringer, er en klar tendens til, at de

overordnede interne kontroller i stigende grad er i stand til at reducere risikoen for væsentlig

fejlinformation i regnskabet, jo større virksomheden er. Tendensen viser sig således blandt alle

respondenterne på tværs af segmenter, om end den er mest iøjefaldende hos revisorer hvis pri-

mære segment er store virksomheder. Således er andelen af respondenter, der enten svarer

”enig” eller ”meget enig” til udsagnet henholdsvis 59%, 63% og 74% startende med segmentet

for ejerdrevne virksomheder.

I forbindelse med spørgsmålet havde respondenterne mulighed for at komme med uddybende

kommentarer. Disse fremgår uredigeret af bilag 8. Der er især to forhold, som er værd at be-

mærke, og som går igen i de uddybende kommentarer. En række respondenter påpeger, at der

især i ejerdrevne virksomheder er en ledelse, som er meget involveret i og opmærksom på alt,

hvad der sker i virksomhederne, hvilket må betegnes som en stærk overordnet intern kontrol.

Respondenterne påpeger dog samtidig, at denne form for kontrol ofte er uformel og udokumen-

teret, og derfor meget svær for revisor at basere sig på.

Andre respondenter fremhæver, at de ikke mener, at det er størrelsen af virksomheden, som

afgør hvorvidt de overordnede interne kontroller er stærke, men derimod om der er tale om en

professionelt drevet virksomhed. De påpeger dog samtidig, at der ofte er en sammenhæng mel-

lem professionalisme i ledelsen og virksomhedens størrelse, hvorfor der indirekte er en sam-

menhæng mellem størrelse og styrken af virksomhedens overordnede interne kontroller.

Det første forhold kan være med til at forklare forskellen mellem udsagnene fordelt på segmen-

ter. Revisorer, der primært reviderer større virksomheder, har således ikke de samme erfaringer

med de overordnede interne kontroller i mindre virksomheder, og har derfor vanskeligt ved at

vurdere styrken heraf og er måske derfor ikke opmærksomme på, at der i de mindre virksom-

heder faktisk er stærke overordnede kontroller, om end de er af en anden og mere uformel

karakter. Den samme uvidenhed kan selvfølgelig gøre sig gældende i tilfælde, hvor revisor pri-

mært beskæftiger sig med ejerdrevne virksomheder.

Det andet forhold som nævnt ovenfor om at styrken af de overordnede interne kontroller ofte

er afledt af professionalismen hos ledelsen kan have en stor indflydelse på de nævnte tendenser.

I større virksomheder er der således oftere flere midler, der kan investeres i ledelsestiltag, hvor-

imod en ejerleder ofte har andre opgaver og gøremål end de rent ledelsesmæssige.
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Uagtet de ovenstående forskelle er der for alle segmenter dog en klar tendens, der viser tilslut-

ning til udsagnet om, at størrelsen af virksomheden afspejles i styrken af de overordnede kon-

troller. Dette understøttes ydermere af, at der kun er henholdsvis 6%, 12% og 13%, som erklæ-

rer sig ”uenig” heri. Sammenholdt med den identificerede tendens i spørgsmålet omkring revi-

sors vurdering af styrken af de overordnede interne kontroller jf. ovenfor, vurderes det, at der

er en klar sammenhæng mellem størrelsen af virksomhederne og styrken af de overordnede

interne kontroller.

Delkonklusion

Virksomhederne har generelt implementeret stærke overordnede interne kontroller, som med-

virker til at reducere risikoen for væsentlige fejl i regnskabet. Således har alle revisorerne til-

kendegivet, at de har kunder, som har implementeret stærke overordnede interne kontroller. 78

% af revisorerne har svaret, at halvdelen eller flere af deres kunder lever op til den fastsatte

definition. En nærmere analyse af tilbagemeldingerne afslører en klar tendens om, at der i større

omfang er stærke overordnede interne kontroller i virksomheder, som tilhører segmentet store

virksomheder. Denne tendens understøttes af, at revisorerne på tværs af segmenterne tilkende-

giver, at der er en proportional sammenhæng mellem størrelsen af virksomheden og styrken af

de overordnede kontroller. Revisorerne understreger dog, at mindre virksomheder ofte også har

stærke overordnede kontroller, men at disse ofte er mere uformelle og udokumenterede, hvilket

gør det vanskeligt for revisor at basere sig på dem.
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4.3 Muligheder for brug af virksomhedernes overordnede interne kontroller

I forbindelse med gennemgangen af de overordnede tendenser i svarene fra den udførte spør-

geskemaundersøgelse jf. afsnit 4.1 blev det fastslået, at de statsautoriserede revisorer primært

ser et potentiale for udnyttelse af virksomhedernes overordnede interne kontroller i forbindelse

med risikovurderingen eller til at afdække risici på revisionsmålsniveau. Formålet med dette

afsnit er at belyse revisors muligheder for reelt at benytte virksomhedernes overordnede interne

kontroller i revisionen henholdsvis som led i risikovurderingen til at reducere antallet af risici

og til at imødegå risici på revisionsmålsniveau. Gennemgangen vil blive foretaget med ISA 315

og ISA 330 som omdrejningspunkt for undersøgelserne af henholdsvis mulighederne for brug

af de overordnede interne kontroller i risikovurderingen og mulighederne for at benytte dem til

afdækning af identificerede risici på revisionsmålsniveau. Analysen af mulighederne vil blive

foretaget af to omgange, hvor der i den første del vil blive gennemgået mulighederne for at

reducere antallet af risici, mens andel del vil belyse mulighederne for at benytte de overordnede

interne kontroller til at afdække risici på revisionsmålsniveau. Afsnittet vil indeholde overve-

jelser om forskelle i revisors muligheder for brug af de overordnede interne kontroller som

følge af virksomhedernes størrelse. Undervejs i afsnittet vil data fra de udførte interview blive

inddraget som understøttende fortolkningsbidrag.

4.3.1 Overordnede interne kontroller som led i risikovurderingen

I nærværende afsnit vil vi afdække revisors muligheder for at benytte virksomhedernes over-

ordnede interne kontroller til at eliminere/reducere antallet af risici i forbindelse med risikovur-

deringsprocessen. Afsnittet vil tage udgangspunkt i et fiktivt scenarie for at fastsætte den umid-

delbare logiske indvirkning af virksomhedernes overordnede interne kontroller på revisors ri-

sikovurdering i en given virksomhed. Derefter vil afsnittet inddrage teorien omkring revisors

risikovurdering fra revisionsrisikomodellen, ISA 200 og ISA 315 og analysere, hvad der er reelt

er muligt i henhold til teori og standarder. Slutteligt vil afsnittet koble den logiske slutning fra

det opstillede scenarie sammen med de faktiske muligheder fra teori og standarder for at vise

sammenhængen mellem de to.

Som led i afhandlingens problemstilling har vi sat os for at undersøge, hvorvidt revisor kan

benytte virksomhedernes overordnede stærke kontroller til at reducere antallet af risici i forbin-

delse med risikovurderingen. At dette vurderes relevant at undersøge tager udgangspunkt i et

logisk ræsonnement, som er skitseret ved et fiktivt scenarie umiddelbart nedenfor.
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To identiske virksomheder, som opererer i samme branche, er underlagt samme regulering,

hvor ledelsen har samme fokus på kontroller og har samme revisor. I det skitserede tilfælde vil

revisor, alt andet lige, identificere to identiske risikobilleder, da der er tale om to helt identiske

virksomheder. Vi anskuer herefter de to samme virksomheder som ovenfor. Dog med den for-

skel, at de overordnede interne kontroller i den første virksomhed er stærke, mens de overord-

nede interne kontroller i den anden virksomhed er svage som følge af ledelsens manglende

prioritering af intern kontrol og udlevelse af kontrolbevidsthed. Det antages i dette scenarie, at

revisors vurdering af styrken af de overordnede interne kontroller i de to virksomheder vil være

forskellige og følger ledelsens prioritering heraf.

Ud fra en sund fornuft er det vores vurdering, at denne forskel på styrken af virksomhedernes

interne kontroller, herunder de overordnede interne kontroller, umiddelbart vil forventes at have

en påvirkning på revisors risikovurdering i de to virksomheder, og at risikoen for væsentlig

fejlinformation i en virksomhed med stærke overordnede interne kontroller alt andet lige vil

være mindre end den samme risiko i en ellers identisk virksomhed med svage interne kontroller.

Som følge heraf vil revisor identificere flere risici for væsentlig fejlinformation i virksomheden

med svage kontroller end i virksomheden med stærke kontroller. Baggrunden for dette ræson-

nement er, at ledelsen i virksomheden med svage overordnede interne kontroller ikke antages

at have en risikovurderingsproces og deraf ikke har føling med forhold, der kan medføre væ-

sentlig fejlinformation i regnskabet og derved ikke har mulighed for at minimere disse risici,

mens ledelsen i virksomheden med stærke overordnede interne kontroller antages at have bedre

forudsætninger for at imødegå eller ligefrem eliminere risici for, at der er væsentlig fejlinfor-

mation i virksomhedens regnskab.

Scenariet overfor blev i forbindelse med vores interview drøftet med interview-kilderne. Både

René Herman Christensen og Martin Samuelsen gav udtryk for, at de i forbindelse med revisi-

onen af de to virksomheder, ville forvente et andet risikobillede i virksomheden med svage

overordnede interne kontroller, end i virksomheden med stærke overordnede interne kontroller.
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Dette understøttes af René Herman Christensen, som i forbindelse med drøftelsen udtalte:

”Hvis du kigger på to ens virksomheder i samme industri og den ene har en laissez faire ledelse

og den anden har et Sarbanes-Oxley kontrolmiljø tilgang til det, jamen der vil din vurdering af

den iboende risiko være lavere end i den anden. Og når den iboende risiko er lavere, så er

sandsynligheden for at der opstår fejl også lavere, derfor er der også en lavere sandsynlighed

for, at der kan opstå væsentlige fejl i regnskabet.”

I forlængelse af interview-kildernes positive udmelding om et mindre omfattende risikobillede

i en velkontrolleret virksomhed blev det drøftet, om det var et udtryk for, at virksomhedens

overordnede interne kontroller kan benyttes til at eliminere risici i forbindelse med risikovur-

deringen. Interview-kilderne var også her enige og gav hver især udtryk for, at det efter deres

overbevisning ikke er muligt at tale om at eliminere risici på baggrund af kontroller, der ikke

er testet for at have været effektive i hele perioden. Dette kommer bl.a. til udtryk ved Jørgen

Valther-Hansen:

”Jeg er lidt bekymret for der, hvor du bruger det til at sige; risici du har identificeret, dem

afliver du på det høje niveau ud fra en ledelsesforståelse, hvor du ikke som udgangspunkt har

testet kontrollen, og hvor du som udgangspunkt heller ikke har testet dens sensitivitet og for

fejl.”

René Herman Christensen tilslutter sig Jørgen Valther-Hansen opfattelse af, man ikke kan tale

om at eliminere risici med udgangspunkt i, at en overordnet intern kontrol har afdækket den i

årets løb, uden at revisor har testet effektiviteten af kontrollen:

”Men inden for den enkelte virksomhed, når man vurderer og forstå de overordnede interne

kontroller, så eliminerer de ikke risici, kan man sige. De risici, der nu er der, de er der.”

Baseret på de opstillede scenarier, er der således blandt interview-kilderne en anerkendelse af

det logiske ræsonnement bag antagelsen, at virksomhedernes overordnede interne kontroller

har en indflydelse på, hvilke risici revisor vil identificere, men samtidig er der en klar modstand

mod at fastslå, at virksomhedens overordnede interne kontroller kan bruges til at elimere risici

i forbindelse med risikovurderingen.
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For at forstå sammenhængen mellem det logiske ræsonnement, som er skitseret ovenfor, og

interview-kildernes udmelding om, at det ikke er muligt at bruge de overordnede interne kon-

troller til at eliminere risici, kræves en dybere analyse af begrebet risici og revisionsstandarder-

nes krav til revisors risikovurdering.

I henhold til ISA 200 er det revisionens overordnede mål at styrke brugernes tillid til regnskabet

og i særdeles den finansielle information. Dette gøres ved, at revisor med høj grad af sikkerhed

afgiver en erklæring om, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. For at kunne gøre

dette skal revisor have nedbragt revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau ved at udføre

handlinger til imødegåelse af risici for væsentlig fejlinformation. Det er derfor essentielt for

revisor at identificere hvilke risici for væsentlig fejlinformation, der er i en given virksomhed,

for at være i stand til at designe handlinger, som kan imødegå risiciene i passende omfang.

Revisors vurdering af hvilke risici, der er i den enkelte virksomhed tager udgangspunkt i teorien

om revisionsrisikomodellen, hvor en risiko for væsentlig fejlinformation er defineret som en

funktion af den iboende risiko og kontrolrisikoen. For at revisor kan bruge en virksomheds

overordnede interne kontroller til at reducere risikoen for væsentlig fejlinformation til et niveau,

hvor revisor ikke behøver at foretage yderligere revisionshandlinger, skal virksomhedernes

overordnede interne kontroller derfor kunne reducere enten den iboende risiko eller kontrolri-

sikoen.

Kontrolrisikoen er udtryk for risikoen for, at en fejl ikke vil blive identificeret af den interne

kontrol. Jo stærkere og mere præcis den identificerede kontrol er, jo mindre vil kontrolrisikoen

i den identificerede risiko være. Da de overordnede interne kontroller er en delmængde af den

interne kontrol betyder det, at stærke overordnede interne kontroller alt andet lige vil medføre

en reduktion af kontrolrisikoen. Såfremt revisor vurderer, at virksomhedens overordnede in-

terne kontroller medfører en lav kontrolrisiko skal revisor imidlertid udforme og udføre test af

kontrollerne for at kunne basere hans overbevisning herpå (ISA 330, nr. 8).
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Dette understøttes af Martin Samuelsen som udtaler:

”Ud fra et kvalitetsteknisk synspunkt ser vi nogle gange at revisorerne fejlagtigt klassificerer

kontrolrisikoen som værende lav uden at have testet noget. Det kan man ikke, hvis du ikke tester

eller på anden måde får en overbevisning om, at kontrollerne virker, så skal du sætte din kon-

trolrisiko til høj, selvom du har en forventning om, at det spiller.”

