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Executive summary 
I hereby submit my final thesis as the conclusion of the Master's degree in Bussiness Administration and 

Accounting on Copenhagen Bussiness School. 

The purpose of this thesis is to analyze the audit procedures that the auditor should follow when completing 

the audit of ongoing work in progress for the Danish company MMS Branding A/S. For that purpose I will use 

the Danish Annual Report Act, the Danish "Regnskabsvejledningen" for class B and C companies and the 

international accounting standards, IAS and ISA. 

The first part of the thesis contains a description of the accounting and auditing related framework, which 

will serve as the theoretical foundation for the persuant analysis. 

The second part of the thesis contains the persuant analysis and is based on the case and accounts of MMS 

Branding A/S. The former described theoretical methods and models will be applied in order to determine 

the audit strategy and the plan for the audit of the ongoing work in progress belonging to MMS Branding A/S. 

In order to determine the audit strategy and plan, the auditor will need to gain (extensive) knowledge of the 

company in question and its surroundings, including the material chains of transactions. The knowledge of 

the company and its surroundings including the material chains of transactions will give the auditor the 

opportunity to identify where there is risk of substantial misinformation. The identified risks will form the 

basis of the auditor's choice in audit strategy and plan. On the basis of the identified risks and the choice of 

audit strategy and plan, the auditor will determine the specific audit procedures that must be followed to 

curb the identified risks. 

Thus, based on the identified risks relating to MMS Branding A/S, this thesis contains a conclusion as to which 

audit strategy and plan should be applied and which audit procedures that should be followed (when auditing 

ongoing work in progress). 
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1. Indledning 

Igangværende arbejder for fremmed regning er et meget omdiskuteret emne blandt regnskabskyndige, idet 

det ofte er en væsentlig post i regnskabet og har stor betydning for virksomhedernes resultat. 

Igangværende arbejder for fremmed regning er typisk et meget komplekst område at revidere, idet der er 

tale om mange skøn, som gør det vanskeligt at værdiansætte nøjagtigt. Der har tidligere år været stor fokus 

på indregningen af igangværende arbejder inden for bygge- og anlægsvirksomheder, disse er dog ikke de 

eneste brancher, hvor der i dag er stor fokus på igangværende arbejder. Konsulenthuse, IT virksomheder mfl. 

skal ligeledes løbende tage stilling til igangværende arbejder for fremmed regning. Fællesnævneren for dem 

alle er, at aktiviteten er projektbaseret, hvorfor omsætningen og det regnskabsmæssige resultat vil blive 

påvirket, i nogle tilfælde væsentligt, ved indregning af de igangværende projekter. Det er derfor vigtigt, at 

virksomheden forholder sig kritisk til færdiggørelsesgrader af virksomhedens projekter. Vurdering af 

færdiggørelsesgrader, som er en skønsmæssig vurdering, kan være meget kompleks at revidere og stiller 

store krav til revisors professionelle skepsis og faglige kompetencer. 

Afhængig af hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfattet af, findes der forskellige regler for indregning 

af igangværende arbejder for fremmed regning. Eksempelvis har virksomheder i regnskabsklasse B ikke pligt 

til at anvende produktionsmetoden, hvorimod virksomheder i regnskabsklasse C (mellem) og C (stor) har pligt 

til at anvende denne. Da anvendelse af produktionsmetoden er underlagt en række betingelser og medfører 

en ofte markant fremrykning af indregningstidspunktet for omsætningen, er det vigtigt at revisor har fokus 

på overholdelse af disse betingelser i forbindelse med revisionen.  

Samfundet har de seneste årtier været igennem en kraftig udvikling. Mange af de største skandalesager 

skyldes bevidst eller ubevidst forkert indregning af omsætning. Det seneste eksempel herpå, som aktualiserer 

nærværende afhandling, er Erhvervsstyrelsens omgørelse af delårsrapporten for Hesalight A/S, hvori 

Erhvervsstyrelsen har underkendt selskabets anvendelse af produktionsmetoden. Derudover har strukturen 

og sammensætningen af virksomhederne ændret sig gennem tiden. Der bliver i stigende grad udstedt flere 

og mere detaljerede regnskabstandarder fra de internationale standardudstedere. Dette skyldes bl.a. 

stigende offentlig interesse og har medført et øget omfang og kompleksitet ved regnskabsaflæggelse. Med 

der af øgede krav til revisors arbejde som følge.  

Det er derfor vigtigt, at revisor opnår et stort kendskab til virksomheden, hvorved revisor kan målrette 

revisionen til den enkelte virksomhed og dennes tilhørende risici ved regnskabsaflæggelse.  

Tilrettelæggelse af revisionen omfatter således en kombination af revisors professionelle skepsis og de 

konkrete krav og lovgivning, som revisor skal forholde sig til i forbindelse med revisionen.   
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2. Problemformulering  

2.1. Problemstilling 

2.1.1. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående, er det interessant at undersøge hvilke revisionshandlinger, der bør 

foretages i forbindelse med revision af igangværende arbejder for fremmed regning i en konkret virksomhed. 

Afhandlingens problemstilling lyder derfor som følger: 

”Hvordan revideres igangværende arbejder for fremmed regning for MMS Branding A/S? ” 

For at kunne besvare ovenstående hovedspørgsmål vil opgaven undersøge følgende: 

1) Hvilke overvejelser skal revisor gøre sig i relation til ledelsens valg af regnskabspraksis og 

begrebsramme?

2) Hvilke konkrete handlinger kræves i henhold til ISA’erne i relation til igangværende arbejder for 

fremmed regning?

3) Hvilke arbejder bør planlægges i forbindelse med revision af igangværende arbejder for MMS 

Branding A/S?

2.1.2. Afgrænsning 

Jeg har valgt at fokusere på den revisionsmæssige behandling af igangværende arbejder for fremmed regning 

ved aflæggelse af den officielle årsrapport for et dansk selskab med udgangspunkt i de internationale 

revisionsstandarder (ISA). 

Den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder for fremmed regning vil kun kort blive 

beskrevet, idet denne er udtryk for den anvendte begrebsramme, men ikke danner grundlag for et 

selvstændigt studie i nærværende afhandling.  

Afhandlingens fokus er revision af indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning.  IFRS 

vil derfor blive inddraget i det omfang, det er fortolkningsbidrag til de danske regler, og særskilte notekrav i 

henhold til IFRS vil ikke blive inddraget i afhandlingen.  

De internationale revisionsstandarder består af 38 individuelle revisionsstandarder, som hver især 

omhandler generelle eller specifikke forhold, som revisor skal være opmærksom på ved afgivelse af en 

revisionskonklusion. Alle standarder finder anvendelse på revisionsopgaver, men i relation til revision af 

igangværende arbejder for fremmed regning vil afhandlingen tage udgangspunkt i følgende standarder: 
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• ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision 

• ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

• ISA 300 – Planlægning af revision af regnskaber 

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

virksomheden og dens omgivelser 

• ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførsel af en revision 

• ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici 

• ISA 500 – Revisionsbevis 

• ISA 520 – Analytiske handlinger 

• ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver 

• ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, 

og tilknyttede oplysninger 

Casestudiet tager primært udgangspunkt i risikoidentifikationen, revisors reaktion på identificerede risici, 

samt de handlinger som revisor skal udføre for at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis (herefter revisors 

handlinger), som grundlag for sin konklusion. Begrundelse for væsentlighedsniveau vil ikke blive beskrevet 

nærmere i afhandlingen, idet der forudsættes at være risiko for væsentlige fejl på revisionsmålsniveau 

knyttet til regnskabsposten, igangværende arbejder for fremmed regning i casevirksomheden, og en ændring 

af væsentlighedsniveauet derfor kun vil have betydning for omfanget af det revisionsbevis, der skal 

indhentes.  

Hvorvidt de generelle IT kontroller understøtter et retvisende regnskabsaflæggelse kan påvirke revisionen 

væsentligt. Denne casevirksomhed har en simpel IT struktur og det er lagt til grund, at de generelle IT 

kontroller er testet og fundet velfungerende. 

Afhandlingen er en gennemgang af de revisionsarbejder der skal udføres, men er ikke et studie i statistiske 

modeller og vil således ikke omhandle konkrete statistiske stikprøveudvælgelsesmodeller eller metoder.  

2.1.3. Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur tager udgangspunkt i problemformuleringens hoved- og underspørgsmål. De enkelte 

underspørgsmål udgør fundamentet for besvarelsen af hovedspørgsmålet, og som følge heraf er opgaven 

struktureret således, at underspørgsmålene behandles enkeltvis, som følger;  
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• Underspørgsmål 1 behandles i afsnit 4.2.  