Denne begrænsning i, at revisor skal teste kontroller for at kunne tage kredit for dem medfører,

at det ikke er muligt at eliminere risici med henvisning til, at de overordnede interne kontroller

medfører en lavere kontrolrisiko. Revisor vil i et sådant tilfælde skulle medtage risikoen og

designe handlinger, som sikrer at kontrollen har fungeret effektivt igennem perioden for at af-

dække den identificerede risiko. Revisors brug af overordnede interne kontroller til afdækning

af risici bliver gennemgået nærmere nedenfor i afsnit 4.3.2.

For at det logiske ræsonnement om forskellige risikobilleder i to ellers identiske virksomheder

med forskellig styrke af overordnede interne kontroller skal kunne understøttes, skal styrken af

virksomhedernes overordnede interne kontroller derfor have en indvirkning på den iboende ri-

siko.

Den iboende risiko er risikoen for fejlinformation, der er tilknyttet en komponent i regnskabet.

Størrelsen af den iboende risiko er påvirket af en række forhold i og omkring den reviderede

virksomhed, som revisor ikke har indflydelse på, dette kan f.eks. være kompleksiteten af for-

holdet, om der er regnskabsmæssige skøn involveret. Det kan også være faktorer i virksomhe-

den, der vedrører adskillige eller alle grupper af transaktioner og behøver således ikke være

møntet på en enkelt komponent i regnskabet. Ved vurderingen af den iboende risiko kan revisor

ikke tage hensyn til virksomhedens implementerede kontroller, da disse har indflydelse på risi-

koen for væsentlig fejlinformation via kontrolrisikoen som beskrevet umiddelbart ovenfor. At

virksomhedens overordnede interne kontroller, på trods af deres status som kontroller, skal

kunne have indflydelse på vurderingen af den iboende risiko skal derfor findes i muligheden

for, at faktorer i virksomheden, der vedrører adskillige eller alle grupper af transaktioner, kan

have en effekt på de iboende risiko.
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En sådan faktor, der vedrører flere forhold i regnskabsaflæggelsen og som er en del af virksom-

hedens overordnede interne kontroller kan f.eks. være virksomhedens kontrolmiljø. Kontrol-

miljøet er den del af COSO’s framework, som tilvejebringer grundlaget for de øvrige kompo-

nenter i begrebsrammen. Virksomhedens generelle kontrolbevidsthed og ”tone at the top” er

således grundlæggende for et stærkt kontrolmiljø, men er ikke noget, som kan henføres til en

enkelt regnskabspost eller oplysning i regnskabet. Alligevel er det med til at sikre en mere på-

lidelig regnskabsaflæggelse.

Forholdet mellem iboende risiko og virksomhedernes overordnede interne kontroller blev be-

skrevet af René Herman Christensen i forbindelse med det udførte interview:

”Jeg tror, det kunne være rigtigt, hvis der havde stået (læs: med henvisning til spørgsmål i

spørgeskema omkring muligheden for at eliminere risici ved hjælp af overordnede interne kon-

troller) at nedbringe min vurdering af den iboende risiko. For det er typisk dét, man kan bruge

sin forståelse af de overordnede interne kontroller til. Sagt på en anden måde, der er rigtig stor

forskel på risikobilledet, altså sandsynligheden for, at der kan opstå fejl, som kan medføre væ-

sentlige fejl i regnskabet. Væsentlighedsbegrebet er rigtig vigtigt her, fordi når vi snakker om

risikoen for at der kan opstå væsentlige fejl i regnskabet, så kan den godt være lavere i en

virksomhed, som er virkelig professionelt styret og levet med rigtig gode og stærke interne kon-

troller, funktionsadskillelse, controlling-funktioner og alle sådan nogle ting her. Når man går

ind i sådan en virksomhed som revisor, sidder man jo med et andet risikobillede på regnskabs-

post og revisionsmålsniveau. En virksomhed hvor du kommer ind og opdager, at det der med

regnskabsførelse, bogføring og lave et regnskab, det er noget, som de er lidt irriteret over, og

det går de ikke så meget op i, så vil du også alt andet lige have en lidt skarpere næse i forhold

til, hvor du vurderer, der er risici.”

René Herman Christensen bekræfter således, at der er en sammenhæng mellem styrken af virk-

somhedens overordnede interne kontroller og hvor høj den iboende risiko for en given kompo-

nent i regnskabet er, og at den iboende risiko bliver mindre jo stærkere de overordnede kontrol-

ler er. René Herman Christensen nævner ligeledes, at væsentlighedsbegrebet spiller en stor

rolle, da en lavere iboende risiko i nogle tilfælde vil betyde, at risikoen for væsentlig fejlinfor-

mation bliver så lav eller ligefrem ikke eksisterende, at der ikke længere er en risiko, som revi-

sor skal udføre revisionshandlinger for at imødegå.
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På den måde kan styrken de overordnede interne kontroller have en effekt på hvor mange risici,

der er i en given virksomhed, som revisor kan identificere, men som både René Herman Chri-

stensen og Jørgen Valther-Hansen påpeger, vil det ikke være muligt for revisor at udelade eller

eliminere en risiko med henvisning til stærke overordnede kontroller.

For at vende tilbage til det indledende scenarie med to identiske virksomheder, hvor den eneste

forskel er styrken af de overordnede interne kontroller, så forklarer ovenstående analyse hvor-

dan sammenhængen mellem forventningen om revisors forskellige risikovurderinger og styr-

ken af de interne kontroller hænger sammen. I virksomheden med stærke overordnede kontrol-

ler, vil den generelle iboende risiko på komponenterne i regnskabet således være mindre, da

virksomhedens ledelse gennem deres ledelsesstil har fokus på en pålidelig regnskabsaflæggelse,

og at dette fokus bliver kanaliseret ud i virksomheden og gennemsyrer den måde medarbejderne

arbejder og agerer på. At den iboende risiko generelt er lavere medfører, at der er flere af de

potentielle risici for væsentlig fejlinformation, som bliver så lave, at de ikke er relevante for

revisor at designe handlinger for at imødegå med henblik på at afgive sin erklæring med sik-

kerhed.

I virksomheden med svage overordnede interne kontroller vil ledelsens manglende fokus på

korrekt regnskabsaflæggelse have den modsatte effekt og medføre, at den iboende risiko gene-

relt vil være højere. Dette kan bl.a. skyldes, at ”tone at the top” i virksomheden indikerer, at der

ikke er fokus på klare og effektive forretningsgange, funktionsadskillelse, risikovurderingspro-

cesser, overvågning af kontroller og lignende, som kunne være med til at sikre, at de data, der

bliver tilvejebragt til brug i regnskabet, er korrekte. I denne virksomhed vil der være flere af de

potentielle risici, som alt andet lige vil være identiske med de potentielle risici i virksomheden

med stærke overordnede kontroller, men som pga. den generelt højere iboende risiko vil være

af en sådan væsentlighed, at revisor bliver nødt til at udføre handlinger for at imødegå risikoen

for væsentlig fejlinformation.
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Krav til revisors handlinger og dokumentation i risikovurderingen

I henhold til ISA 315 er det påkrævet, at revisor i forbindelse med hans risikovurdering opnår

en forståelse af virksomhedens interne kontrol. Dette krav er altså ikke afhængigt af, om revisor

tillægger kontrollerne nogen værdi eller ej i risikovurderingen. Der er således ikke andre doku-

mentationskrav til revisor i tilfælde, hvor han vurderer, at virksomhedens overordnede interne

kontroller er med til at reducere den iboende risiko, end i tilfælde hvor det er hans vurdering, at

de er med til at forhøje den iboende risiko.

Overvejelser om brug i risikovurderingen i store vs. små virksomheder

Styrken af virksomhedens overordnede interne kontroller er således afgørende for, om det er

muligt for revisor at reducere antallet af risici i risikovurderingen ved at tage højde for de over-

ordnede interne kontroller i vurderingen af den iboende risiko. Som nævnt ovenfor i afsnit 4.3.1

er det i højere grad professionalismen i ledelsen af den enkelte virksomhed frem for den reelle

størrelse af virksomheden, som revisorerne vurderer har indflydelse på styrken af de overord-

nede kontroller. Dog blev der i samme afsnit vurderet, at der er en indirekte sammenhæng til

størrelsen, da store virksomheder ofte har en mere professionel ledelse. Mulighederne bliver

dog ikke begrænset af selve størrelsen af virksomheden, men i højere grad styrken af de over-

ordnede interne kontroller.

Delkonklusion

Det er pr. definition ikke muligt for revisor at eliminere eller reducere antallet af risici for væ-

sentlig fejlinformation med henvisning til, at en virksomhed har stærke overordnede interne

kontroller. De risici, der er i en virksomhed, de er der uagtet de kontroller, der er implementeret.

Styrken af virksomhedens overordnede kontroller kan dog alligevel have en indflydelse på hvor

mange risici, der findes i virksomheden, da den iboende risiko for transaktioner, balanceposter

og oplysninger bl.a. er påvirket af virksomhedens kontrolmiljø, f.eks. gennem ”tone at the top”.

Når den iboende risiko bliver lavere, vil risikoen for væsentlig fejlinformation ligeledes falde,

hvilket igen reducerer omfanget af handlinger, det er påkrævet at revisor udfører i henhold til

revisionsrisikomodellen. Der vil derfor alt andet lige være færre risici i en virksomhed med

stærke overordnede kontroller end i en ellers identisk virksomhed med svage overordnede kon-

troller.
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4.3.2 Overordnede interne kontroller til afdækning af risici

Ved gennemgangen af ISA 315 i afsnit 4.3.1 belyste vi, at revisor i hans vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation skal tage hensyn til virksomhedens overordnede interne kontroller,

som teoretisk er gennemgået med udgangspunkt i COSO’s begrebsramme, jf. afsnit 2.1. Vi

fandt tilsvarende, at den iboende risiko er påvirket af styrken af de overordnede interne kon-

troller som dermed har en direkte indvirkning på hvilke risici for væsentlig fejlinformation, som

revisor vil identificere, samt om det er en mulighed for revisor at basere sin revision på revisi-

onsbevis genereret i virksomheden.

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i ISA 330 analysere, hvordan overordnede interne kon-

troller kan benyttes til at afdække de vurderede risici for væsentlige fejl. For at revisor kan

basere sin revision på kontrollers funktionalitet, er det påkrævet at fastlægge, at kontrollerne

fungerer effektivt. Det er arten af den konkrete kontrol, der har indflydelse på hvilket revisi-

onsbevis, der skal indhentes for at kunne vurdere, at kontrollen har fungeret effektivt. Dette

kræver således en diskussion af, hvornår en kontrol kan vurderes at være effektiv, samt hvilke

krav der er til det underliggende revisionsbevis. Vi vil i analysen tage udgangspunkt i de over-

ordnede interne kontroller, herunder hvilke krav der skal være opfyldt før, at en overordnet

intern kontrol kan tjene som revisionsbevis til at afdække en risiko for væsentlig fejlinformation

på revisionsmålsniveau.

Det er ikke vores vurdering, at det er en problemstilling, der er hensigtsmæssig at afdække via

data fra spørgeskemaundersøgelsen, da det kræver kvalitative fortolkninger af eksisterende be-

grebsrammer og definitioner.

I vores teoretiske gennemgang af COSO’s begrebsramme, herunder dens definition af intern

kontrol, der er forankret i de internationale revisionsstandarder, fandt vi, at der i teorien ikke

skelnes mellem kontrolkomponenterne, når det drejer sig om muligheden for at en overordnet

intern kontrol kan afdække en risiko for væsentlige fejl i regnskabet. Der må således være de

samme krav til test af en overordnet intern kontrol, som der er til en hvilken som helst anden

kontrol, som revisor ønsker at basere sig på.
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Jørgen Valther-Hansen understreger, at det er afgørende for revisors muligheder for at kunne

basere en del af hans revisionsoverbevisning på overordnede interne kontroller, at han formår

at sætte lighedstegn mellem den specifikke identificerede risiko for væsentlige fejl og den over-

ordnede kontrol, som han mener er med til at afdække risikoen. Dette bakkes op af Martin

Samuelsen, der med andre ord udtaler, at der skal være en rød tråd mellem den overordnede

interne kontrol og den konkrete risiko.

På samme måde som COSO’s begrebsramme og ISA 315 ikke adskiller definitionen af intern

kontrol stiller ISA 330 på tilsvarende vis ikke forskellige krav til revisors brug af virksomhe-

dens forskellige kontrolniveauer, hvorfor revisor skal vurdere designet af kontrollen, teste om

kontrollen er implementeret samt vurdere om kontrollen har været effektiv i hele perioden, så-

fremt revisor ønsker at basere en del af hans revisionsoverbevisning på kontrollens effektivitet.

Der er samhørighed blandt alle vores interview-kilder, der fortolker kravene til revisor som

opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for kontrollens funktionalitet, der med andre

ord vil sige, at kontrollen passende skal afdække den vurderede risiko.

Ikke overraskende er vores interview-kilder enige om, at det stiller større krav til revisor at

dokumentere den fornødne sammenhæng mellem risiko og kontrol ved brug af overordnede

interne kontroller frem for brug af kontroller på transaktionskædeniveau, eftersom sidstnævnte

er karakteriseret ved at være specifikke og unikke i deres art og udformning til alene at afdække

specifikke risici og kontrollen således befinder sig på et lavere niveau. Overordnede interne

kontroller udføres på et højere niveau og er i udgangspunktet mere generelle for virksomheden

og opererer på tværs af risici, hvorfor det kan være vanskeligt at sætte lighedstegn ved, at den

passende afdækker den vurderede risiko.