• Underspørgsmål 2 behandles i afsnit 4.3.  

• Underspørgsmål 3 behandles i afsnit 5.   

Hvorefter der foretages en samlet konklusion på hovedspørgsmålet. 

Afhandlingen vil være bygget op omkring nedenstående struktur. Efter figuren vil de enkelte afsnits 

væsentlighed blive nærmere gennemgået i forhold til den angivne problemformulering.  

Figur 1, egen tilvirkning 

Idet der er en række betingelser, som skal være opfyldt før der er tale om igangværende arbejder for 

fremmed regning, er definitionen heraf grundstenen for hele afhandlingens problemformulering. Det er 

væsentligt, at revisor er opmærksom på, at disse betingelser overholdes, i forbindelse med revisionen. Er der 

tale om kontrakter, som ikke overholder betingelserne for at kunne indregnes som igangværende arbejder 

for fremmed regning, kan regnskabet være behæftet med væsentlige fejl, hvilket vil påvirke revisors arbejde 

og eventuelt konklusion. Som følge heraf medtages afsnit 4.1. Definition af igangværende arbejder for 

fremmed regning. 

En del af fundamentet for revisionen er valget af den regnskabsmæssige begrebsramme. Det er ledelsens 

ansvar, at den valgte begrebsramme er retvisende for selskabets regnskabsaflæggelse, og det er revisors 
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ansvar at opnå forståelse for den valgte begrebsramme og deraf at målrette revisionen med henblik på, at 

opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis, som grundlag for revisors konklusion.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i Årsregnskabsloven, Regnskabsvejledningen for Klasse B- og C-

virksomheder samt de internationale regnskabsstandarder (IAS), hvoraf rammerne for indregning og måling 

af igangværende arbejder for fremmed regning fremgår. Den regnskabsmæssige behandling af 

igangværende arbejder for fremmed regning vil blive beskrevet i afsnit 4.2 Regnskabsmæssig behandling af 

igangværende arbejder for fremmed regning i det omfang det vurderes relevant.  

Afsnit 4.3. Revision af igangværende arbejder for fremmed regning tager udgangspunkt i den valgte 

revisionsstrategi og plan, herunder risikoidentifikationen, revisors reaktion på vurderede risici samt revisors 

handlinger. Ovenstående er grundlaget for problemformuleringens hovedspørgsmål: 

”Hvordan revideres igangværende arbejder for fremmed regning for MMS Branding A/S? ” 

Værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning kan være en kompleks proces og vil typisk 

omfatte regnskabsmæssige skøn, herunder opgørelse af færdiggørelsesgrader samt vurdering af eventuelle 

nedskrivningsbehov. Som det fremgår af nedenstående citat vil regnskabsmæssige skøn være behæftet med 

usikkerhed: 

”Regnskabsmæssige skøn vil i sin natur altid i en vis grad være behæftet med skønsmæssig usikkerhed, hvor 

graden af usikkerhed påvirkes af eksempelvis arten af skønnet, følsomheden af de anvendte forudsætninger 

og niveauet af subjektivitet forbundet med samme”1

Et væsentlig element af revisors vurdering er risikoen for væsentlig fejlinformation beror på omfanget af skøn 

og tilknyttede skønsmæssige usikkerheder. Et væsentligt element i måling af igangværende arbejder for 

fremmed regning er ledelsens skøn over projekternes færdiggørelsesgrader. Da dette er et regnskabsmæssigt 

skøn, som er forbundet med varierende grader af subjektivitet og følsomhed er ISA 540 central i forbindelse 

med revisionen af igangværende arbejder for fremmed regning. 

Afhandlingens analysedel er struktureret på samme måde som afhandlingens teoridel, hvilket sikrer 

besvarelse af afhandlingens problemformulering samt sammenhængen mellem teori og analyse. 

1 Jf. Artikel i INSPI af Anita Agersnap, Revision kontra review af regnskabsmæssige skøn i små virksomheder, side 15 
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2.1.4. Definitioner og forkortelser 

ÅRL  Årsregnskabsloven 

IFRS International Finansial Reporting Standards 

IFRS 15  Omsætning fra kontrakter med kunder 

IAS  International Accounting Standards 

IAS 11 Entreprisekontrakter 

IAS 18  Omsætning 

ISA International Standards on Auditing 

ISA 200  Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision 

ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

ISA 300  Planlægning af revision af regnskaber 

ISA 315  Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser 

ISA 320  Væsentlighed ved planlægning og udførsel af en revision 

ISA 330  Revisors reaktion på vurderede risici 

ISA 500  Revisionsbevis 

ISA 520  Analytiske handlinger 

ISA 530  Revision ved brug af stikprøver 

ISA 540  Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og 

tilknyttede oplysninger 
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3. Metode/metodevalg  

3.1. Paradigme 

Revisors arbejder tager udgangspunkt i konkrete regler og love samt regnskabs- og revisionsstandarder. 

Dette medfører at der er nogle eksternt foruddefinerede rammer, som revisor skal forholde sig til. Trods de 

gældende regler, love og standarder er en stor del af revisors arbejde baseret på revisors professionelle 

vurderinger og skepsis. Denne afhandlings problemformulering lyder som følger:  

”Hvordan revideres igangværende arbejder for fremmed regning for MMS Branding A/S? ” 

Analysedelen tager således udgangspunkt i et konkret casestudie, hvor det analyseres hvilke handlinger 

revisor skal foretage i forbindelse med revisionen af igangværende arbejder for fremmed regning.  

En revision omfatter flere elementer, herunder fastlæggelse af revisionsstrategi og -plan, reaktion på 

vurderede risici samt revisors handlinger. De gældende revisionsstandarder medvirker til at sikre, at revisor 

for hvert element i revisionen, foretager de nødvendige revisionshandlinger, som danner grundlag for 

revisors konklusion. Af ISA 500 fremgår følgende: 

”Revisor skal udforme og udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, med henblik 

på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis”2

Af revisionsstandarderne fremgår således en hensigt om, at revisionen målrettes den enkelte virksomhed og 

dennes forhold.  

I den forbindelse harmonerer neo-positivisme med problemstillingen, da vi forsøger at finde ”sandheden”, 

den mest optimale revision af igangværende arbejder for fremmed regning.   

Neo-positivisme tager udgangspunkt i, at ”sandheden” eksisterer, men at der ligger en begrænsning i, 

hvorvidt det er muligt at nå frem til denne3. Årsagen her til er, at paradigmet neo-positivisme forholder sig 

kritisk til menneskers evne til at finde ”sandheden”, da denne påvirkes af menneskets værdier og følelser. 

2 https://pro.karnovgroup.dk/document/7000727092/1?frt=omst%C3%A6ndigheder, ISA 500, afsnit 6 
3 Jf. Samfundsvidenskabelige analysemetoder, 1. udgave 2005, 2. oplag 2007, side 26 
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3.2. Dataoparbejdning 

Denne opgave vil udarbejdes på baggrund af Desk Research og vil derfor bestå af sekundære data.  

Sekundære data er primært kvalitative, og tager udgangspunkt i studiet af bøger, relevante artikler samt 

gældende vejledninger, herunder regnskabsvejledningen og gældende vejledninger og standarder. Der er 

her tale om grundlæggende teori, der benyttes til at identificere de enkelte problemstillinger for revisor. 

De sekundære datakilder vurderes at være både valide og pålidelige, da de danner grundlag for eksisterende 

praksis. 

Teorien fra de sekundære data benyttes i forbindelse med analysen af virksomheden MMS Branding A/S. Der 

vil blive foretaget en konkret analyse af, hvilke udfordringer og problemstillinger revisor har i forbindelse 

med revision af igangværende arbejder for fremmed regning i denne virksomhed. Teorien vil efterfølgende 

blive holdt op mod disse udfordringer og problemstillinger for til sidst at komme frem til et løsningsforslag 

til, hvilke handlinger revisor kan foretage ved revision af igangværende arbejder. Løsningsforslag til de 

konkrete handlinger baseres på baggrund af de gældende regnskabs- og revisionsstandarder.  

Det forudsættes, at læseren af denne opgave er på stud.merc.aud. niveau, hvorfor visse begreber og 

definitioner ikke uddybes. 
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4. Fundamentet for revision igangværende arbejder for fremmed regning 

Der findes ikke en konkret standard, der behandler revision af igangværende arbejder for fremmed regning. 

I stedet er dette reguleret igennem flere standarder, som beskriver revisors overvejelser i relation til hver 

deres område.  

Den regnskabsmæssige behandling har ligeledes en effekt på revisors arbejde, da de regnskabsmæssige krav 

til indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning udgør begrebsrammen, og derfor 

danner holdepunkt for revisors arbejder og konklusioner i forbindelse med revisionen.  

I de efterfølgende afsnit vil igangværende arbejder for fremmed regning først blive defineret, derefter vil de 

regnskabsmæssige betingelse for indregning og måling blive gennemgået og afslutningsvis vil de relevante 

revisionsstandarder ligeledes blive gennemgået. 

4.1. Definition af igangværende arbejder for fremmed regning 

Efterfølgende afsnit om definitionen af igangværende arbejder for fremmed regning tager udgangspunkt i 

Årsregnskabslovens krav, herunder fortolkningsbidrag i form af Regnskabsvejledning for klasse B- og C 

virksomheder samt IAS 11 og IAS 18. 

Igangværende arbejder for fremmed regning er, som navnet antyder, arbejder en virksomhed har påbegyndt, 

men endnu ikke færdiggjort, hvor der er indgået en kontrakt med en tredje part om levering af en 

kundespecifik vare eller ydelse. Igangværende arbejder kan eksempelvis være opførsel af ejendomme, 

konstruktion af skibe samt anlæg af broer, veje mm., men kan ligeledes omfatte levering af service fra 

eksempelvis advokater, ingeniører eller revisorer mfl.  

IAS 11 definerer hvad entreprise kontrakter er og tager udgangspunkt i produktion og salg af aktiver. IAS 18 

tager i modsætning udgangspunkt i levering af tjenesteydelser. Fælles for begge er at kontrakten løber over 

en længere periode, ofte over mere end et regnskabsår, og at der sker en løbende overgang af 

ejendomsretten til kunden.  
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Af IAS 18 fremgår følgende:  

”Når udfaldet af en transaktion, som vedrører levering af tjenesteydelser, kan skønnes pålideligt, skal 

omsætning forbundet med transaktionen indregnes med udgangspunkt i transaktionens færdiggørelsesgrad 

ved regnskabsårets afslutning”4

IAS 18 definerer ikke nærmere de regnskabsmæssige krav til indregningen af igangværende arbejder for 

fremmed regning, men henviser direkte til IAS 11, hvor kravene til indregning af omsætning og tilknyttede 

omkostninger for en transaktion er nærmere beskrevet. 

IAS 11 definerer entreprisekontrakter som følgende:  

”En entreprisekontrakt er en individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv 

eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi 

og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse”5

4.2. Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejder for fremmed regning 

Ved udarbejdelse af årsrapporten er det ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten ud fra et retvisende 

billede. Ledelsen er således ansvarlig for at vurdere værdiansættelsen af de igangværende arbejder for 

fremmed regning, herunder opfyldelse af indregnings- og målingskriterier, kontrakternes stand samt 

færdiggørelsesgrader. Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for sin konklusion om, 

hvorvidt regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation.  

I nedenstående afsnit vil den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder blive nærmere 

beskrevet. Som nævnt ovenfor er det ledelsens ansvar at aflægge en retvisende årsrapport og den 

regnskabsmæssige begrebsramme danner grundlag for revisors arbejder.  

4.2.1. Indtægter og omkostninger vedrørende entreprisekontrakter 

Dette afsnit beskriver grundlaget for indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning. 

Entreprisekontrakter kan udformes på mange forskellige måder.  ISA 11 afsnit 3 beskriver to grundlæggende 

typer entreprisekontrakter, som er fastpriskontrakt og kostpris-plus-kontrakter. Disse nærmere beskrevet på 

efterfølgende side: 

4 IAS 18 Omsætning, afsnit 20 
5 IAS 11 Entreprisekontrakter, afsnit 3 
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Fastpriskontrakt: 

En kontrakt er hvor der er indgået en fast kontraktpris eller fastsat en sats pr. produceret enhed, som kan 

være underlagt klausuler om omkostningsbaserede prisreguleringer. 

Kostpris-plus-kontrakt: 

En kontakt hvor der modtages betaling for godkendte eller på anden måde definerede omkostninger med 

tillæg af en procentsats af omkostningerne eller et fast honorar. 

Den primære forskel mellem de to ovenstående former for entreprisekontrakter er, at entreprenøren ved 

fastpriskontrakter bærer hele risikoen i forhold til overholdelse af budgettet, hvor denne risiko ved kostpris-

plus-kontrakter påhviler køber. I praksis ses dog ofte en kombination således, at der er en grundlæggende 

leverance, som er med til fastpris, men der er nogle forudsætninger eller tillægsydelser, som kan medføre 

afregning i henhold til kostpris-plus metoden.  Tilsvarende er der i kontrakter, hvor der anvendes kostpris-

plus ofte aftalt et maksimum for honoraret, hvilket sikrer køber, at det ikke bliver et tag-selv-bord.  

4.2.2. Indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning 

Følgende afsnit omhandler kravene til indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning, 

herunder de regnskabsmæssige principper for indregning og måling af omsætning, opgørelse af 

færdiggørelsesgrader, indregning og måling i balancen samt sammenlægning eller opsplitning af 

entreprisekontrakter.   

4.2.2.1. Regnskabsprincipper for indregning og måling af omsætning 

Entreprisekontrakter og service ydelser kan i resultatopgørelsen indregnes efter faktureringsmetoden og 

produktionsmetoden. Det er yderst vigtigt at både ledelse og revisor forstår forskellen på de to forskellige 

regnskabsprincipper idet dette er forudsætningen for, at et retvisende regnskab kan aflægges.  De to 

regnskabsprincipper er nærmere beskrevet i følgende afsnit: 

4.2.2.1.1. Faktureringsmetoden 

Ved brug af faktureringsmetoden indregnes salget først på det tidspunkt, hvor der sker endelig levering af 

varen eller ydelsen. Leveringstidspunktet styrer således, hvornår den samlede kontraktsum indtægtsføres. 
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Omkostningerne til udførsel af kontrakter samt aconto faktureringer indregnes løbende i balancen til kostpris 

og overføres til resultatopgørelsen på leveringstidspunktet. 6

4.2.2.1.2. Produktionsmetoden 

Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at arbejdet udføres og omkostninger indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med at ressourcerne forbruges. Et element heri er at igangværende arbejder for 

fremmed regning måles i balancen til salgsværdien af det arbejde, der er udført, fratrukket eventuelle 

foretagne aconto faktureringer. For at kunne benytte produktionsmetoden kræver det, at de samlede 

indtægter og omkostninger er kendte, samt at det er muligt at måle færdiggørelsesgraden pålideligt.  

I regnskabsvejledningen er en entreprisekontrakt kendetegnet ved følgende7: 

a) Der foreligger en kontrakt med tredjemand om anlæg, opførelse, udvikling eller bygning af et større 

aktiv eller projekt 

b) Gennemførelse af kontrakten strækker sig ofte over en længere periode 

c) Kontrakten er indgået, før arbejdet igangsættes 

d) Ejendomsretten overgår normalt til kunden i takt med arbejdets udførsel, og 

e) Der har været tale om en individuel forhandling, hvor kunden har haft betydelig indflydelse på den 

grundlæggende konstruktion af aktivet eller projektet 

Efter ÅRL § 49 skal indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Det betyder således, 

at virksomheden skal vælge den indregningsmetode, der giver det mest retvisende billede. Ifølge ÅRL § 83 b 

skal virksomheder i regnskabsklasse C benytte produktionsmetoden i forbindelse med entreprisekontrakter. 

Det grundlæggende krav til årsregnskabet er, at det giver et retvisende billede i henhold til ÅRL § 11. Da ÅRL 

§ 11 har forrang for detailbestemmelser betyder det, at en virksomhed i regnskabsklasse B kan blive tvunget 

til at anvende produktionskriteriet, såfremt årsregnskabet ellers ikke vil give et retvisende billede. Et 

eksempel her på kunne være, hvis to entreprenører stifter et fælles selskab til et større anlægsarbejde. 

Såfremt et sådan selskab anvender faktureringsprincippet er der en risiko for, at selskabets regnskaber i 

perioden frem til der sker levering vil afspejle et meget lav aktivitetsniveau, som på ingen måde afspejler de 

faktiske forhold.   