René Herman Christensen udtrykker, at det primært er de overvågende kontrolaktiviteter i hen-

hold til COSO’s begrebsramme, der har potentiale for at kunne være designet og udført på en

måde, der gør det muligt for revisor at afdække specifikke risici på revisionsmålsniveau. René

Herman Christensen supplerer med, at kontrolmiljøet er vigtigt at forholde sig til som revisor,

herunder ”tone at the top” og hvilken etik og moral, som ledelsen udviser, men at disse som

udgangspunkt ikke kan danne grundlag for at afdække specifikke risici, da de er for overord-

nede.
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Jørgen Vather-Hansen påpeger, at virksomhedernes kompleksitet er afgørende for revisors mu-

lighed for at drage overbevisning af de overordnede interne kontroller.

”Jeg mener, det er afgørende hvilken type virksomhed, du har med at gøre. Om det er en mindre

kompleks og måske endda ejerdrevet virksomhed eller om det er en relativt stor kompleks virk-

somhed. Kontrollernes placering og muligheden for at drage overbevisning af dem, mener jeg

er fundamental forskellig.”

Spurgt til hvad kompleksiteten går ind og begrænser af revisors muligheder for at drage over-

bevisning af de overordnede interne kontroller, uddyber Jørgen Valther-Hansen:

”Det begrænser sædvanligvis muligheden for at sætte lighedstegn mellem risikoen for væsent-

lige fejl og det forhold, at de afdækkes af mere overordnede kontroller. Sagt på en anden måde

er det svært at gennemskue ud fra forskellige kontrolmål, at væsentlige fejl vil blive opdaget af

en overordnet kontrol. Du kan komme langt med at dekomponere registreringer og transaktio-

ner, men resultatet er ofte, at du mister overblikket alligevel, for så kommer du ud af det som

virksomheden sædvanligvis opfatter som et relevant niveau at følge op på. Traditionelt har man

arbejdet med at få stor effekt ud af de overordnede kontroller i form af ledelsens månedlige

opfølgning på omkostninger ved at se afvigelser fra budget, som vil forebygge, at væsentlige

fejl vil forekomme, så det er i den type forhold, hvor enkeltheden spiller en rolle, fordi der ikke

følges op på alle niveauer.”

Jo flere niveauer i virksomheden, der er i betragtning som led i en overordnet intern kontrol,

desto sværere er det at skabe sammenhæng mellem den overordnede interne kontrol og risikoen

for væsentlige fejlinformation på revisionsmålsniveau, således at der ifølge Jørgen Valther-

Hansen er nødt til at være rød tråd mellem kontrollen og risikoen. Der kan i store virksomheder

være så komplekse forretningsgange, der involverer mange mennesker på tværs af niveauer,

hvor overordnede interne kontroller ikke i tilstrækkeligt omfang afdækker den vurderede risiko,

men hvor det i stedet er hensigtsmæssigt at basere revisionen på transaktionsrisikokontroller,

der behørigt er udformet til at afdække risikoen i forretningsgangen.
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Dette stiller spørgsmålet om hvor dybdegående en overordnet intern kontrol skal være for at

revisorer kan basere sig på denne til afdækning af risici for væsentlige fejl. Hertil udtaler Jørgen

Valther-Hansen:

”Hvis vi har den grundlæggende forståelse af, at de følger meget tæt op og forretningen er

tilstrækkelig overskuelig til, at vi mener, at de vil fange en væsentlig fejl, så kan vi godt tillade

os at tage en reduktion og sige, at så får vi kredit for en effektiv kontrol. Hvis vi kan redegøre

for, at hvis der var blevet udeladt en væsentlig transaktion, så ville ledelsen opdage det, hvis

kontrollen kan bestå den test, og vi kan se, at de har gjort det i årets løb, så kan vi godt tage

kredit for det. Og skønheden er så, at den ofte dækker stort set alle revisionsmål.”

René Herman Christensen anerkender på samme vis, at der skal være en tydelig rød tråd mellem

den overordnede kontrol og det faktum, at den effektivt afdækker risikoen. Det sætter krav til

omhyggeligheden af kontrollen. René Hermann Christensen nævner nogle karakteristika, der

skal være opfyldt for, at en overgående kontrolaktivitet kan benyttes til at afdække risici for

væsentlige fejl.

”Hvis man har rigtig gode stærke overordnede interne kontroller, f.eks. i en virksomhed, hvor

der er en controller-funktion, som er inde og udføre reel controlling, opfølgning på ledelses-

rapportering, afvigelsesforklaringer med nogle thresholds og benchmarks, der giver mening i

forhold til vores væsentlighedsniveau. I den type virksomhed, der er det en god, stærk og effektiv

kontrol, som vil afdække mange af de risici, vi har på regnskabspostniveau, hvis den bliver

udført ordentligt, tilstrækkeligt detaljeret og tilstrækkeligt grundigt i et setup, hvor der er funk-

tionsadskillelse.”

Både Jørgen Valther-Hansen og René Herman Christensen påpeger således, at overordnede in-

terne kontroller i udgangspunktet ikke giver et tilsvarende dybt revisionsbevis, som ved test af

transaktionsrisikokontroller. Overordnede kontroller vil derfor i praksis skulle danne grundlag

for revisionsoverbevisning i tillæg til de substansrevisionshandlinger, som revisor udfører som

supplement til test af kontroller.
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Martin Samuelsen understøtter pointen om, at den overordnede interne kontrol skal være til-

strækkeligt dybdegående før at de kan tjene som reelt revisionsbevis.

”Efter min opfattelse, skal man ned på specifikke revisionsmål, før det er rigtigt bevisgenere-

rende. Risikoen ved overordnede interne kontroller er, at de forbliver high level, f.eks. ved en

månedsrapport med nogle mundtlige kommentarer. Fra at være en mavefornemmelse til at blive

et reelt bevis, er der et stykke vej. Så det er lidt mere et add-on. Det må bero på revisors faglige

vurdering, om de mere generelle kontroller kan blive et reelt bevis.”

Martin Samuelsen fremhæver ydermere, at funktionsadskillelse er en anden fundamental for-

udsætning for, at det er muligt at basere sig på internt genererede revisionsbevis.

Manglende funktionsadskillelse mellem de disponerende, registrerende og kontrollerende funk-

tioner forøger risikoen for tilsigtede eller utilsigtede fejl og vanskeliggør således revisors mu-

ligheder for at basere sig på test af kontroller.

Det kan hermed udledes, at brug af overordnede interne kontroller som erstatning til transakti-

onsrisikokontroller ikke bidrager med et isoleret bedre revisionsbevis for, at regnskabet ikke

indeholder væsentlige fejl, da et specifikt revisionsbevis erstattes af et revisionsbevis, der er

compliant med de gældende revisionsstandarder, men som alt andet lige ikke er lige så målrettet

den pågældende risiko og derved ikke kan bidrage med det samme omfang af revisionsoverbe-

visning. Det er dog en diskussion med nuancer, for den overordnede kontrol dækker i udgangs-

punkt flere revisionsmål og giver således rum til, at den besparede tid kan anvendes til alterna-

tive handlinger med det formål at afdække risikoen behørigt og dermed opnå et samlet tilsva-

rende revisionsbevis. Det beror således på revisors faglige vurdering, om de overordnede in-

terne kontroller er tilstrækkeligt relevante i forhold til de vurderede risici, at de kan tjene som

revisionsbevis. I det næste afsnit vil vi analysere kravene i ISA 500 med henblik på at vurdere,

hvornår en overordnet intern kontrol kan tjene som revisionsbevis.
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4.3.3 Egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis ved test af overordnede interne kontroller

For at kunne udforme en revisionskonklusion skal revisor opnå revisionsbevis, der reducerer

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau og som understøtter konklusionen. I dette afsnit

vil vi analysere hvilke krav, der er til revisionsbevis ved test af overordnede interne kontroller

til afdækning af vurderede risici.

I teorigennemgangen af ISA 500 blev det fremhævet, at revisor skal udforme og udføre revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne med henblik på at opnå tilstrækkeligt

og egnet revisionsbevis (ISA 500, nr. 6). Dette kræver en overvejelse af relevansen og pålide-

ligheden af den information, der anvendes som revisionsbevis (ISA 500, nr. 7).

Ved test af kontroller baserer revisor sig på information, der er internt genereret i virksomheden.

For at kunne konkludere, om informationen kan tjene som revisionsbevis, skal revisor vurdere,

om informationen er tilstrækkelig pålidelig og relevant til at afdække risikoen for væsentlige

fejl. Dette sikres ved at opnå revisionsbevis for informationernes nøjagtighed og fuldstændig-

hed samt om informationen er tilstrækkelig præcis og detaljeret til revisors formål (ISA 500,

nr. 9).

Revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis kan bestå af en kombination af forespørgsler,

inspektion, observation, bekræftelse, efterregning, genudførelse og analytiske handlinger. Det

gælder imidlertid, at forespørgsler alene ikke tjener som et tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis (500, A2). I virksomheder hvor den løbende ledelsesrapportering og budgetopfølgning er

af en formel karakter og som bliver skriftligt dokumenteret, vil revisor kunne inspicere, om

virksomheden er har en skarp nok forståelse af og forventning til hvad tallene skal være som

minimum på regnskabspostniveau. Dette indebærer ifølge René Herman Christensen udarbej-

delse og drøftelse af afvigelsesforklaringer i forhold til budget og historiske tal med udgangs-

punkt i nogle thresholds, der er endnu mere detaljereorienteret i forhold til revisors væsentlig-

hedsniveau. Det forudsætter ligeledes, at der følges op med dokumentation og forklaringer.

Dette er en stærk kontrol, som revisor vil kunne benytte som egnet og tilstrækkeligt revisions-

bevis for en række risici, men det kræver at kontrollen er tilstrækkelig specifik i forhold til de

vurderede risici.
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I nogle tilfælde vil det sågar være muligt at observere denne overordnede interne kontrol ved at

revisor deltager på de månedlige eller kvartalsvise opfølgningsmøder, hvor revisor kan høre,

hvad det er for nogle spørgsmål, der bliver stillet, og de svar der bliver givet, herunder modta-

gelse af en kopi af opfølgende forklaringer og dokumentation. Observationer vurderes dog ikke

at være en realistisk mulighed i tilfælde, hvor der er tale om hyppigt forekommende kontroller,

da revisor i så fald vil skulle være uforholdsmæssigt meget til stede i virksomheden for at opnå

tilstrækkelig grad af overbevisning for kontrollens effektivitet.

At opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at en overordnet intern kontrol er hensigts-

mæssigt udformet og har været effektiv i perioden kan være vanskeliggjort af, at kontrollen

ikke er behørigt dokumenteret, således at revisor ikke har mulighed for drage en konklusion om

kontrollen kan bidrage til at reducere revisionsrisikoen.

Implikationer ved ejerdrevne virksomheder

I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt revisor bør gøre sig særlige overvejelser ved brug af

overordnede interne kontroller i ejerdrevne virksomheder.

I vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi, at revisorer i højere grad anvender overordnede in-

terne kontroller på store virksomheder. Dette er nærmere analyseret i afsnit 4.4 om det nuvæ-

rende brug. Flere af de uddybende kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen indikerer imid-

lertid, at styrken af de overordnede interne kontroller ikke har noget med størrelsen på virk-

somheden at gøre, men at de i små virksomheder oftere er uformelle i deres beskrivelse og

dokumentation.
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I de ejerdrevne virksomheder er ledelsens tilsidesættelse kontroller en gennemgående risiko-

faktor. Vi fandt det derfor interessant at undersøge, om det er muligt for revisor at basere sig på

de ejerdrevne virksomheders overordnede interne kontroller, når man risikoen for management

override of controls in mente, hvortil René Herman Christensen udtaler:

”Hvis du har en stærk ejerdrevet virksomhed, så er hans mulighed for at manipulere med regn-

skabet noget større, især hvis han er presset eller lignende, men du kan sagtens have en mindre

virksomhed, hvor der også er stærke overordnede interne kontroller. De behøver ikke at være

så store. Men det er sjældent, at du i de mindre virksomheder, hvor det er ejerlederen selv, kan

få noget overbevisning på regnskabspostniveau, vil jeg mene.”

René Herman Christensen argumenterer således for, at risikoen for, at ejerlederen tilsidesætter

kontroller ved at manipulere med regnskabet forhindrer brugen af overordnede interne kontrol-

ler i ejerdrevne virksomheder som revisionsbevis på revisionsmålsniveau.

Dette står imidlertid i kontrast til Jørgen Valther-Hansens, der til spørgsmålet, om revisor kan

ignorere risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller, svarer:

”Det er rigtigt, det er altid mareridtet og det kan man sige, det er du tvunget ud i at forholde

dig til, du kan ikke lukke øjnene. Men det gør vel ikke muligheden ikke eksisterende. Det kræver

bare, at du har en ekstra dokumentation af, hvad du mener risikoen er, hvorledes du mener det

hænger sammen med hvor presset ledelsen må være i en given situation, dens finansiering osv.

fordi så falder og stiger de her risikofaktorer, og der hvor de så er væsentlige, der prøver du

så at underbygge med din forståelse af branchen generelt og din forståelse af virksomheden, så

du har noget eksternt ædrueligt til at understøtte din opfattelse af, at de her faktorer ikke med-

fører, at du skal tilsidesætte ledelsens kontrolindsats. Det er jo klart at det bliver kritisk for din

revision, når du baserer dig på ledelseskontroller og skærer i antallet af substanshandlinger,

men du skal altid forholde dig til det under alle omstændigheder.”

Jørgen Valther-Hansen tilkendegiver, at det at basere sig på overordnede interne kontroller ikke

er diskvalificeret af risikoen for ejerens tilsidesættelse af kontroller, men at dette er noget, re-

visor skal adressere særskilt under alle omstændigheder.
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Styrken af ejerlederens indgående kendskab til virksomheden, hans stærke kundekontakt og

tilstrækkelige flair for periodeopfølgning til, at han kan konstatere, om der er væsentlige fejl

skal således ikke begrænset af den latente risiko for management override of controls.

Antagelsen om, at gevinsten ved brug af overordnede interne kontroller skal betragtes netto

med risikoen for ejerens tilsidesættelse af kontroller, bliver tilsvarende ikke anerkendt af Martin

Samuelsen.