6 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg, side 71 
7 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg, side 73 
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4.2.2.2. Opgørelse af færdiggørelsesgrad  

Opgørelse af færdiggørelsesgraden er en vigtigt del af målingen af igangværende arbejder for fremmed 

regning. Færdiggørelsesgraden er udtryk for, hvor stor en andel af en igangværende kontrakt, der kan 

indregnes i henholdsvis balancen og resultatopgørelsen. Der findes flere måder, hvorpå 

færdiggørelsesgraden kan opgøres. Årsregnskabslovens § 11 om at regnskabet skal give et retvisende billede 

har ligeledes betydning i forbindelse med fastsættelsen heraf, og medfører at færdiggørelsesgraden skal 

opgøres efter den eller de metoder, der på bedste vis afspejler aktiviteten og fremdriften for de enkelte 

entreprisekontrakter. 

IAS 11.30 oplister følgende metoder til opgørelse af færdiggørelsesgraden:  

1. forholdet mellem afholdte entrepriseomkostninger til dato og de samlede skønnede 

entrepriseomkostninger, 

2. undersøgelse af stadiet af udførte arbejder, eller 

3. den fysisk færdiggjorte del af entreprisen. 

Aconto faktureringer er ofte foruddefineret i de indgåede aftaler og afspejler således ikke nødvendigvis den 

faktiske færdiggørelsesgrad. Som følge heraf er det ikke muligt at anvende aconto fakturering som grundlag 

for færdiggørelsesgraden.  

4.2.2.3. Indregning og måling i balancen 

Indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning afhænger af om der er anvendt 

fakturerings- eller produktionsmetoden. I de efterfølgende afsnit vil indregningen og målingen af 

igangværende arbejder for fremmed regning blive nærmere beskrevet på baggrund af valg af 

indregningsmetode.  

Faktureringsmetoden 

Indregningen af igangværende arbejder for fremmed regning måles i balancen til kostpris, når 

faktureringsmetoden anvendes. I kostprisen indgår følgende omkostninger: 

• Direkte afholdte omkostninger, såsom materialer, direkte timer, værktøj, garantiomkostninger, 

erstatningskrav samt bøder m.m. 

• Indirekte produktionsomkostninger knyttet til den enkelte entreprisekontrakt, såsom 

hjælpematerialer, forsikringer, vedligeholdelse samt afskrivninger af maskiner m.m. 
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• Indirekte produktionsomkostninger knyttet til de samlede entreprisekontrakter, såsom værkfører, 

ingeniørlønninger, lokaleomkostninger samt forsikringer m.m.  

• Finansieringsomkostninger, såsom renter, bankgebyrer m.m. 

Regnskabsvejledningen for Klasse B- og C-virksomheder afsnit 19 Igangværende arbejder for fremmed 

regning samt IAS 11 Entreprisekontrakter beskriver, at når det er sandsynligt, at de samlede 

entrepriseomkostninger overstiger den samlede omsætning, skal det forventede tab indregnes straks som 

omkostning.8  Regnskabsvejledningen og IAS 11 behandler dog ikke indregning af igangværende arbejder for 

fremmed regning til kostpris nærmere. Af årsregnskabslovens § 33 stk. 4 fremgår følgende: 

”Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, herunder 

forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og som 

bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen”

Endvidere fremgår det af årsregnskabsloven at overstiger kostprisen på omsætningsaktiver 

nettorealisationsværdien, skal der ske nedskrivning i årets resultat til nettorealisationsværdien.9

Nettorealisationsværdien svarer til den forventede salgsværdi med fradrag af færdiggørelsesomkostninger.  

Produktionsmetoden 

Efter produktionsmetoden indregnes entreprisekontrakten i balancen til salgsværdien af det udførte arbejde, 

når det er muligt at måle udfaldet af kontrakten pålideligt.  

Udfaldet på fastpriskontrakter anses for at kunne måles pålideligt jf. IAS 11.23, når følgende kriterier er 

opfyldt: 

a) den samlede entrepriseomsætning kan måles pålideligt, 

b) det er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten vil tilgå 

virksomheden, 

c) både entrepriseomkostninger til færdiggørelse af kontrakten og færdiggørelsesgraden ved 

regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt, og 

d) omkostningerne knyttet til kontrakten kan identificeres og måles pålideligt, således at faktisk 

afholdte omkostninger kan sammenholdes med tidligere skøn. 

8 IAS 11- Entreprisekontrakter, afsnit 36 
9 Årsregnskabslovens § 46 
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De første to punkter vil ofte være opfyldt10. Der kan dog opstå tilfælde, hvor debitor er betalingsudygtig inden 

arbejdet påbegyndes. I disse tilfælde anses kriteriet ikke at være opfyldt. De sidste to ligger til vægt, at 

selskabet har et tilstrækkeligt og pålideligt registreringssystem. Det er dog ikke muligt at benytte 

utilstrækkelige registreringssystemer som argument for ikke at anvende produktionsmetoden. Selskabet er 

forpligtet til at have et system, hvor der pålideligt kan registreres igangværende arbejder og trækkes 

rapporter til at kunne anvende produktionsmetoden.  

Er der tale om kostpris-plus kontrakter anses fortjenesten at kunne opgøres pålideligt jf. IAS 11.24, når 

følgende kriterier er opfyldt: 

• det er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten vil tilgå 

virksomheden, og 

• omkostningerne knyttet til kontrakten klart kan identificeres og måles pålideligt, uanset om de 

specifikt skal godtgøres af kunden. 

Det fremgår ikke direkte at salgsprisen vedr. kostpris-plus skal kunne opgøres pålideligt. Det fremgår dog at 

omkostningerne skal kunne identificeres og måles pålideligt. Idet der er tale om kostpris-plus, kan avancen 

indirekte opgøres pålideligt.  

I de tilfælde hvor kontrakten ikke kan opgøres pålideligt, skal salgsværdien indregnes på baggrund af de 

forbrugte omkostninger. En entreprisekontrakt kan ikke måles pålideligt;11

• når der er tvivl om kontraktens gyldighed,  

• hvis omfang og udførelse af de resterende arbejder afhænger af igangværende tvister og sager,  

• det ikke forventes at kunden eller leverandøren overholder kontrakten eller  

• at indtægter og omkostninger i kontrakten er forbundet med væsentlig usikkerhed.  

Indregningen af avancen sker først på det tidspunkt, hvor kontrakten kan opgøres pålideligt.  

Indregning af hensættelser til tab skal ske, når det er sandsynligt, at de samlede produktionsomkostninger 

overstiger den samlede entrepriseomsætning. Tabet skal indregnes på det tidspunkt det konstateres jf. IAS 

11.36.  

10 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, udgave 3, Jan Fedders og Henrik 
Steffensen, side 314 
11 Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter), Kenneth 
Hofman og Merete Kjær Buchgreitz, side 11 
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Nedenfor er produktions- og faktureringskriteriet illustreret. Som det fremgår omsætning, omkostninger og 

resultatet være det samme total set. Forskellen er hvorledes omsætningen og omkostningerne præsenteres 

løbende.  

År 1 2 3 4 5 i alt 

Færdiggørelsesgrad 15% 35% 55% 90% 100%

Produktionskriteriet

Omsætning 15 55 95 195 140 500

Omkostninger -9 -33 -57 -117 -84 -300

Resultat 6 22 38 78 56 200

IGA -85 -130 -135 -40 0 0

Bank 91 158 201 184 200 200

Egenkapital 6 28 66 144 200 200

Faktureringskriteriet

Omsætning 0 0 0 0 500 500

Omkostninger 0 0 0 0 -300 -300

Resultat 0 0 0 0 200 200

IGA -91 -158 -201 -184 0 0

Bank 91 158 201 184 200 200

Egemkapital 0 0 0 0 200 200

Figur 2, egen tilvirkning 

4.2.2.4. Sammenlægning eller opsplitning af entreprisekontrakter  

I forbindelse med indregning af igangværende arbejder for fremmed regning er det vigtigt at kunne vurdere, 

om der er tale om en eller flere entreprisekontrakter. Dette har både betydning i forhold til værdiansættelsen 

samt hvordan entreprisekontrakterne skal præsenteres i regnskabet og tilhørende noter. Udgangspunktet er 

at kontrakterne måles kontrakt for kontrakt. For at kunne præsentere det reelle indhold af de igangværende 

arbejder på en kontrakt eller en gruppe af kontrakter, kan det være nødvendigt at opdele kontrakterne 

enkeltvis og behandle delelementerne i kontrakterne som særskilte igangværende arbejder, eller at behandle 

en gruppe af kontrakter samlet.  
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4.2.3. Præsentation og oplysning 

Ifølge ÅRL § 53 skal der redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt i balance, 

resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Derudover fremgår det af IAS 11 at beskrivelsen af anvendt 

regnskabspraksis i regnskabet skal indeholde oplysninger om den anvendte regnskabspraksis for indregning 

og måling af igangværende arbejder for fremmed regning, herunder metode for færdiggørelsesgraden.  

Igangværende arbejder for fremmed regning skal præsenteres i balancen, som hhv. et aktiv eller passiv, 

afhængig af det enkelte igangværende arbejde udgør hhv. et nettotilgodehavende eller udviser en 

nettogæld. Overstiger de modtagne forudbetalinger værdien af det udførte arbejde, benævnes posten 

”Modtagne forudbetalinger fra kunder”, dvs. der er en nettogæld.  

Der er ingen krav om note oplysning af igangværende arbejder. Regnskabsvejledningen anbefaler dog, at der 

i noterne oplyses om salgsværdien af det udførte arbejde, aconto faktureringer samt betalinger, der 

tilbageholdes, indtil visse kontraktfastsatte betingelser er opfyldt.  

4.2.4. Delkonklusion 

Som tidligere beskrevet er det ledelsens ansvar, at der udarbejdes en retvisende årsrapport. Det er således 

ledelsen, der har ansvaret for indregning og måling af de igangværende arbejder for fremmed regning. 

Revisors ansvar er at afgive en konklusion om, hvorvidt regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, 

herunder om den valgte begrebsramme er retvisende og korrekt anvendt.  

I denne afhandling fokuseres på årsregnskabsloven samt de tilhørende fortolkningsbidrag i form af 

Regnskabsvejledningen for Klasse B- og C-virksomheder samt de internationale regnskabsstandarder (IAS). 

Heraf fremgår betingelser for indregning af omsætning herunder anvendelse af fakturerings- eller 

produktionskriteriet, samt betingelser for indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed 

regning. I henhold til Årsregnskabsloven skal omsætningen i virksomheder, som er omfattet af 

regnskabsklasse C indregnes efter produktionskriteriet. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan 

vælge ikke at anvende produktionskriteriet, dog kun i det omfang regnskabet fortsat er retvisende.  

Når faktureringsmetoden anvendes medfører dette, at medgåede omkostninger til produktionen aktiveres i 

balancen uden avance, men med tillæg af indirekte produktionsomkostninger og eventuelle 

finansieringsomkostninger. 
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Når produktionsmetoden anvendes indregnes omkostningerne i resultatopgørelsen i takt med forbrug, mens 

salgsværdien af de udførte arbejder indregnes i balancen i takt med færdiggørelse. Der er således ikke behov 

for aktivering af indirekte produktions- eller finansieringsomkostninger.  

Regnskabstandarden oplister en række metoder, som kan anvendes til vurdering af færdiggørelsesgraderne 

herunder, forholdet mellem afholdte omkostninger til dato og de samlede skønnede omkostninger, 

undersøgelse af stadiet af udførte arbejder, eller den fysisk færdiggjorte del af entreprisen. Af standarden 

fremgår ligeledes at aconto faktureringer ikke kan danne grundlag for opgørelsen af færdiggørelsesgraderne. 

Regnskabsstandarderne stiller ligeledes krav til præsentation og oplysning af igangværende arbejder for 

fremmed regning. Heraf fremgår det at igangværende arbejder skal præsenteres i balancen, som hhv. et aktiv 

eller passiv, afhængig af om der er tale om igangværende arbejder for fremmed regning eller om der er sket 

forud fakturering af de igangværende arbejder for fremmed regning.  

Den regnskabsmæssige begrebsramme er således, sammen med definitionen af igangværende arbejder for 

fremmed regning, fundamentet for revisors arbejder, da dette er væsentlige forhold som revisor skal være 

opmærksom på i hele revisionsprocessen.  

4.3. Revision af igangværende arbejder 

Fælles for mange virksomheder er at igangværende arbejder for fremmed regning har stor betydning for 

deres regnskabsaflæggelse. Typisk dækker igangværende arbejder for fremmed regning over 

projektaktiviteter, som er betydelige for selskabets samlede drift og derfor ofte også er afgørende for 

virksomhedernes rentabilitet, likviditet og soliditet. Igangværende arbejder for fremmed regning vil derfor 

ofte ligeledes være en væsentlig regnskabspost i forbindelse med revisionen.  Formålet med de efterfølgende 

afsnit er at undersøge og redegøre for revisionsprocessen af igangværende arbejder for fremmed regning.  

I de efterfølgende afsnit vil det ansvar der påhviler revisor blive nærmere beskrevet ud fra de gældende 

revisionsstandarder. Derudover er formålet at undersøge, hvilke handlinger og overvejelser revisor skal 

foretage i forbindelse med revision af igangværende arbejder for fremmed regning, herunder hvilke krav der 

er til dokumentationen af det udførte arbejde.  

I den forbindelse vil nedenstående revisionsstandarder blive inddraget: 

• ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision 

• ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 
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• ISA 300 – Planlægning af revision af regnskaber 

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

virksomheden og dens omgivelser 

• ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførsel af en revision 

• ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici 

• ISA 500 – Revisionsbevis 

• ISA 520 – Analytiske handlinger 

• ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver 

• ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, 

og tilknyttede oplysninger 

4.3.1. Revisionsstrategi og plan 
Af ISA 300 fremgår revisors ansvar for planlægning af revisionen af regnskabet, hvor ISA 315 omfatter 

revisors ansvar for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau. Med andre ord danner ISA 300 og 315 grundlag for den efterfølgende revision, 

herunder hvordan revisor skal gribe revisionen an og hvilke handlinger revisor skal foretage i forbindelse 

med revisionen.   

Af ISA 300 fremgår det endvidere, at en hensigtsmæssig planlægning vil gavne revisionen på flere områder, 

herunder hjælpe revisor med at målrette revisionen mod risikobetonede forholde samt at sikre der opnås 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på en så effektiv måde som muligt.  

Det fremgår overordnet af ISA 300, at revisor skal fastlægge en revisionsstrategi samt udarbejde en 

revisionsplan for opgaven. Revisionsstrategien bør indeholde følgende punkter: 

• Identificering af karakteristika ved opgaven, der definerer dens omfang 

• Fastlægge opgavens rapporteringsmål for at kunne planlægge den tidsmæssige placering af 

revisionen og arten af den nødvendige kommunikation 

• Overveje de forhold, der efter revisors faglige vurdering, er betydelig for instruktion af 

opgaveteamets arbejde 

• Overveje resultaterne af indledende opgaveaktiviteter og, hvor det er aktuelt, overveje om viden 

opnået fra andre opgaver, som den opgaveansvarlige partner har udført for virksomheden, er 

relevant 
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• Fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de ressourcer, der er nødvendige til at 

udføre opgaven 

Med udgangspunkt i revisionsstrategien skal revisor udarbejde en revisionsplan, som beskriver følgende 

forhold:  

• Arten, den tidsmæssige placering og omfang af de planlagte risikovurderingshandlinger, som fastlagt 

i ISA 315 

• Arten, den tidsmæssige placering og omfang af planlagte yderligere revisionshandlinger på 

revisionsmålsniveau, som fastlagt i ISA 330 

• Andre planlagte revisionshandlinger, der kræves udført, således at opgaven overholder ISA’erne, 

hvilket betyder en mere detaljeret fordeling af, hvordan opgavetemaet skal udføre de fastsatte 

revisionshandlinger 

Revisionsplanen og -strategiens formål er at sikre, at revisionen udføres mest effektivt og der opnås 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at kunne afgive en konklusion. Revisionsplanen har ligeledes til formål 

at sikre, at revisor har overvejet de begivenheder og omstændigheder, der kan påvirke revisors evne til at 

udføre revisionen samt reducere risikoen for at revisors konklusion bliver forkert. 

På baggrund af ovenstående vurderes hvilke regnskabsposter, der er væsentlige og risikofyldte. I den 

forbindelse skal revisor tage stilling til hvilke udfordringer og risici, der kan være forbundet med væsentlig 

fejlinformation. Revisor fastsætter således allerede på planlægningstidspunktet fokusområder for 

revisionen, og foretager en opdeling af områdernes væsentlighed. Et af formålene hermed er at sikre, at 

opgavefordelingen på revisionsteamet afspejler det nødvendige kompetencebehov.  

Omfanget af planlægningsaktiviteterne, som afhænger af virksomhedens størrelse, art og kompleksitet samt 

revisors tidligere erfaringer og vurdering af risici, hænger således sammen med ISA 315, som behandles 

nedenfor. 