”Altså rent teoretisk er der efter min vurdering mere grundlag for at tænke dette ind i de mindre

virksomheder end i de store rent potentialemæssigt. Problemet er bare, at i de små virksomhe-

der bliver kontrollerne sjældent dokumenteret, så det er svært at teste. Sådan en ejerleder der

sidder i et open office sammen med 8 andre og styrer det, han er jo inde over alt. Så hvis han i

virkeligheden dokumenterede alt det, han lavede, ville der være grundlag for en betydelig ef-

fektivisering ved at kunne overgå til en kontrolbaseret revision. Der vil det virkelig være inte-

ressant.”

Problemstillingen om, at de overordnede kontroller i ejerledede virksomheder er uformelle og

udokumenterede lever således stadig, men hvis dokumentationen heraf fandt sted, ville det

danne grundlag for en betydelig effektivisering, da ejerlederen ofte er enormt tæt på virksom-

heden og inde over alle transaktionskæder.

Delkonklusion

For at afdække risici med revisionsoverbevisning opnået ved test af virksomhedernes overord-

nede interne kontroller, er det nødvendigt at kunne sætte lighedstegn mellem risikoen for væ-

sentlige fejl og det forhold, at de afdækkes af mere overordnede kontroller. Der skal således

være en tydelig rød tråd mellem den overordnede interne kontrol og det faktum, at den effektivt

afdækker den specifikke risiko.

Revisor skal opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for, at den overordnede kontrol effek-

tivt afdækker den specifikke risiko. Dette kan være vanskeliggjort af, at disse kontroller i visse

virksomheder er uformelle i deres beskrivelse og dokumentation.
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4.4 Revisors nuværende brug af overordnede interne kontroller

Vi har ovenfor analyseret teorien bag revisors muligheder for at benytte overordnede interne

kontroller i risikovurderingen og til at afdække risici for væsentlige fejl. Derudover har vi ana-

lyseret kravene til et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for, at revisor kan basere sig på de

overordnede interne kontrollers effektivitet.

I dette afsnit vil vi belyse revisorernes nuværende brug af virksomhedernes overordnede interne

kontroller som led i revisionen, herunder hvad de specifikt bliver benyttet til. Derudover vil

revisorernes erfaring med brugen heraf blive gennemgået. Afsnittet vil tage udgangspunkt i data

fra spørgeskemaundersøgelsen suppleret med uddybende kommentarer og overvejelser fra de

kvalitative interview.

Respondenterne blev i undersøgelsen bedt om at tage stilling til, i hvilket omfang de benytter

virksomhedernes overordnede interne kontroller i revisionen af de af deres kunder, som har

stærke overordnede interne kontroller. Respondenterne fik mulighed for at svare på spørgsmålet

ved fire prædefinerede svar samt et åbent svar, hvis de ikke fandt mulighederne fyldestgørende.

Da hver respondent potentielt har flere kunder, hvor de overordnede kontroller kan bruges for-

skelligt, var respondenterne ikke begrænset til at vælge én svarmulighed. Fordelingen af de

modtagne svar frem går af nedenstående figur.

Figur 14 (egen tilvirkning)
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Svarene for de to respondenter, som har gjort brug af muligheden ”Andet” fremgår af bilag 8

og vurderes pga. det begrænsede antal respondenter, samt de umiddelbare ligheder med de øv-

rige svarmuligheder, at være uvæsentlige for databehandlingen.

Som det fremgår af svarene, er det fåtallet af revisorerne, som har kunder, hvorpå de ikke bruger

virksomhedernes overordnede interne kontroller. Dette er også hvad man må forvente, eftersom

der i ISA 315 er krav til, at revisor opnår en forståelse af virksomhedens interne kontrol, hvilket

ligeledes er listet som svarmulighed. Denne svarmulighed er der 49% af respondenterne, der

har valgt. Vi mener ikke, at dette er udtryk for det reelle billede, da 73% af respondenterne har

givet udtryk for, at de benytter de overordnede interne kontroller aktivt til at nedbringe antallet

af normale risici. Pr. definition vil dette kræve, at de har opnået en forståelse for de overordnede

kontroller, hvorfor de må opfylde revisionsstandardernes krav herom. Det er vores vurdering,

at de 49% er udtryk for, at der er flere af respondenterne, der ikke har været opmærksomme på,

at de automatisk overholder svarmuligheden omkring compliance med revisionsstandarder og

derfor ikke har tilvalgt denne svarmulighed.

Denne antagelse bliver understøttet af Martin Samuelsen fra Revisortilsynet, som på et spørgs-

mål om revisor lever op til kravet om at dokumentere deres forståelse for virksomhedernes

interne kontroller svarer:

”Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, det er der, vi oplever plads til forbedringer. Jeg synes egent-

ligt, at revisorerne kommer meget godt omkring dokumentationen af kendskab til virksomhe-

derne og deres omgivelser”

Mere interessant er det at 38% af respondenterne giver udtryk for, at de bruger de overordnede

kontroller til at afdække risici på revisionsmålsniveau. De ovennævnte 38 % af respondenterne

dækker over en betydelig spredning mellem segmenterne, da kun 18 % af respondenterne, som

primært arbejder med ejerdrevne virksomheder, har svaret positivt på dette forhold, mens de

tilsvarende procenter er 37% for revisorer, der arbejder med små og mellemstore virksomheder

og hele 50% for respondenter, hvor store virksomheder udgør størstedelen af deres kundepor-

tefølje.
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Tendensen med at virksomhedernes overordnede interne kontroller i højere grad bliver brugt til

afdækning af risici på revisionsmålsniveau bliver endda tydeligere ved gennemgang af respon-

denternes svar på hvor mange af deres kunder, de benytter det på jf. nedenstående figur.

Figur 15 (egen tilvirkning)

Svarene for respondenterne i segmentet ejerdrevne virksomheder vurderes i dette tilfælde ikke

at kunne benyttes til at udtrykke et repræsentativt billede som følge af, at blot 3 respondenter i

segmentet benytter overordnede interne kontroller aktivt til at afdække risici på revisionsmåls-

niveau.

I sammenligningen af de to øvrige segmenter fremkommer der en tendens, hvor revisorer, der

primært sidder med store virksomheder, i højere grad gør brug af overordnede interne kontroller

i revisionen på en større andel af deres kunder, end tilfældet er for deres kollegaer, der primært

arbejder med små og mellemstore virksomheder. Forskellen mellem segmenterne må formodes

at hænge sammen med, at de overordnede kontroller på mindre virksomheder ofte er mere ufor-

melle og udokumenterede sammenholdt med risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller.

Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at kontrollen er udført, vil det være vanskeligt

for revisor at basere sig på kontrollen. De præcise krav, der skal opfyldes for at revisor kan

hente overbevisning fra virksomhedernes overordnede kontroller er gennemgået i afsnit 4.3.2.
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Forholdet omkring omfanget af revisors brug af overordnede interne kontroller til afdækning

af risici på revisionsmålsniveau blev ligeledes drøftet med Martin Samuelsen. Han kunne be-

kræfte, at Revisortilsynet ser kontroller af mere overordnet karakter bragt i spil som del af re-

visionsdokumentationen til afdækning af risici men påpeger samtidig, at det ikke er i et omfang,

hvor det har været afgørende for revisionen, men blot har været som en tilføjelse for at få kredit

for de mere overordnede kontroller, såfremt revisor har testet disse i forbindelse med revisio-

nen.

73% af respondenterne har tilkendegivet, at de gør brug af virksomhedernes overordnede in-

terne kontroller til at reducere antallet af normale risici. Når tilslutningen til dette spørgsmålet

fordeles ud på segmenter er det bemærkelsesværdigt, at der ikke umiddelbart er den samme

klare tendens mellem segmenterne, som der blev identificeret ved respondenternes brug af virk-

somhedernes overordnede kontroller til afdækning af risici på revisionsmålsniveau jf. ovenfor.

Fordelingen mellem segmenterne er således hhv. 71%, 71% og 77% startende med segmentet

med de mindste virksomheder.

Den klare tendens bliver understøttet af respondenternes svar på, hvor mange af deres kunder

med stærke overordnede kontroller de udfører denne handling på jf. nedenstående figur.

Figur 16 (egen tilvirkning)
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Som det fremgår er der en tydelig trend i spredningen mellem segmenterne. For respondenter,

der primært håndterer ejerdrevne virksomheder, er det således 66% som på størstedelen eller

alle deres kunder benytter virksomhedernes overordnede interne kontroller i risikovurderingen,

mens de tilsvarende tal for revisorer med små og mellemstore virksomheder er 55% og 65%

for revisorer med store virksomheder som primær portefølje. I afsnit 4.3.1 er der yderligere

konstateret, at størrelsen på virksomhederne ikke som udgangspunkt har indflydelse på styrken

af de overordnede interne kontroller, men at der generelt er større professionalisme i de større

virksomheder, hvormed styrken af de overordnede interne kontroller stiger.

Som nævnt ovenfor anses sammenhængen mellem virksomhedens størrelse og revisors tilbøje-

lighed til at basere sig på overordnede interne kontroller til afdækning af risici på revisions-

målsniveau at skyldes, at de overordnede kontroller i f.eks. ejerdrevne virksomheder ofte er

mere uformelle og udokumenterede i sin art, hvilket kan gøre det svært for revisor at samle

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, ligesom risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontrol-

ler er tilsvarende større.

At der ikke er den samme sammenhæng mellem størrelsen af virksomheden og hvorvidt revisor

benytter sig af de overordnede interne kontroller i forbindelse med risikovurderingen vurderes

at skyldes, at processen omkring revisors risikovurdering i højere grad er et spørgsmål om re-

visors mavefornemmelse og kendskab til den reviderede virksomhed, hvorfor det i større om-

fang er muligt for revisor at tage højde for eventuelle uformelle og udokumenterede overord-

nede kontroller i forbindelse hermed. Alt andet lige vil velkontrollerede virksomheder medføre,

at revisor sætter en anderledes spilleplade med færre risici til følge.

Formuleringen af dette spørgsmål gav i forbindelse med de kvalitative interview anledning til

drøftelser, da både René Herman Christensen og Jørgen Valther-Hansen påpegede, at det ikke

er muligt at reducere antallet af normale risici med henvisning til overordnede interne kontrol-

ler. René Herman Christensen gav udtryk for, at han i højere grad tolkede svarene som, at revi-

sorerne benytter deres kendskab til virksomhedernes overordnede interne kontroller ved vurde-

ring af den iboende risiko, hvilket kan medføre færre risici for væsentlig fejlinformation.
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Denne fortolkning blev bakket op af Jørgen Valther-Hansen, som gav udtryk for, at han så

svarene som en oversættelse af revisorernes mavefornemmelse, når de træder ind i en vel-

kontrolleret virksomhed. Begge argumenter er i overensstemmelse med revisors muligheder

inden for revisionsstandarderne jf. analysen i afsnit 4.3.1. Svarene på dette spørgsmål må der-

med tolkes som værende udtryk for revisors brug af overordnede interne kontroller i deres vur-

dering af den iboende risiko, hvilket kan medføre, at antallet af risici for væsentlig fejlinforma-

tion bliver reduceret. Der er i gennemgangen af kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen

ikke fundet indikationer på, at der bør anlægges en anden vurdering.

Årsager til at overordnede interne kontroller ikke benyttes aktivt i revisionen

16 % af respondenterne har svaret, at de ikke benytter sig aktivt af virksomhedernes overord-

nede interne kontroller som led i risikovurderingen eller til at afdække risici på revisionsmåls-

niveau. Revisorerne i denne gruppe er blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn for at

hjælpe med at vurdere årsagen til deres tilbageholdenhed fra at bruge virksomhedernes over-

ordnede kontroller aktivt i enten risikovurderingen eller til at afdække risici på revisionsmåls-

niveau. Svarene på disse spørgsmål fremgår af bilag 8, spørgsmål 12.1 – 12.6. Vi vil i dette

afsnit gennemgå empirien fra spørgeskemaundersøgelsen og samle op på mulige årsager til, at

overordnede interne kontroller ikke benyttes aktivt i revisionen.

For at vurdere, om fravalget af overordnede interne kontroller i revisionen skyldes, at det ikke

vil være effektivt, bad vi respondenterne om tage stilling. Tilbagemeldingerne er illustreret i

nedenstående figur.

Figur 17 (egen tilvirkning)
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Årsagen til at denne gruppe ikke i større grad benytter virksomhedernes overordnede interne

kontroller skal ifølge besvarelserne ikke findes i manglende mulighed for effektivisering. Såle-

des erklærer 73% af denne delpopulation sig ”enig” eller ”meget enig” i, at det vil være effektivt

for dem at benytte virksomhedernes overordnede kontroller i højere grad end de gør på nuvæ-

rende tidspunkt. Kun 7% svarer, at de er ”uenige” i denne påstand.

Dernæst ønskede vi at undersøge, om kravene til egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis kunne

have en indflydelse på benyttelsen af overordnede interne kontroller i revisionen. Tilkendegi-

velserne er illustreret i nedenstående figur.

Figur 18 (egen tilvirkning)

På spørgsmålet om det er klart for respondenterne, hvordan de opnår tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis, er der en større usikkerhed at spore. Der er således kun 47%, som har erklæret,

at de er ”enige” i, at de kender svaret på udsagnet, mens de restende 53% har svaret, at de er

”uenige” eller ”hverken enige eller uenige”. I dette tilfælde tolkes svar hvor respondenterne

erklærer sig "hverken enige eller uenige” som værende et usikkerhedstegn, da det vurderes, at

respondenten havde svaret ”enig”, såfremt det var klart for ham, hvordan han opnår tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis.
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Omtrent halvdelen af gruppen vurderer således, at de ikke er klar over, hvordan de opnår et

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved test af overordnede interne kontroller. Dette er ikke

en overraskende tilkendegivelse fra gruppen af respondenter, der ikke benytter det aktivt i re-

visionen, da vi som tidligere analyseret i afsnit 4.3.2 fandt, at der skal være en rød tråd mellem

den overordnede interne kontrol og den specifikke risiko. Herunder skal revisor kunne frem-

skaffe behørig dokumentation for, at kontrollen har fungeret effektivt i årets løb, således at den

overordnede interne kontrol vurderes at ville kunne have forhindret væsentlige fejl i regnskabet.

Vi spurgte gruppen, om de på trods af ikke at anvende overordnede interne kontroller aktivt i

revisionen mener, at det kan benyttes som led i risikovurderingen til at eliminere risici.

Figur 19 (egen tilvirkning)

Respondenterne er enige i, at virksomhedernes overordnede interne kontroller kan benyttes til

at nedbringe antallet af risici i forbindelse med risikovurderingen. Til dette udsagn har 80%

erklæret sig ”enige”. Der er imidlertid kun 7%, der er ”meget enige”, hvilket alt andet lige

skyldes, at en konkret overordnede intern kontrol ikke kan eliminere en specifik risiko uden at

revisor har testet, om kontrollen har fungeret effektivt i hele perioden og afdækket risikoen.

Velkontrollerede virksomheder har i udgangspunktet en lavere iboende risiko knyttet til en

række af deres regnskabsposter, hvorved styrken af de overordnede interne kontroller har en

indflydelse på det samlede risikobillede.
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Vi spurgte endvidere gruppen, om de vurderer, at overordnede interne kontroller kan benyttes

til at afdække risici på revisionsmålsniveau for at identificere, om dette kunne være årsagen til,

at de ikke benytter det aktivt.

Figur 20 (egen tilvirkning)

Her har kun 47% erklæret sig ”enige”, mens 20% har svaret, at det mener, de ikke kan bruges

på en sådan måde. Dette hænger formentlig sammen med, at de overordnede interne kontroller

ofte er af en karakter, hvor de forbliver så high level, at de ikke tilstrækkeligt afdækker risici

for væsentlige fejl på revisionsmålsniveau.

Revisorerne havde ligeledes mulighed for at komme med uddybende kommentarer til, hvorfor

overordnede interne kontroller ikke bliver benyttet mere aktivt i revisionen i dag. Svarene frem-

går af bilag 8, spørgsmål 12.7. Her har en respondent noteret, at han mener, at revisorerne ge-

nerelt er usikre på om de overordnede kontroller er tilstrækkeligt detaljeret til at imødegå risici

for væsentlige fejl på revisionsmålsniveau. Sammen med de observerede usikkerheder vedrø-

rende hvordan revisor sikrer sig tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne benytte de overord-

nede interne kontroller aktivt i revisionen, og hvorvidt overordnede interne kontroller kan be-

nyttes til at afdække risici på revisionsmålsniveau, vurderes respondentens kommentar at ud-
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gøre de væsentligste årsager til, at der er nogle revisorer, som ikke vælger at benytte virksom-

hedernes overordnede interne kontroller mere aktivt i revisionen. På trods af usikkerhederne er

der en bred enighed blandt denne delpopulation om, at det vil kunne bidrage til en mere effektiv

revision, såfremt virksomhedernes overordnede kontroller blev bragt mere i spil i revisionen.

Vi fandt overordnet, at der var en generelt større skepsis ved brugen af overordnede interne

kontroller hos dem, der ikke benytter det aktivt. I særdeleshed var der få, der var ”meget enige”

i anvendelsesmuligheder. Dette kan ligeledes hænge sammen med, at det kræver mere af revi-

sorerne i relation til at vurdere, om der er en rød tråd mellem den overordnede interne kontrol

og den specifikke risiko på revisionsmålsniveau. Endvidere stiller det krav til revisor ved kun

at betragte de risici, der kan medføre væsentlige fejl.

Revisorernes erfaringer ved aktivt brug af overordnede interne kontroller

De 84% af revisorerne som positivt har svaret, at de aktivt benytter virksomhedernes overord-

nede interne kontroller er blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn for at vurdere,

hvilke erfaringer revisorerne har taget med fra disse revisioner. Fordelingen af revisorerne på

deres primære kundesegment er ikke medtaget i denne del af afhandlingen, da der ikke er nogle

klare tendenser mellem segmenterne4. Revisorernes svar på de fremstillede udsagn fremgår af

nedenstående figur.

Figur 21 (egen tilvirkning)

4 Fordelingen kan findes i bilag 7
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Som figuren viser, har revisorerne meget positive erfaringer med aktivt brug af overordnede

interne kontroller i revisionen. 95% af revisorerne erklærer sig således ”enig” eller ”meget enig”

i, at det bidrog til en mere effektiv revision og 84% oplevede, at gevinsten opvejede den inve-

sterede tid. Samtidig svarer 76%, at aktivt brug af overordnede interne kontroller bidrog til en

højere kvalitet i revisionen.

Desuden blev revisorerne spurgt om, det var klart for dem, hvilket revisionsbevis der skal ind-

hentes, for at de overordnede interne kontroller kan benyttes i revisionen. Her svarer revisorerne

ligeledes overvejende positivt på spørgsmålet, om end det ikke er lige så overvældende som

ved de andre svar. Således har kun 68% af respondenterne erklæret sig ”enige” eller ”meget

enige” i dette udsagn.

Som ved de andre spørgsmål har respondenterne også her fået mulighed for at komme med

uddybende kommentarer. Disse kommentarer fremgår af bilag 8, spørgsmål 11.6. Kommenta-

rerne understreger, at respondenterne har fundet det gavnligt for revisionen at benytte de over-

ordnede interne kontroller aktivt i revisionen. Nogle af revisorerne giver dog samtidig udtryk

for, at det primært har bidraget til at opnå et bedre kendskab til virksomhederne og reducere

den overordnede revisionsrisiko, da revisorerne vurderer, at det er vanskeligt for dem at benytte

de overordnede interne kontroller til at imødegå risici på revisionsmålsniveau, da det er svært

at vurdere, hvor meget der skal til for at teste om kontrollerne i tilstrækkeligt omfang afdækker

de identificerede risici og ydermere har fungeret effektivt gennem hele perioden.

Delkonklusion

Revisorerne har igennem deres svar på spørgeskemaerne tilkendegivet, at de på nuværende

tidspunkt i et vist omfang benytter sig af virksomhedernes stærke overordnede interne kontrol-

ler i forbindelse med revisionen. Der er således 50% af revisorerne, som primært beskæftiger

sig med store virksomheder, der svarer, at de afdækker risici på revisionsmålsniveau ved test

af de overordnede kontroller. Den tilsvarende andel udgør 37% for revisorer, der primært be-

skæftiger sig med små og mellemstore virksomheder og 18% for revisorer, der hovedsageligt

arbejder med ejerdrevne virksomheder. Dette viser en klar tendens om, at det i højere grad er

revisorer af store virksomheder, der benytter overordnede kontroller til at afdække risici på

revisionsmålsniveau.
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På baggrund af tilkendegivelserne fra de empiriske undersøgelser er det konkluderet, at denne

tendens er afledt af, at de overordnede interne kontroller i mindre virksomheder ofte er ufor-

melle og udokumenterede, hvilket gør det vanskeligt for revisor at benytte dem som revisions-

bevis.

En lignende sammenhæng mellem revisorenes brug af overordnede kontroller og størrelsen af

virksomhederne findes ikke, når der spørges ind til revisors brug af de overordnede interne

kontroller i relation til vurdering af den iboende risiko. Her svarer 73% af revisorerne, ligeligt

fordelt på segmenter, at de benytter deres kendskab til virksomhedernes overordnede kontroller

i deres vurdering af den iboende risiko og derved minimerer antallet af risici for væsentlig fejl-

information.

Fælles for de to forhold er dog, at det er meget få af revisorerne, som har udtrykt, at de gør brug

af de overordnede interne kontroller på alle kunder, hvorpå kontrollerne kan betegnes som væ-

rende stærke, hvorfor der stadig er mulighed for at udvide omfanget af brugen heraf.

De 16% af revisorerne, som i dag hverken benytter virksomhedernes overordnede interne kon-

troller i deres vurdering af den iboende risiko eller til at afdække risici på revisionsmålsniveau,

vurderer, at det vil medføre en mere effektiv revision, såfremt de i højere grad gjorde brug af

muligheden. Dog gav denne gruppe udtryk for en usikkerhed, om de overordnede interne kon-

troller i virksomhederne er tilstrækkeligt detaljeret til at afdække risici på revisionsmålsniveau,

samt hvordan de sikrer sig tilstrækkeligt revisionsbevis for de overordnede interne kontroller

til at kunne benytte dem aktivt i revisionen.
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4.5 Potentiale ved brug af overordnede interne kontroller

I dette afsnit vil potentialet ved revisors brug af virksomhedernes overordnede interne kontrol-

ler i revisionen blive analyseret. Tilkendegivelserne i spørgeskemaundersøgelsen har fastlagt,

at det er begreberne effektivisering og kvalitet, der bør være genstande for nærmere analyse. Vi

vil analysere disse særskilt med henblik på at vurdere, om der foreligger et potentiale i brug af

overordnede interne kontroller, således at de henholdsvis kan bidrage til en mere effektiv og

rentabel revision, hvilket er et stort fokus i en branche, som oplever faldende honorarer og/eller

bidrage til en højere kvalitet, som kan hjælpe med at imødegå de stigende krav om kvalitet,

hvor revisor i højere grad end tidligere er blevet udfordret på deres relevans og værdiskabelse

for interessenterne. I den relation vil vi analysere, hvorvidt overordnede interne kontroller kan

bidrage til en højere kvalitet af revisionen. Vi vil i vurderingen af potentialet inddrage data fra

både spørgeskemaundersøgelsen og de udførte kvalitative interview for endeligt at kunne drage

en konklusion.

I afsnit 4.3 blev mulighederne for revisors brug af overordnede interne kontroller belyst. Den

udledte konklusion var, at det ikke er muligt for revisor at bruge virksomhedernes overordnede

interne kontroller til at eliminere risici i forbindelse med risikovurderingen. Virksomhedernes

overordnede kontroller har dog en effekt på størrelsen af den iboende risiko og kan af den vej

have indflydelse på antallet af risici, som revisor skal adressere. I samme afsnit blev det belyst,

at revisor kan benytte virksomhedernes overordnede kontroller til at afdække risici, såfremt

kontrollerne er tilstrækkeligt detaljeret og præcise i deres udformning.

4.5.1 Kvalitet

Som en del af problemformuleringen har vi sat os for at undersøge, om der er et potentiale for,

at en ændring i adfærden omkring revisors brug af overordnede interne kontroller kan bidrage

til en øget faktisk kvalitet i revisionen. Til brug for afhandlingen vil vi derfor opnå en dybere

forståelse af, hvad kvalitet består af. Ud fra de foretagne interview har vi udledt, at der eksisterer

en teoretisk kvalitet, der er beskrevet i de internationale revisionsstandarder og som Revisortil-

synet er garant for bliver overholdt. Spørgsmålet er, om der er rum til fortolkning af kvalitet

inden for de internationale revisionsstandarder. Skal kvalitet defineres som compliance med

gældende standarder eller som den ydelse, revisor reelt leverer?
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Indledningsvis vil vi definere den teoretiske kvalitet, der skal være overholdt og efterfølgende

diskutere nuancerne med henblik på at vurdere, hvordan revisors brug af overordnede interne

kontroller kan påvirke den faktiske kvalitet af revisionen.

Kvalitet defineret ud fra de internationale revisionsstandarder

Den teoretiske kvalitet er i denne afhandling defineret som revisors overholdelse af de interna-

tionale revisionsstandarder samt krav til god revisionsskik. De internationale revisionsstandar-

der skelner ikke mellem hvorvidt revisor henter overbevisning fra test af virksomhedernes in-

terne kontroller, herunder de overordnede kontroller, eller om revisor vælger at hente sin over-

bevisning ved substansrevisionshandlinger. Det afgørende er, at revisor har opnået en grad af

overbevisning, som medfører, at revisionsrisikoen er reduceret til et tilstrækkeligt lavt niveau,

hvorved revisor kan udtale sig om regnskabet med høj grad af sikkerhed. En større involvering

af virksomhedernes overordnede interne kontroller vil derfor ikke have en umiddelbar indfly-

delse på den teoretiske kvalitet, da revisor ved at reducere revisionsrisikoen tilstrækkeligt er

compliant.

At revisors brug af overordnede interne kontroller ikke har indflydelse på den teoretiske kvalitet

bliver bekræftet af Martin Samuelsen, som gennem hans position som tilsynschef hos Revisor-

tilsynet er garant for, at denne bliver overholdt. Han udtaler således i forbindelse med det ud-

førte interview:

”Vi går ikke derfra med et indtryk af, at revisor har været helt skarp og med fremme i forhold

til en anden revisor, der måske ikke har brugt så meget krudt på de overordnede kontroller.

Altså det vigtige er hvordan han har revideret de specifikke risici på revisionsmålsniveau og

hvordan har han så planlagt, udført og konkluderet på dem. Det er det vi vægter.”

Martin Samuelsen bekræfter således, at Revisortilsynet i deres vurdering af om de internatio-

nale revisionsstandarder er overholdt, ikke foretager en vurdering af, hvorvidt revisor har be-

nyttet sig af virksomhedens overordnede kontroller eller om han har hentet sin overbevisning

på anden vis. Det vigtige er, at revisor har afdækket de risici, der er identificeret.

De internationale revisionsstandarder tilsigter således ikke at prioritere revisors fremgangsmåde

til at reducere revisionsrisikoen.
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Revisorernes vurdering af potentialet for forbedringer i kvaliteten

For at få indblik i revisionernes vurdering af de overordnede kontrollers påvirkning af kvaliteten

har vi i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen bedt respondenterne tage stilling til, om de

mener, der er et potentiale ved brugen af virksomhedernes overordnede interne kontroller i for-

hold til kvaliteten af revisionen.

Figur 22 (egen tilvirkning)

Respondenterne tilkendegiver på tværs af segmenterne, at brug af overordnede interne kontrol-

ler har et potentiale til at medvirke til en højere kvalitet af revisionen. Modsat udtaler Martin

Samuelsen jf. ovenfor, at Revisortilsynet ikke vurderer det som værende en revision af højere

kvalitet, såfremt revisor har benyttet de overordnede kontroller aktivt i revisionen. Vi kan heraf

udlede, at der er andre faktorer end det at være compliant med de internationale revisionsstan-

darder, som har indflydelse revisorernes vurdering af kvaliteten af revisionen.