Af ISA 315 punkt 3 fremgår det, at revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Dette 

er en væsentlig del af planlægningen og har stor betydning i forbindelse med planlægningen af revisionen og 

revisionsstrategien. Forståelse af virksomheden og dens omgivelser omfatter indsamling, opdatering og 

analyser af den information revisor opnår gennem hele revisionen og er derfor en løbende og dynamisk 

proces.   
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Forståelse af virksomhedens og dens omgivelser omfatter ligeledes en forståelse af virksomhedens interne 

kontroller, hvilket er den proces, der er udformet, implementeret og vedligeholdt af den øverste og daglige 

ledelse samt øvrig personale for at minimere risikoen for besvigelser og fejl.  

Som det fremgår af ovenstående er det essentielt, at revisor opnår et gennemgående kendskab til 

virksomheden. Dette er også gældende for revisors kendskab til forretningsgangene omkring selskabets 

projekter og indregning af igangværende arbejder for fremmed regning. Som følge af at projekter typisk er 

en stor del af virksomhedernes aktivitet, er der ofte stor fokus på dette, og virksomheden har derfor ofte 

indarbejdet en række manuelle eller automatiske kontroller med henblik på at sikre styring af de 

igangværende projekter.  

Endvidere fremgår det af standarden, at revisor skal udføre risikovurderingshandlinger, som skal give 

grundlag for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og 

revisionsmålsniveau. Kravene til forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt 

risikovurderingshandlingerne er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit 4.3.1.1. og 4.3.1.2.  

4.3.1.1. Krav til forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne 

kontrol 

Kravene til de dele af virksomheden og dens omgivelser, som revisor skal opnå forståelse af, fremgår af ISA 

315 punkt 9 og er gengivet nedenfor: 

• Relevante brancheforhold, regulering og andre eksterne forhold, herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme 

• Virksomhedens art, herunder: 

o Virksomhedens drift 

o Virksomhedens ejerforhold og ledelsesstruktur 

o De typer af investeringer virksomheden foretager, og planlægger at foretage, herunder 

investeringer i virksomheder med særlige formål 

o Virksomhedens struktur og finansiering 

• Virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis, herunder begrundelser for ændringer heri. 

Revisor skal vurdere, om virksomhedens regnskabspraksis er passende for dens forretningsområde 

og i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og den 

regnskabspraksis, der anvendes i branchen 

• Virksomhedens mål og strategier, samt hermed forbundne forretningsrisici der kan medføre risici for 

væsentlig fejlinformation 
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• Måling og gennemgang af virksomhedens regnskabsmæssige præsentation 

Dette er med henblik på at gøre revisor i stand til at forstå virksomhedens grupper af transaktioner, 

balanceposter og oplysninger, som regnskabet forventes at indeholde. 

Revisor skal i henhold til ISA 315, afsnit 12 opnå en forståelse af de interne kontroller, som er relevante for 

revisionen. Det betyder, at i det omfang virksomheden har implementeret kontroller, som tjener andre 

formål end at minimere fejl i regnskabet, skal revisor ikke opnå forståelse af disse. Hvorvidt en kontrol i sig 

selv eller i kombination med andre kontroller, er relevant for revisionen, beror på revisors faglige vurdering.  

Revisor skal, for de kontroller som vurderes relevante for revisionen, opnå vurdere udformning og fastslå om 

kontroller er implementeret. Det er væsentligt at bemærke her, at revisor ikke kan basere sig på forespørgsler 

alene.  

For at opnå en forståelse for ledelsens anvendelse af kontroller, skal revisor endvidere vurdere følgende 

forhold:12

• Kontrolmiljøet 

• Virksomhedens risikovurderingsproces 

• Informationssystemet, herunder tilhørende forretningsprocesser 

• Kontrolaktiviteter (i relation til it-relaterede risici) 

• Overvågning af kontroller 

Som følge af at virksomheder har forskellige formål, aktiviteter, organisationsstrukturer mv. Varierer omfang 

og anvendelse af interne kontroller fra virksomhed til virksomhed. Som følge heraf vil der således også ofte 

være forskel på, hvilke kontroller revisor finder relevante fra virksomhed til virksomhed.  

4.3.1.2. Krav til risikovurderingshandlinger  

Revisor er i forbindelse med planlægningsfasen, jf. ISA 315 afsnit 5, pålagt at skulle udføre 

risikovurderingshandlinger. Som tidligere beskrevet, skal disse risikovurderingshandlinger være med til at 

give revisor et grundlag for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- 

og revisionsmålsniveau. I forbindelse med planlægningen af revisionen skal revisor først og fremmest tage 

stilling til om igangværende arbejder for fremmed regning er en væsentlig regnskabspost i forhold til 

regnskabet i sin helhed. Finder revisor, at posten er væsentlig, skal revisor efterfølgende vurdere hvilke 

revisionsmål, der er væsentlige i tilknytning til regnskabsposten. Det kan f.eks. være værdiansættelse og 

12 https://pro.karnovgroup.dk/document/7000530742/1#VEJL2012.ISA315, ISA 315 afsnit 14 - 24 
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fordeling samt tilstedeværelse. Vurderer revisor, at der er risici knyttet til revisionsmålene, værdiansættelse 

og fordeling samt tilstedeværelse, skal revisor tilrettelægge revisionen således at disse risici afdækkes. Det 

er væsentligt at understrege, at risikovurderingshandlingerne ikke er egnet revisionsbevis og kan derfor ikke 

stå alene til grundlag for revisionskonklusionen.  

Af ISA 315 punkt 15 fremgår det at risikovurderingshandlingerne skal omfatte følgende:  

a) Forespørgsler til den daglige ledelse, relevante medarbejdere i den interne revisionsfunktion (hvis en 

sådan eksisterer) og andre i virksomheden, der efter revisors vurdering kan have oplysninger, der 

kan bidrage til at identificere risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl  

b) Analytiske handlinger 

c) Observation og inspektion  

”Forespørgsler til den daglige ledelse og andre relevante medarbejdere” 

En stor del af den information revisor opnår i forbindelse med forespørgsler, opnås hos den daglige ledelse 

og de ansvarlige for regnskabsaflæggelsen. Revisor kan ligeledes indhente information hos andre personer 

på forskellige niveauer i virksomheden og i den forbindelse opnå et andet perspektiv af risikoen for væsentlig 

fejlinformation. I forbindelse med revision af igangværende arbejder for fremmed regning kan det f.eks. være 

relevant at tale med de interne revisorer (hvis sådanne findes), bogholdere, IT-ansvarlige, projekt- og 

salgsledere.  

”Analytiske handlinger” 

Analytiske handlinger, som en del af risikovurderingsprocessen, kan give revisor mulighed for at identificere 

sider af virksomheden, som revisor ikke umiddelbart var klar over. Analytiske handlinger kan omfatte 

finansiel og ikke-finansiel information. Det kan eksempelvis være; hvordan udviklingen i igangværende 

arbejder for fremmed regning har været i forhold til omsætning eller tilgodehavender fra salg. En anden 

analytisk handling kan være at sammenholde dette års igangværende arbejder for fremmed regning med 

sidste års niveauer, eventuelt opdelt på eksempelvis kundeniveau.  

Mindre virksomheder har ikke nødvendigvis den fornødne finansielle information på måneds- eller 

kvartalsbasis, som kan danne grundlag for de analytiske risikovurderingshandlinger. Det er således væsentligt 

for risikovurderingsprocessen, at revisor vurderer, om der kan foretages analytiske handlinger på baggrund 
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af den begrænsede information eller hvorvidt dette giver anledning til overvejelse af især art og den 

tidsmæssige placering af risikovurderingshandlingerne og den indledende regnskabsanalyse. 

”Observation og inspektion” 

Observation og inspektion skal være med til at understøtte forespørgsler, som revisor tidligere har foretaget. 

Dette kan være med til at give revisor information om virksomheden og dens omgivelser. Nedenfor er 

eksempler på sådanne kilder oplistet:13

• virksomhedens drift 

• dokumenter (såsom forretningsplaner og strategier), registreringer og interne kontrolmanualer 

• rapporter udarbejdet af den daglige ledelse (såsom kvartalsrapporter og perioderegnskaber) og den 

øverste ledelse (såsom referater af bestyrelsesmøder) 

• virksomhedens lokaliteter og fabriksanlæg 

4.3.1.3. Fastsættelse af væsentlighedsniveau 

I forbindelse med planlægningsfasen og vurdering af risikovurderingshandlinger skal revisor fastlægge 

væsentlighedsniveau. Væsentlighedsniveauet afspejler revisors forventninger til, hvornår størrelsen af fejl 

kan påvirke regnskabslæsers beslutninger på baggrund af regnskabet. ISA 320 stk. 2 beskriver 

væsentlighedsniveauet som følgende:  

”Fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 

at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af 

regnskabet. Vurderinger vedrørende væsentlighed foretages under de givne omstændigheder og påvirkes af 

størrelsen eller arten af en fejlinformation eller en kombination af begge” 

Når væsentlighedsniveauet er fastsat skal revisor ligeledes fastsætte væsentlighedsniveau under udførsel. 