Revisorernes udmelding vurderes at være et udtryk for, at det medfører en revision af højere

kvalitet, såfremt top-down metoden anvendes. Ved top-down metoden menes der, at revisor

tilsigter at basere sin revision på revisionsbevis, der afdækker så mange risici som muligt for

derved at foretage så effektive en revision som muligt.
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I praksis vil dette indebære, at revisor i højere grad baserer sig på internt generet revisionsbevis

i form af overordnede interne kontroller og kontroller på transaktionskædeniveau frem for sub-

stansrevision.

Der kan i udgangspunktet være to årsager til, at top-down metoden ikke anvendes ved revisio-

nen. Indledningsvis kan de interne kontroller være af en beskaffenhed, der ikke tillader revisor

at drage revisionsoverbevisning for deres funktionalitet og effektivitet. Kontrolmiljøet kan være

gennemsyret af, at der ikke er en kontrolbevidsthed til stede, herunder manglende opfølgning

og disciplin, og derved bliver test af kontroller vanskeliggjort. I sådanne tilfælde kan revisor

ikke basere sig på internt genererede revisionsbevis og må i stedet basere sin revisionsstrategi

på substansrevisionshandlinger, herunder indhentelse af eksterne bekræftelser.

Derudover kræver test af kontroller, herunder de overordnede kontroller, en dybere forståelse

af kundens virksomhed for at kunne identificere relevante nøglekontroller og vurdere, om de

passende afdækker de vurderede risici for væsentlig fejlinformation. Denne forudsætning om

at det kræver væsentlig investering i at forstå sine kunders forretning indgående medfører om-

vendt en sandsynlighed for, at revisor primært vælger at basere sin revisions på substansrevisi-

onshandlinger som resultat af, at revisor ikke har opnået en tilstrækkelig forståelse af kundens

forretningsgange eller vælger at springer over hvor gærdet er lavest og laver det samme som

sidste år. Substanshandlinger kan være udmærkede i forhold til at nedbringe revisionsrisikoen

til et acceptabelt lavt niveau, men det bidrager som udgangspunkt ikke til, at revisor kommer i

dybden med virksomheden og forstår hvad virksomheden selv gør for at imødegå fejl og på den

måde hjælper revisor med at sætte fingeren på de ømme punkter.



98

Dette billede anerkender René Herman Christensen.

”For mig at se ligger der et enormt potentiale i, at vi gør vores arbejde mere interessant for

alle parter og mere relevant for alle parter ved at fokusere meget mere på den enkelte kunde.

Hvad er det, der kan gå galt her hos den enkelte kunde, og det kræver sådan helt generelt, at vi

skal bruge mere tid på at forstå kundens virksomhed, herunder de interne kontroller. Den ud-

vikling vi ser nu, og som er ret tydelig, det er jo, at hvis I forestiller jer (læs: René tegner på et

stykke papir) et system med et vandværk, hvor at vandværket i bund og grund er virksomhedens

interne kontroller. Det er deres procedurer, processer og lignende. Jo stærkere de er, jo mindre

urenset vand kommer der igennem, for alle deres transaktioner er det her vand, der kommer

igennem systemet. Så gør de det her, at de implementerer nogle overordnede interne kontroller,

som sier noget af det beskidte vand fra. Det man så skal tage stilling til, er om processerne er

designet på en måde, så de rent faktisk fanger det vand her, som i det her tilfælde er noget

grumset vand, der er hevet op fra et eller andet brunt hul. Og det er den måske, så ryger der

noget vand videre i systemet, så er der en ny intern kontrol, der lige sikrer sig at pesticider også

ryger fra, og sådan fortsætter man igennem systemet. Myndighederne, tilsynet, og dem der har

lavet risikostandarderne, deres forventning til os er, at vi forstår det her hos kunden. De har

ganske enkelt en forventning om, at når vi laver en revision, så er vi inde og forholde os til,

hvad er det for noget vand, der ryger igennem her. Hvad er det for en type virksomhed, vi har

med at gøre. Hvad er det for nogle transaktioner, det er. Hvad har virksomheden gjort for at

sikre sig, at det der kommer ud hernede i enden, at det er et regnskab uden fejl. De har ikke

noget til overs for, at vi går direkte herned og laver substansrevision. Det er jo det, der gøres i

dag, og så glemmer vi alt det her. Derfor er det vigtigt, for vi skal bruge mere tid heroppe. For

den substansrevision vi laver hernede, det er egentlig kun lige for at sikre os, at det heroppe,

det virkede.”

René Herman Christensens eksempel understreger pointen om, at kvalitet er mere end blot at

få ligningen, der reducerer revisionsrisikoen til et tilstrækkeligt lavt niveau, til at gå op. Revi-

sors brug af overordnede interne kontroller i revisionen kan anses som et vigtigt skridt i retning

af i højere grad at basere sin revision på virksomhedens egne processer for at sikre, at regnska-

bet er uden fejl.
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Det må alt andet lige være revisors målsætning at benytte top-down metoden ud fra et kvalitets-

og effektivitetsaspekt og i højeste grad kunne basere sin revision på de revisionsbeviser, der i

forvejen foreligger i virksomheden som resultat af deres egne processer for at sikre, at regnska-

bet er korrekt. Ved at forstå og teste overordnede interne kontroller får revisor et bedre indblik

i, hvor tæt de øverste ledelsesorganer er på virksomheden, der i sidste instans er de ansvarlige

for hele regnskabsaflæggelsen. Deres forudsætninger for at kunne identificere væsentlige fejl

må formodes at være bedre end revisorerne selv, da direktionen og bestyrelsen er tættere på

virksomheden i dagligdagen.

Teorien lader det langt hen af vejen være valgfrit for revisor, hvordan han ønsker at reducere

revisionsrisikoen til et tilstrækkeligt lavt niveau for, at revisor kan udtale sig om regnskabet

med høj grad af sikkerhed. I tilfælde af, at en virksomhed har stærke interne kontroller, er der

således ikke krav om at basere sig på test af kontroller og derved virksomhedens egne processer

for at forebygge, opdage og korrigere fejl i regnskabet. Revisors revisionsstrategi vurderes

imidlertid at være et vigtigt element i diskussionen om den faktiske kvalitet i revisionen.

I blandt andet USA er der i højere grad fastsat krav om at revisorer i forbindelse med revisionen

af børsnoterede selskabet skal udtale sig om ledelsens vurdering af de interne kontroller

(PCAOB, Auditing Standard no. 5). Kravene til ledelsens rapportering på de interne kontroller

blev indført i forlængelse af implementeringen af Sarbanes-Oxley akten (SOX) i 2002 og revi-

sors gennemgang heraf bliver håndhævet af PCAOB, som er den amerikanske pendant til det

danske revisortilsyn. De skærpede krav i USA har i ifølge René Herman Christensen bidraget

til en revisionstilgang hvor der i høj grad bliver lagt vægt på en individuel risikovurdering af

den enkelte kunde, hvilket ifølge René Herman Christensen medfører, at revisorerne er blevet

meget bedre til at identificere hvad der rent faktisk kan gå galt, i stedet for den mere generiske

overbevisningsmodel, som historisk har været benyttet.

Hvis et lignende krav til revisors erklæring på virksomhedens interne kontroller bliver indført i

Danmark, vil dette fordre, at revisor i videst udstrækning tilstræber at basere revisionen på in-

ternt genererede revisionsbevis i form af virksomhedens kontroller, da disse under alle omstæn-

digheder vil være en del af revisionen.
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En potentiel ændring vil ligeledes medføre at der i højere grad vil blive overensstemmelse mel-

lem den teoretiske kvalitet, som er den, der skal overholdes for at revisor er compliant med

revisionsstandarderne og den faktiske kvalitet, som bl.a. René Herman Christensen er fortaler

for.

4.5.2 Effektivisering

Ud over den mulige kvalitetsmæssige gevinst for revisor ved i højere grad at basere revisionen

på virksomhedernes overordnede interne kontroller, ønsker afhandlingen at vurdere, om der et

potentiale for effektiviseringer, såfremt de overordnede kontroller bruges i forbindelse med

henholdsvis risikovurderingen og til at afdække risici. En effektivisering af revisionen vil med-

føre, at revisor kan bruge mindre tid på at opnå det samme resultat. Effektiviseringer vil som

udgangspunkt være et resultat af et eller flere af følgende forhold; revisor skærer en handling

fra som han tidligere har udført for at imødegå risici som ikke kan medføre en væsentlig fejl i

regnskabet, revisor kan udføre en handling som kan afdække mere end én risiko i stedet for en

handling pr. risiko eller revisor kan udføre en handling som er mindre tidskrævende end den

handling, som tidligere blev udført til afdækning af en risiko.

Afdækning af risici

Umiddelbart er det nærliggende, at effektivisering gennem brug af virksomhedernes overord-

nede interne kontroller kan bestå af, at revisor i højere grad benytter sig af top-down metoden

og derved tester de kontroller, som giver revisionsoverbevisning på flest risici.

Martin Samuelsen udtaler således, at ”ud fra en effektivitetsbetragtning handler det jo om at

basere sin revision på et revisionsbevis, der er genereret i virksomheden og på den måde basere

sig så meget som muligt på det virksomheden selv gør, så man undgår selv at skulle dykke ned

i en masse ting”.

I modsat fald kan revisor være nødsaget til at reagere på identificerede risici for væsentlig fejl-

information ved at udføre flere revisionshandlinger ved årsafslutningen, forøge mængden af

revisionsbevis fra substanshandlinger og udvide antallet af lokaliteter, der omfattes af revisio-

nen (ISA 330, A2).
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Ikke overraskende vil revisors brug af en virksomheds stærke overordnede interne kontroller

på den måde have en effektiviserende virkning på omfanget af revisionshandlinger. Derudover

fremhæver Jørgen Valther-Hansen, at de overordnede kontroller har betydning for troen på, at

man kan teste de mere operationelle kontroller. Hvis der er problemer med kontrollerne på det

overordnede niveau og det heraf konkluderes, at der ikke er kontrolbevidsthed, hvor man følger

op og der er disciplin, så kan det være underordnet, hvad der er dokumenteret, for det skaber et

problem, revisor skal kompensere for og vanskeliggør muligheden for at basere revisionen på

test af kontroller.

Som nævnt ovenfor i afsnit 4.3.2 er det en forudsætning, at den overordnede kontrol er specifik

og præcis nok til at imødegå den enkelte vurderede risiko for, at revisor kan basere sig på den.

Dette medfører i sagens natur nogle begrænsninger i brugen af virksomhedens overordnede

kontroller, da disse ofte er generelle og derved ikke udformet med henblik på at gå i dybden

med en enkelt risiko.

Selvom revisor vurderer, at en overordnet kontrol ikke er præcis nok til at imødegå en identifi-

ceret risiko i tilstrækkeligt omfang til at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau,

vil revisor dog stadig kunne bruge kontrollen som en del af hans overbevisning. Hvis den iden-

tificerede kontrol i et vist omfang imødegår den identificerede risiko, vil test af effektiviteten

af kontrollen være med til at reducere kontrolrisikoen og derved have en indflydelse på omfan-

get af substanshandlinger, som revisor skal udføre for at få nedbragt revisionsrisikoen til et

acceptabelt lavt niveau. Med andre ord vil test af effektiviteten af en mere generel kontrol, som

i et vist omfang afdækker flere risici, reducere antallet af substanshandlinger, som revisor skal

udføre for de påvirkede risici. Hvor meget substansrevision der kan skæres fra på den enkelte

risiko vil komme an på en specifik vurdering af den enkelte risiko ud fra revisionsrisikomodel-

len.

Såfremt kontrolrisikoen skal nedbringes kræves det desuden, som nævnt i afsnit 4.3.2, at det er

muligt at teste effektiviteten af kontrollen. Dette medfører selvsagt yderligere begrænsninger i

revisors muligheder for at basere en del af sin overbevisning på de overordnede interne kon-

troller, da flere af disse ofte ikke er dokumenteret.
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Ikke dokumenterede kontroller vurderes især at være en udfordring i forhold til brug af over-

ordnede kontroller i revisionen af mindre virksomheder, da der i denne type virksomheder ofte

ikke er samme behov for at dokumentere kontrollerne, da de ofte udføres direkte af den øverste

ledelse.

En overordnet kontrol, som revisor i mange tilfælde vil kunne få en grad af overbevisning ved

at teste, og som i mange virksomheder rent faktisk lader sig teste, er den månedlige budgetop-

følgningskontrol, da der ofte er noget skriftligt materiale i form af rapporter og/eller e-mails i

forbindelse med opfølgningsprocedurerne, som verificerer, at kontrollen er blevet udført kon-

sekvent henover året. En budgetopfølgning vil dog i mange tilfælde ikke være så specifik at den

alene kan imødegå en identificeret risiko, men den kan være med til at sænke kontrolrisikoen

på en specifik risiko. Hvis revisor vælger at tage den overbevisning, der kan hentes fra f.eks.

budgetopfølgningskontrollen til indtægt, er det krævet, at kontrollen bliver testet behørigt som

beskrevet ovenfor i afsnit 4.3.2. I forbindelse med at kontrollen bliver testet, er det dermed

essentielt, at revisor formår at gøre klart, hvordan kontrollen medvirker til at imødegå lige netop

den risiko, som revisor tester. Det er således ikke nok for revisor at henvise til, at kontrollen er

testet, og den er effektiv. For hver enkelt risiko skal revisor derfor gøre klart, at budgetopfølg-

ningskontrollen er med til at afdække lige netop den risiko gennem de handlinger, der udføres

i forbindelse med kontrollen. Hvis vi som eksempel tager en virksomhed, der har en månedlig

kontrol hvor periodens realiserede tal sammenlignes med budget og sidste års realiserede tal,

og hvor der bliver fulgt op på afvigelser over et for virksomheden passende threshold, som

bliver årsagsforklaret. Dette vil som udgangspunkt være en god kontrol som, alt efter threshold

og hvad der fra ledelsens side bliver lagt vægt på ved gennemgangen, kan bidrage til at imødegå

risici for væsentlig fejlinformation i større eller mindre omfang.

Såfremt revisor ønsker at benytte denne kontrol som led i hans revision af f.eks. personaleom-

kostninger, til at imødegå en identificeret risiko for at der bliver udbetalt lønninger til medar-

bejdere, der ikke arbejder i virksomheden, skal han derfor i forbindelse med vurderingen af

udformningen af kontrollen tage højde for dette, altså hvordan budgetopfølgningskontrollen vil

identificere, hvis der bliver udbetalt løn til medarbejdere, der ikke arbejder ved virksomheden.

Dette vil være kravet for alle de risici, hvor revisor overvejer at tage kredit for kontrollen.
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Dermed skal vurderingen af udformningen af en overordnet kontrol, som revisor ønsker at be-

nytte til at reducere revisionsrisikoen på flere risici, foretages for hver af de risici hvor revisor

mener, at kontrollen bidrager til hans overbevisning. Om denne tilgang vil være mere effektiv

end en udelukkende substansbaseret tilgang kommer selvsagt an på, hvor grundig virksomhe-

den er i udførelsen af kontrollen. Jo stærkere kontrollen er, jo færre substanshandlinger skal

revisor lave for at nedbringe revisionsrisikoen for de berørte risici til et acceptabelt lavt niveau.

Der er i ISA 330 krav om, at revisor skal udføre substanshandlinger, der er specifikt rettet mod

betydelige risici. Test af overordnede interne kontroller alene vil ikke kunne afdække betydelige

risici for væsentlig fejlinformation. Det er ikke vores vurdering, at dette medfører væsentlige

ændringer i vurderingen af potentialet, da revisor fortsat kan reducere kontrolrisikoen ved test

af overordnede interne kontroller til at imødegå betydelige risici. Afhandlingen har fundet, at

test af overordnede interne kontroller skal bruges som et supplement til transaktionskædekon-

troller og substanshandlinger til at afdække risici for væsentlig fejlinformation, og derfor sjæl-

dent vil kunne stå alene – uagtet af risikoklassifikation.

I interviewet med Martin Samuelsen blev det drøftet i hvilket omfang Revisortilsynet så, at

virksomhedernes overordnede interne kontroller bliver benyttet aktivt i revisionen, samt om

han vurderer at der i så fald er muligheder for at lægge større vægt på de overordnede interne

kontroller, som revisor allerede tester:

”Vi ser dem (læs: de overordnede interne kontroller) bragt i spil, men ikke i et omfang, hvor de

er afgørende. Vi ser, de bliver nævnt, og det er godt. Sådan skal det være. Vi ser dem også brugt

sådan revisionsteknisk, men vores opfattelse er ikke, at revisionen stopper der. Revisorerne

bruger dem bare som en slags add-on. Det kan godt være, at man skal revurdere det, og det er

tosset kun at bruge dem som add-on, men at man skal inddrage dem i højere grad. Men det man

bare skal være opmærksom på, det er, om de har den værdi rent revisionsteknisk.”

Revisortilsynet ser således virksomhedernes overordnede interne kontroller nævnt i revisio-

nerne, men ikke i et omfang, hvor de bliver tillagt betydelig revisionsmæssig værdi.
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Martin Samuelsen afviser dog ikke, at der kan være en gevinst ved at tillægge de overordnede

kontroller større revisionsmæssig betydning, men understreger samtidig vigtigheden af, at re-

visor sikrer, at der er den fornødne sammenhæng mellem den testede kontrol og den risiko som

revisor mener kontroller afdækker.

Reducere antallet af risici

Som nævnt i afsnit 4.3.1, kan de overordnede interne kontroller bidrage til at reducere den ibo-

ende risiko, hvilket i nogle tilfælde vil medføre, at revisor ikke behøver at udføre nogen hand-

linger for at nedbringe revisionsrisikoen til et tilstrækkeligt lavt niveau. At revisor kan undlade

at udføre handlinger i forhold til en risiko, som han måske historisk har udført handlinger for

at imødegå, vil alt andet lige medføre en effektivisering. Men hvorfor har revisor i første om-

gang udført handlinger rettet mod risici, som måske slet ikke er relevante for den reviderede

virksomhed?

Dette skyldes ifølge René Herman Christensen den effektiviseringstilgang, der har været i re-

visionsbranchen over en længere periode, hvor der har været fokuseret på standardisering af

handlinger og revisionsprogrammer:

”Branchens tilgang til revision de sidste 25 år har baseret sig på en effektiviseringstilgang, der

er bygget op omkring nogle forud udfyldte standardrevisionsprogrammer primært baseret på

substansrevisionshandlinger. Og så har man taget de der standardrevisionshandlinger og ud-

ført dem, og man har overhoved ikke forholdt sig til, hvad er det egentlig for en risiko, man

forsøger at afdække her.”

Branchen har således fokuseret på at effektivisere gennem at skulle bruge så lidt tid på plan-

lægning som muligt ved hjælp af præudfyldte standardrevisionsprogrammer, hvor der blot skal

laves en henvisning til dokumentationen. En tendens som Martin Samuelsen ligeledes har op-

levet gennem hans virke i Revisortilsynet:

”Vi kan se, at man prøver at gå over til sådan nogle afkrydsningsskemaer for at spare tid. Det

er ikke noget vi endnu har set er et problem, men det er klart at hvis det forsætter med at blive

endnu mere minimeret kan det godt være, at man på sigt kommer til at skulle ud i en vurdering

af om vi er kommet i mål med vores dokumentation.”
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Tendensen med at revisorer i højere grad har benyttet sig af standardrevisionsprogrammer har

den risiko, at de handlinger revisorer udfører er tilpasset, så der er sikkerhed for at revisionsri-

sikoen er nedbragt til et acceptabelt lavt niveau for alle typer virksomheder. Dette kan foranle-

dige, at der i den enkelte revision vil blive udført handlinger til at afdække risici, der ikke kan

medføre væsentlige fejl. Omvendt risikerer revisor ikke at tage tilstrækkeligt højde for virk-

somhedens særlige forhold, og dermed overse betydningsfulde faktorer i risikovurderingen.

Begge tilfælde medfører, at revisor ikke fokuserer på de relevante risici for væsentlige fejl,

hvilket i sidste ende forringer kvalitet.

Ifølge René Herman Christensen er der ingen tvivl for ham om, at det vil betyde, at revisorerne

i højere grad reviderer de relevante risici, hvis standardiseringsvejen blev skrottet og der blev

fokuseret mere på den enkelte virksomhed:

”Når vi snakker om at bruge tid på at forstå de overordnede interne kontroller, så er det jo en

del af vores risikovurderingshandlinger. Og hvis vi bruger mere tid på det, hvis vi går lidt mere

i dybden med det, så vil vi alt andet lige få færre risici. For i dag har vi en standard tilgang til

det, så vi kører derudaf med hovedet under armen, og så ser vi måske ikke en gang det, der er

væsentligt, og vi burde gøre noget mere ved.”

Ved i højere grad at fokusere på den enkelte virksomheds forhold, herunder at bruge forståelsen

af virksomhedernes overordnede interne kontroller i vurderingen af den iboende risiko, vil re-

visor kunne tilpasse revisionshandlingerne, så de passer til de risici, som reelt er til stede i den

enkelte virksomhed, i stedet for at udføre handlinger, som afdækker generiske risici, der er

vurderet aktuelle i mange virksomheder. På den måde vil revisor ende med at udføre netop de

handlinger, der imødegår risici for væsentlige fejl i den enkelte virksomhed, og samtidig være

i stand til at skære de handlinger fra, som reelt ikke er aktuelle for virksomheden. Med andre

ord er det nødvendigt for revisionsbranchen at bevæge sig væk fra tanken om, at standardisering

er vejen til effektiviseringer for at det bliver muligt at realisere det fulde udbytte af virksomhe-

dernes overordnede interne kontroller.
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Ifølge René Herman Christensen vil det være lige netop muligheden for at skære revisionen til,

så den passer, der fremadrettet skal drive effektiviseringerne i branchen:

”Jeg vil vove den påstand, at vi har rigtig mange sager i branchen, hvor vi udfører en masse

standardrevisionshandlinger, fordi det har vi altid gjort. Tag sådan noget som lønrevision, hvor

vi sidder og tjekker om A-skat er blevet indberettet korrekt, om de har fået fri bil osv. I langt,

langt de fleste virksomheder, selvom de laver fejl, kan det ikke medføre en væsentlig fejl i regn-

skabet. Hvorfor skal vi så kigge på det? Og sådan kan du gå igennem hele tiden, kan der virkelig

opstå en væsentlig fejl? Og det er vi ikke gode nok til at udfordre os selv på, men vi er heller

ikke gode nok til at forstå kundens virksomhed, og det kommer vi til at bruge mere tid på, tror

jeg. Virkelig at pinpointe og skræddersy vores tilgang til revisionen.”

Om det vil være mere effektivt for revisor at bevæge sig væk fra standardiseringsvejen og over

på specialiseringsvejen, hvor der bliver fokuseret mere på den enkelte virksomhed og de speci-

elle forhold, der gør sig gældende for virksomheden er ikke helt klart. Det vil ofte kræve en stor

investering i de første år, da det kræver et indgående kendskab til virksomheden og deres for-

retningsgange, og at dette bliver gennemgået i endnu højere grad end tilfældet er i øjeblikket.

Især for mindre virksomheder, hvor det antages, at transaktionskæderne ofte er mindre kompli-

cerede og derved kan ligne hinanden til forveksling, vil denne investering i nogle tilfælde være

uforholdsmæssig stor og ikke bidrage med den store effektivisering, da standardrevisionspro-

grammerne i høj grad er udviklet til at blive benyttet på ikke komplekse transaktionskæder, og

derved vil være tættere på det revisionsprogram, man vil komme frem til ved en mere kunde-

specifik risikoanalyse. Det kan derfor tænkes, at der i fremtiden vil være en tendens til, at revi-

sionen af store mere komplekse virksomheder bliver revideret, hvor der er fokus på specialise-

ringsvejen, mens man for de mindre komplekse virksomheder bliver ved med at følge standar-

diseringsvejen ud fra et effektivitetssynspunkt.
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Revisorerne blev i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse spurgt, om de ser et uudnyttet

potentiale for effektivisering ved at benytte virksomhedernes overordnede interne kontroller i

højere grad end de gør nu.

Figur 23 (egen tilvirkning)

Der er således bred enighed mellem revisorerne i alle segmenter om, at det vil være effektivt i

højere grad at basere sig på virksomhedernes overordnede interne kontroller. Men når nu revi-

sorerne er enige om, at der vil være effektiviseringer at hente, og det bliver sammenholdt med

det prispres, som revisionsbranchen er underlagt i øjeblikket, hvorfor udnytter revisorerne så

ikke det potentiale, som de selv mener, der er?

Revisorerne fik i forbindelse med spørgsmålene i spørgeskemaet mulighed for at komme med

uddybende kommentarer, disse er listet i bilag 8. Flere af revisorerne giver udtryk for, at de

finder det vanskeligt at vurdere hvilke handlinger, der skal udføres, samt hvornår der er opnået

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at revisor kan basere sin overbevisning på test af de

overordnede interne kontroller. Dette forhold medfører en naturlig begrænsning i hvilket om-

fang revisor kan benytte kontrollerne til at nedbringe kontrolrisikoen og derved lave færre sub-

stanshandlinger som beskrevet ovenfor.
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Andre af revisorerne påpeger, at den positive effekt af den mere aktive brug af de overordnede

interne kontroller først bliver mærkbar i år to eller tre. Dette, sammenholdt med den ovenstå-

ende tendens til at revisionshusene i højere grad har fokuseret på standardisering af revisions-

programmerne, medfører en betydelig forhindring i forhold til at få udnyttet potentialet for bru-

gen af virksomhedernes overordnede interne kontroller i forbindelse med risikovurderingen.

Der er således både strukturelle forhindringer i form af de arbejdsmetoder, der bliver meldt ud

til revisorerne samt en omkostningsmæssig forhindring, som følge af at effekten ikke slår igen-

nem med det samme. De ovenstående forhindringer forklarer, hvorfor revisorerne åbenlyst sid-

der med en fornemmelse af, at der er effektiviseringer at hente ved mere aktivt brug af overord-

nede interne kontroller, men at de ikke har reageret på dette.

Delkonklusion

De internationale revisionsstandarder skelner ikke mellem hvorvidt revisor henter overbevis-

ning fra test af virksomhedernes interne kontroller, herunder de overordnede kontroller, eller

om revisor vælger at hente sin overbevisning ved substansrevisionshandlinger. Det afgørende

er, at revisor har opnået en grad af overbevisning, som medfører, at revisionsrisikoen er redu-

ceret til et tilstrækkeligt lavt niveau, hvorved revisor kan udtale sig om regnskabet med høj grad

af sikkerhed. Denne fortolkning af kvalitet, hvor det ikke har betydning hvordan revisionsrisi-

koen bliver reduceret, har Revisortilsynet adopteret.

Afhandlingens empiriske undersøgelser afslører, at der også er et andet syn på begrebet kvalitet.

Revisorerne tilkendegiver på tværs af virksomhedssegmenterne, at brug af overordnede interne

kontroller kan medvirke til en højere kvalitet af revisionen. Det er ledelsens ansvar at aflægge

årsrapporten og sikre, at virksomhedens interne kontroller understøtter en pålidelig regnskabs-

aflæggelse, hvorfor de faglige eksperter ser nytte i at kontrollere virksomhedernes egne proces-

ser for at sikre sig, at regnskabet er uden væsentlige fejl. Samtidig påpeges det, at det i en

årrække har været et krav i USA, at revisor erklærer sig på virksomhedens interne kontroller,

da det anses som et afgørende element i tilliden til de finansielle informationer, at der er stærke

interne kontroller i virksomhederne. Dette har ifølge René Herman Christensen bidraget til en

væsentligt højere kvalitet.
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Vi vurderer således, at kvalitet også omfatter hvordan revisor vælger at reducere revisionsrisi-

koen til et acceptabelt lavt niveau for at kunne afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed

for, at regnskabet er uden væsentlige fejl, hvor test af kontroller og derved virksomhedens egne

processer for at sikre sig, at regnskabet er uden væsentlige fejl, skaber mere værdi for stakehol-

ders i forhold til standardiserede substansrevisionshandlinger. Revisors brug af virksomheder-

nes overordnede interne kontroller bidrager således til at øget kvalitet, hvilket også understreges

af respondenterne og interview-kilderne.