Væsentlighedsniveauet under udførsel er lavere end selve væsentlighedsniveauet, for at skabe en margin for 

fejl, der ikke opdages i forbindelse med revisionen. Der er omvendt sammenhæng mellem 

væsentlighedsniveau under udførsel og den risiko der er for at revisor ikke opdager en væsentlig 

fejlinformation, hvilket vil sige des større risiko er, des lavere er væsentlighedsniveauet under udførsel. Til 

13 https://pro.karnovgroup.dk/document/7000530742/1#VEJL2012.ISA315, ISA 315 punkt A18 
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fastsættelse af væsentlighedsniveauet under udførsel vurderes virksomhedens kompleksitet, 

transaktionerne i virksomhedens kompleksitet samt virksomhedens overordnede kontrolmiljø.  

4.3.1.4. Klassificering af identificerede risici 

Revisor skal på baggrund af ovenstående risikovurderingshandlinger klassificere de identificerede risici for 

væsentlig fejlinformation i, hvorvidt der er tale om en betydelig, normal eller lav risiko. Med udgangspunkt 

heri skal revisor relatere de identificerede risici til hvilken del af selskabets forretningsgang, der konkret kan 

medføre en fejl på regnskabs- eller revisionsmålsniveau.  

Figur 3 - Illustration af risikovurdering14

Af ISA 315, afsnit 4 (e), fremgår følgende definition på betydelig risiko: 

”En identificeret og vurderet risiko for væsentlig fejlinformation, som efter revisors vurdering kræver særlige 

revisionsmæssige overvejelser” 

Revisor skal altid overveje følgende identifikationer ved revisors professionelle vurdering af, om en risiko er 

betydelig, normal eller lav: 

• Risiko for besvigelser 

• Væsentlige ændringer i økonomiske eller regnskabsmæssige forhold 

• Komplekse transaktioner 

14 Revisionsplanlægning, Introduktion til grundlæggende begreber og revisors arbejde med revisionsplanlægning, 
Undervisningsmateriale pr. 1. oktober 2014 v/Christian Lehmann Nielsen, Deloitte 
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• Væsentlige transaktioner med nærtstående parter 

• Graden af subjektivitet i væsentlige regnskabsmæssige skøn 

• Transaktioner uden for virksomhedens normale forretningsområde 

For at revisor kan tage stilling til, om der er tale om en betydelig, normal eller lav risikoudføre, skal revisor 

tage stilling til den aktuelle revisionsrisiko. Af ISA 200 afsnit 13 (c) er revisionsrisikoen nærmere defineret 

som følgende: 

”Risikoen for, at revisor udtrykker en upassende revisionskonklusion, når regnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation. Revisionsrisiko er en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og 

opdagelsesrisikoen” 

Fundamentet for forståelsen af revisionsrisikoen er nedenstående revisionsrisikomodel:15

��������������� = ������� ������ ∗ ������� ������ ∗ ����������������

Nedenfor er de ovenstående risici nærmere beskrevet.  

Iboende risiko  

Risikoen for, at væsentlige fejl opstår i en regnskabspost eller transaktionskæde uden hensyn til interne 

kontroller. 

Kontrol risiko 

Risikoen for, at væsentlige fejl ikke forhindres eller rettes af det interne kontrolsystem i virksomheden. 

Opdagelses risiko  

Risikoen for, at de handlinger revisor har udført for at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau 

ikke fører til opdagelse af de væsentlige fejl. 

Det er således revisors opgave at nedbringe revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, på baggrund af 

de udførte revisionshandlinger. Revisionshandlingerne skal tilrettelægges således, at revisor med høj grad af 

sikkerhed kan konkludere, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den aktuelle regnskabsmæssige 

begrebsramme.  

15 ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision, afsnit A37 
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Fejlinformation kan forekomme på to måder, hhv. besvigelser eller fejl. Forskellen mellem besvigelser og fejl 

er, hvorvidt den underliggende handling, der medfører fejlinformationen er bevidst eller ubevidst.16

Af ISA 240 fremgår det, at det er den øverste og daglige ledelses ansvar at forebygge og opdage besvigelser. 

Revisors ansvar er at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl.17

Udover ovenstående fremgår følgende af ISA 240 afsnit 26: 

”Ved identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation skal revisor på basis af en 

forhåndsantagelse om, at der er besvigelsesrisici forbundet med indregning af indtægter, vurdere, hvilke 

indtægtskategorier, indtægtstransaktioner eller revisionsmål der giver anledning til sådanne risici” 

Idet igangværende arbejder for fremmed regning hænger direkte sammen med omsætningen, vil 

ovenstående ofte medføre, at revisor ved sin risikovurdering skal antage, at der er risiko for 

regnskabsmanipulation knyttet til opgørelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning.  

4.3.2. Revisors reaktion på vurdering af risici  
Fokus i ovenstående afsnit har været at opnå kendskab til virksomheden og virksomhedens omgivelser, med 

henblik på at vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet. I dette afsnit vil revisors reaktion på 

vurdering af risici blive nærmere beskrevet. ISA 330 tager udgangspunkt i revisors krav til reaktion i 

forbindelse med vurdering af risici. Standarden lægger her stor vægt på, at der er tale om en løbende proces, 

idet revisor kan blive bekendt med forhold, som kan være med til at påvirke de allerede planlagte 

revisionshandlinger. Formålet med denne standard er, at revisor løbende skal tage stilling til hvilke konkrete 

handlinger, der skal foretages i forbindelse med revisionen, for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

som grundlag for revisors konklusion.18

Der findes to former for revisionshandlinger jf. ISA 330; 

• Test af kontroller 

• Substanshandlinger   

16 ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 2 
17 ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 5 
18 https://pro.karnovgroup.dk/document/7000530742/1#VEJL2012.ISA315, ISA 330 punkt 3 
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Revisor skal på planlægningstidspunktet vurdere hvilken overordnet revisionsstrategi, revisionen skal 

baseres på. Revisor skal tage stilling til om revisionsbeviset skal indhentes via test af kontroller, 

substanshandlinger eller en kombination heraf. 

Revisionen skal tilrettelægges således, at den gennemføres mest effektivt. Hvis revisor forventer, at de 

interne kontroller fungerer effektivt, herunder at der er etableret tilstrækkelig funktionsadskillelse eller hvis 

revisor vurdere, at substanshandlinger alene ikke kan give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal revisor 

basere sig på de interne kontroller. For at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for kontrollernes funktionalitet, 

skal revisor udover forespørgsler foretage yderligere revisionshandlinger. Yderligere revisionshandlinger, 

som bl.a. kan omfatte inspektion eller observation.  Inspektion og observation kan eksempelvis være at 

undersøge registreringssporet i forhold til medarbejderes tidsregistrering, som senere vil danne grundlag for 

opgørelse af salgsværdien af igangværende arbejder for fremmed regning. I det tilfælde kan det være 

relevant at kontrollere hvornår, hvor ofte og hvem der foretager kontrol af de registrerede ugerapporter. 

Derudover kan det være relevant at teste, om det er muligt at registrere mere end 24 timer pr. dag, og om 

det er muligt at indsende tidsregistreringen uden, at virksomhedens normtid er overholdt. Det er væsentligt 

at bemærke, at en kontrolbaseret revisionsstrategi ikke kan stå alene, hvis der er vurderet at være betydelig 

risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Er der vurderet at være betydelig risiko, skal der 

suppleres med substanshandlinger rettet mod denne risiko19.  

Vurderer revisor, at der ikke findes effektive interne kontroller, som revisor kan basere sin revision på, skal 

der vælges en substansbaseret revision. Revisors substanshandlinger skal jf. ISA 330 afsnit 20 omfatte 

afstemning af regnskabet med bogføringen samt undersøge væsentlige posteringer, der har indflydelse på 

regnskabsaflæggelsen. På områder med betydelig risiko skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger. 