Der er bred enighed blandt revisorer om, at der er effektiviseringer at hente ved at bruge virk-

somhedernes overordnede interne kontroller mere aktivt i revisionen.

Potentialet for effektiviseringer af revisionen består primært af to forhold. Revisor kan teste de

overordnede interne kontroller og nedbringe kontrolrisikoen og derved mindske antallet af sub-

stanshandlinger, som revisor skal udføre, eller revisor kan inddrage hans kendskab til virksom-

hedernes overordnede interne kontroller i vurderingen af den iboende risiko. Begge forhold kan

være med til at reducere revisors totale omkostninger forbundet med revisionen ved at reducere

omfanget af revisionshandlinger, som skal udføres.

Effektiviseringen ved test af de overordnede interne kontroller vil bestå af, at revisor ved at

teste effektiviteten af en mere generel kontrol kan opnå en grad af overbevisning på flere risici.

Metoden har dog sine begrænsninger, da det kræves at effektiviteten af kontrollen skal kunne

testes, hvilket vanskeliggør eller ligefrem udelukker brugen af udokumenterede kontroller, som

findes i virksomhederne. Desuden er det et krav, at revisor formår at godtgøre at kontrollen er

specifik nok til at kunne afdække den identificerede risiko i et vist omfang. Begrænsningerne

medfører at vi, om end der er et potentiale i brugen af de overordnede kontroller til afdækning

af risici, vurderer, at potentialet er begrænset. Potentialet for effektiviseringer ved test af over-

ordnede interne kontroller er størst i ikke-komplekse virksomheder med veldokumenterede

kontroller.

Større potentiale ser vi i muligheden for at bringe de overordnede kontroller i spil i risikovur-

deringen i forbindelse med vurderingen af den iboende risiko. Tendensen i revisionsbranchen

er, at der i høj grad er lagt vægt på effektiviseringer gennem standardisering, hvilket medfører

en risiko for, at revisor udfører handlinger rettet mod risici, der ikke kan medføre væsentlige
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fejl i regnskabet, eller at revisor ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for virksomhedens

særligt betydningsfulde forhold ved identifikation af risici for væsentlige fejl. Hvis revisor i

højere grad tager udgangspunkt i, hvad der rent faktisk kan gå galt i den enkelte virksomhed i

stedet for at have et foruddefineret risikobillede, vil det i mange tilfælde betyde, at der er en del

revisionshandlinger, som vil kunne skæres fra, hvilket naturligt vil medføre effektiviseringer.

Det er dog samtidig vores vurdering, at en sådan tilgang vil have den største effekt i mere kom-

plekse virksomheder, mens det er mere tvivlsomt, om der kan opnås den samme effekt i mindre

komplekse virksomheder, da risikobilledet i disse virksomheder ofte vil være tættere på det

foruddefinerede risikobillede.
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KAPITEL 5 - KONLUSION

Vi har gennem vores indledende litteraturstudium ikke fået kendskab til, at der har været fore-

taget lignende undersøgelser af vores genstandsfelt. Baseret på vores udførte analyser kan vi

overordnet konkludere, at der er potentiale for, at revisors brug af virksomhedens overordnede

interne kontroller kan bidrage til en mere effektiv revision af højere kvalitet. Dette er uddybet

i det følgende.

Karakteristik af overordnede interne kontroller

Vi har defineret begrebet overordnede interne kontroller som kontroller, der i art og omfang er

mere generelle for virksomheden som helhed i modsætning til kontroller på transaktionskæde-

niveau, som er udformet med det formål at afdække specifikke risici. Definitionen er i vores

empiriske undersøgelser anerkendt af vores respondenter og interview-kilder.

Måling af kvalitet og effektivitet

Gennem interview med tilsynschefen fra Revisortilsynet har vi fundet, at den tilsynsførende

myndighed af danske revisioner er indifferent i forhold til revisorernes valg af revisionsstrategi

til at afdække risici for væsentlige fejl. Uagtet revisors valg af revisionsstrategi, måler Revisor-

tilsynet alene kvalitet ud fra, om revisionsrisikoen er reduceret til et acceptabelt lavt niveau.

Dette står i kontrast til revisorernes vurdering af potentialet i spørgeskemaundersøgelsen og de

faglige eksperters konklusioner i de kvalitative interview, hvor revisors forståelse af om virk-

somhedens egne processer sikrer en pålidelig regnskabsaflæggelse, herunder at de interne kon-

troller forebygger, opdager og korrigerer fejl i regnskabet, er af afgørende betydning for vurde-

ringen af kvaliteten af revisionen.

Det har i en årrække været et krav i USA, at revisor erklærer sig på virksomhedens interne

kontroller, da det anses som et afgørende element i tilliden til de finansielle informationer, at

der er stærke interne kontroller til at minimere risikoen for, at tilsigtede og utilsigtede fejl fore-

kommer eller aldrig opdages. Revisor har i henhold til de gældende standarder i Danmark ikke

pligt til at teste effektiviteten af de interne kontroller og kan således vælge at basere revisionen

på stikprøver og analytiske handlinger.
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Afhandlingens empiriske undersøgelser understreger således, at kvalitet afhænger af revisors

forståelse af styrken af de interne kontroller, herunder overordnede interne kontroller. Øget

brug af virksomhedernes interne kontroller konkluderes derfor at bidrage til en højere kvalitet

af revisionen.

En effektiv revision indebærer, at revisor har tilrettelagt og udført revisionen på en måde, hvor

de totale omkostninger forbundet hermed er minimeret i størst muligt omfang. Effektivitet i

relation til overordnede interne kontroller måles således på, om revisors brug heraf bidrager til

en reduktion af revisors satsomregnede tidsforbrug.

Virksomhedernes implementering af overordnede interne kontroller

Gennem afhandlingens empiriske undersøgelser har revisorerne tilkendegivet, at størstedelen

af de reviderede virksomheder har implementeret stærke overordnede interne kontroller. Base-

ret på revisorernes erfaringer er det påvist, at der er en proportional sammenhæng mellem styr-

ken af virksomhedernes overordnede interne kontroller og virksomhedernes størrelse.

Revisors anvendelsesmuligheder for overordnede interne kontroller i revisionen

Afhandlingens undersøgelser påviser, at der er færre risici i en virksomhed med stærke over-

ordnede interne kontroller end i en sammenlignelig virksomhed, hvor de overordnede interne

kontroller er svage, da den iboende risiko generelt vil være lavere. At den iboende risiko gene-

relt er lavere må ikke forveksles med, at overordnede interne kontroller kan eliminere risici for

væsentlig fejlinformation. Såfremt en overordnet interne kontrol vurderes at afdække en risiko,

skal revisor teste, at den overordnede interne kontrol har fungeret effektivt hele perioden. Re-

visor skal imidlertid kunne sætte lighedstegn mellem risikoen for væsentlig fejlinformation og

det forhold, at den effektivt afdækkes af en overordnet intern kontrol.

Afhandlingens empiriske undersøgelser har tillige vist, at revisors muligheder for at drage for-

del af overordnede interne kontroller primært relaterer sig til effektivisering og forøgelse af

kvaliteten af revisionen.
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Revisorernes anvendelse af overordnede interne kontroller og praktiske udfordringer

Vores undersøgelse har vist, at 73% af revisorerne benytter virksomhedernes overordnede in-

terne kontroller i risikovurderingsprocessen til at fastlægge den iboende risiko og derved mind-

ske antallet af risici for væsentlige fejl.

Afhandlingens spørgeskemaundersøgelse har vist en tendens, hvor det primært er revisorer, der

beskæftiger sig med store virksomheder, som benytter overordnede interne kontroller til at af-

dække risici for væsentlig fejlinformation. Vi har gennem kommentarerne fra spørgeskemaun-

dersøgelsen og afhandlingens kvalitative interview fundet, at tendensen hænger sammen med,

at de overordnede interne kontroller ofte er udokumenterede i små virksomheder.

Kravene til revisors test af overordnede interne kontroller adskiller sig ikke fra test af transak-

tionskædekontroller. På trods heraf kan det være vanskeligere at opnå tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis for, at der er en rød tråd mellem den identificerede risiko for væsentlig fejlinfor-

mation og det forhold, at risikoen effektivt afdækkes af en overordnet intern kontrol.

Det er imidlertid et fåtal af revisorerne, der benytter virksomhedernes stærke overordnede in-

terne kontroller på alle deres kunder, hvorfor der vurderes at være mulighed for at udvide om-

fanget heraf.

Afhandlingens spørgeskemaundersøgelse har vist, at 16% af revisorerne hverken benytter over-

ordnede interne kontroller i risikovurderingen eller til at afdække risici for væsentlig fejlinfor-

mation. Denne gruppe har tilkendegivet, at det ville medføre en mere effektiv revision, såfremt

de i højere grad gjorde brug virksomhedernes overordnede kontroller i revisionen. Årsagerne

til den manglende brug af overordnede interne kontroller, som gruppen har skitseret, er de gen-

nemgående udfordringer med, at det kan være vanskeligt at sætte lighedstegn mellem risikoen

for væsentlig fejlinformation og det forhold, at risikoen effektivt afdækkes af en overordnet

intern kontrol.
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Potentiale for øget anvendelse af overordnede interne kontroller i revisionen

Revisorerne har tilkendegivet, at de, uagtet deres nuværende brug af virksomhedernes overord-

nede interne kontroller, ser et potentiale i brugen heraf. Således mener 87% af revisorerne, at

der eksisterer et potentiale for effektivisering af revisionen. 71% mener, at kvaliteten af revisi-

onen potentielt kan forbedres ved større involvering af virksomhedernes overordnede interne

kontroller.

Udokumenterede overordnede interne kontroller vanskeliggør test af kontrollernes effektivitet,

og udfordringer med at påvise den røde tråd begrænser den revisionsoverbevisning, som revisor

ville kunne opnå ved at teste overordnede interne kontroller. Begrænsningerne medfører, at

potentialet for effektivisering af revisionen ved at afdække risici ved test af overordnede interne

kontroller vil være størst i ikke-komplekse virksomheder, hvor dokumentationen gør det muligt

for revisor at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.

Afhandlingen konkluderer, at der er et potentiale for revisor ved at forstå og tage højde for de

overordnede interne kontroller i vurderingen af den iboende risiko, eftersom de empiriske un-

dersøgelser har påvist, at der er potentielle effektiviseringer ved alene at fokusere på, hvad der

kan gå galt i virksomheden.

Tendensen i revisionsbranchen er, at effektiviseringer opnås gennem standardisering af revisi-

onsprogrammer – primært baseret på substansrevisionshandlinger – for at kompensere for de

faldende revisionshonorarer. Dette medfører en risiko for, at revisor udfører handlinger rettet

mod risici, der ikke kan medføre væsentlige fejl i regnskabet, eller at revisor ikke i tilstrækkeligt

omfang tager højde for virksomhedens særligt betydningsfulde forhold ved identifikation af

risici for væsentlige fejl

Afhandlingen konkluderer, at effektiviseringspotentialet stiger i takt med kompleksiteten af

virksomhederne, eftersom behovet for tilpasning af risikobilledet korrelerer med omfanget af

virksomhedernes særlige forhold.
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Det er på baggrund heraf afhandlingens konklusion, at det største potentiale ved revisors an-

vendelse af overordnede interne kontroller i revisionen kan henføres til, at et øget fokus på

virksomhedernes særlige forhold, herunder de overordnede interne kontroller, i risikovurderin-

gen vil medføre en forbedring af kvaliteten af revisionerne generelt og en effektivisering af

revisioner af komplekse virksomheder. Afhandlingen vurderer ydermere, at der er et potentiale

i at benytte overordnede interne kontroller til at afdække risici for væsentlig fejlinformation,

om end dette potentiale er mere begrænset.
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5.1 Perspektivering

Afhandlingens undersøgelser har bidraget med omfattende vidensproduktion, der rækker ud

over det, der direkte relaterer sig til afhandlingens problemformulering. Disse perspektiver har

vi fundet relevante for vores overordnede problemfelt, hvorfor vi i dette afsnit vil fremhæve det

i vores øjne mest fremtrædende perspektiv, der udspringer af vores empiriske undersøgelser.

Perspektivet er en forlængelse af afhandlingens diskussion om kvalitet i revisors arbejde i rela-

tion til, om det vil bidrage med højere kvalitet, hvis der bliver indført krav om, at revisor skal

erklære sig på virksomhedernes interne kontroller.

I USA har det i flere år været et krav fra myndighederne, at revisorerne på børsnoterede selska-

ber skal erklære sig på virksomhederne interne kontroller. Dette bevirker, at revisor i større

omfang skal forholde sig til virksomhedernes interne kontroller som en del af revisionen. Dette

har ifølge René Herman Christensen medført, at revisorer for amerikanske børsnoterede selska-

ber bliver tvunget til at forholde sig til det unikke risikobillede i hver enkelt virksomhed, hvilket

har medført en væsentlig forbedring af kvaliteten af revisionen.

Set i lyset af afhandlingens diskussion om kvalitet finder vi det relevant at undersøge, om lig-

nende krav vil kunne have en positiv effekt på kvaliteten af revisioner i Danmark.

Et væsentligt element i undersøgelsen vil omfatte en analyse af hvilke virksomheder, hvor re-

visors erklæring på virksomhedernes interne kontroller vil kunne skabe værdi for interessen-

terne. I Danmark eksisterer der en lang række virksomheder, hvor der ikke er mulighed for

effektiv funktionsadskillelse mellem de disponerende, registrerende og kontrollerende funktio-

ner. I sådanne virksomheder vil revisors erklæring om virksomhedens interne kontrol ikke bi-

drage med øget kvalitet. I lighed med øvrige krav til revisors arbejde vil virksomhedernes regn-

skabsklasse umiddelbart være en hensigtsmæssig rettesnor for, hvor revisors erklæring på virk-

somhedernes interne kontroller kunne forestille sig at skabe værdi for interessenterne.
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