Yderligere revisionshandlinger kan f.eks. omfatte eksterne bekræftelser. Af ISA 330 afsnit A53 fremgår 

nedenstående eksempel:  

”Hvis revisor f.eks. konstaterer, at den daglige ledelse er under pres for at opfylde indtjeningsforventninger, 

kan der være en risiko for, at den daglige ledelse oppuster salget ved at indregne omsætning, der vedrører 

salg under betingelser, som udelukker indregning, eller ved at fakturere salg før levering. Under disse 

omstændigheder kan revisor f.eks. indhente eksterne bekræftelser, ikke kun for at få udestående beløb 

bekræftet, men også salgsaftalens detaljer, herunder dato, eventuelle returrettigheder og 

leveringsbetingelser. Herudover kan revisor finde det effektivt at supplere sådanne eksterne bekræftelser, 

19 ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici, afsnit 21 
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med forespørgsler om ændringer i salgsaftalerne eller leveringsbetingelserne til personale uden for 

virksomhedens regnskabsfunktion” 

4.3.3. Revisors handlinger  
Af ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision fremgår følgende: 

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

forekomme omstændigheder, som medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation”20

Endvidere fremgår følgende: 

”For at opnå høj grad af sikkerhed skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau og dermed gøre det muligt at drage rimelige konklusioner, 

som revisors konklusion kan baseres på”21

Ud fra de to ovenstående uddrag af ISA 200 – ”Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens 

gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision” er det essentielt at hæfte 

sig ved ordene ”professionel skepsis” og ”tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis”. Disse ord er rammen for de 

efterfølgende afsnit, som vil omhandle hvilke handlinger og revisionsbevis revisor bør inddrage som en del 

af sin revision af igangværende arbejder for fremmed regning.   

I den forbindelse vil nedenstående revisionsstandarder blive inddraget: 

• ISA 500 – Revisionsbevis 

• ISA 520 – Analytiske handlinger 

• ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver 

• ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og 

tilknyttede oplysninger 

20 ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision, afsnit 15 
21 ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision, afsnit 17 
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4.3.3.1. ISA 500 – Revisionsbevis 

Denne standard tager udgangspunkt i de informationer, som revisor anvender til at drage sine 

revisionsmæssige konklusioner for at kunne afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed.  

Af ISA 500 – ”Revisionsbevis” afsnit 4 fremgår følgende: 

”Det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, at revisor opnår 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige konklusioner som grundlag for 

revisionskonklusionen” 

Ovenstående citat er dog meget abstrakt og stiller derfor store krav til revisors professionelle dømmekraft.  

ISA 500 afsnit A2 kommer dog lidt nærmere på, hvilke former for revisionsbevis revisor kan gøre brug af. 

Revisionshandling Definition

1. Inspektion Inspektion omfatter undersøgelse af registreringer eller af interne og 

eksterne dokumenter i papirform, elektronisk form eller på andet 

medie, eller en fysisk undersøgelse af et aktiv. 

2. Observation Observation består af at overvære en proces eller en procedure, der 

bliver udført af andre, f.eks. revisors observation af lageroptællingen, 

der udføres af virksomhedens personale, eller af udførelsen af 

kontrolaktiviteter. 

3. Ekstern bekræftelse En ekstern bekræftelse udgør revisionsbevis, som revisor har 

indhentet som et direkte skriftligt svar til revisor fra en tredjepart 

(den bekræftende part) i papirform eller på et elektronisk eller andet 

medie 

4. Efterregning Efterregning består af at kontrollere dokumenters eller 

registreringers matematiske nøjagtighed. Efterregning kan udføres 

manuelt eller elektronisk 

5. Genudførsel Genudførelse omhandler revisors uafhængige udførelse af 

procedurer eller kontroller, som oprindeligt er blevet udført som en 

del af virksomhedens interne kontrol. 

6. Analytiske handlinger Analytiske handlinger består af vurdering af finansiel information ved 

at analyse af plausible sammenhænge mellem både finansielle og 

ikke-finansielle data 

7. Forespørgsel Forespørgsel består af opsøgning af både finansiel og ikke-finansiel 

information hos vidende personer inden for eller uden for 

virksomheden 

Figur 4: ISA 500’s definitioner på de syv revisionshandlinger 
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På baggrund af ovenstående bevistyper er det revisors opgave at vurdere, hvilke former for revisionsbevis 

der vil være tilstrækkeligt, og egnet i forhold til de fastsatte revisionsmål og -risici.  Revisor skal ligeledes 

vurdere revisionsbevisets pålidelighed, ISA 500 kommer her med en række generaliseringer i forhold til 

pålideligheden af det modtagne revisionsbevis.  

Af ISA’en fremgår det at pålideligheden forøges, når revisionsbeviset fremkommer fra en uafhængig kilde 

uden for virksomheden. Der findes dog undtagelser hertil, f.eks. hvis den uafhængige kilde ikke er sagkyndig. 

Pålideligheden af revisionsbevis opnået internt fra virksomheden, forøges når virksomhedens interne 

kontroller vurderes at være effektive. Revisionsbevis tilvejebragt direkte af revisor vurderes ligeledes at være 

pålideligt, f.eks. observation af en kontrol. Revisionsbevis i nedskrevet form har større pålidelighed end f.eks. 

mundtlige bekræftelser. Endeligt vurderes revisionsbevis, der opnås i sin originale stand at være mere 

pålideligt end kopier mm.  

4.3.3.2. ISA 520 – Analytiske handlinger 

ISA 520 omhandler revisors anvendelse af analytiske handlinger i forbindelse med revisionen. ISA’en tager 

udgangspunkt i substansanalytiske handlinger og revisors ansvar for at udføre analytiske handlinger tæt på 

revisionens afslutning til brug for udformning af en overordnet konklusion for regnskabet.  Målet med 

analytiske handlinger i forbindelse med revisionen er, at revisor skal opnå relevant og pålideligt revisionsbevis 

ved brug af substandsanalytiske handlinger.  

Revisor kan vælge at lave substansanalytiske handlinger enten alene eller i kombination med detailtests.  

Ved substansanalytiske revisionshandlinger foretager revisor en vurdering af de finansielle oplysninger på 

baggrund af en analyse af forventede sammenhænge mellem finansielle og ikke finansielle oplysninger. 

Substansanalytiske revisionshandlinger kan omfatte sammenligninger mellem oplysninger fra tidligere 

perioder, forventede resultater, herunder budgetter, revisors forventninger mm. eller sammenligning af 

oplysninger fra branchen, f.eks. procentvise stigning i omsætning i forhold til konkurrenterne inden for 

samme branche.  

Ifølge ISA 520 afsnit 5 skal revisor vurdere følgende ved brug af substansanalytiske revisionshandlinger:  

• Fastlægge egnetheden af bestemte substansanalytiske handlinger for givne revisionsmål under 

hensyntagen til de vurderede risici for væsentlig fejlinformation og eventuelle detailtest for disse 

revisionsmål 
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• Vurdere pålideligheden af de data, som danner grundlag for revisors forventninger til bogførte beløb 

eller nøgletal under hensyntagen til kilde, sammenlignelighed og art og relevans af den tilgængelige 

information samt kontroller med udarbejdelsen 

• Opstille forventninger til bogførte beløb eller nøgletal og vurdere, om forventningerne er 

tilstrækkeligt præcise til at identificere en fejlinformation, der alene eller sammen med anden 

fejlinformation kan medføre, at regnskabet vil indeholde væsentlig fejlinformation 

• Fastslå størrelsen af en eventuel afvigelse mellem bogførte og forventede beløb, der kan accepteres 

uden yderligere undersøgelse 

Konstaterer revisor i forbindelse med sin revision udsving eller sammenhænge, der ikke stemmer overens 

med de fastsatte accepterede afvigelser, skal revisor undersøge dette nærmere ved at rette forespørgsler til 

ledelsen og opnå egnet revisionsbevis, som understøtter ledelsens forklaringer på afvigelsen. Revisor har 

endvidere pligt til at udføre yderligere revisionshandlinger, hvis det efter omstændighederne måtte være 

nødvendigt. Det kan f.eks. være hvis ledelsen ikke er i stand til at forklare eller forklaringen ikke stemmer 

overens med det opnåede revisionsbevis.  

For at anvende substansanalytiske revisionshandlinger som en del af revisionsstrategien er det vigtigt, at 

revisor er opmærksom på virksomhedens kontrolmiljø. Analytiske handlinger vil være mere pålidelige i de 

tilfælde. hvor virksomheden har et stærkt kontrolmiljø med effektive interne kontroller samt gode eksterne 

data.  

4.3.3.3. ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver 

Ovenstående afsnit tog udgangspunkt i hvilke substansanalytiske handlinger, der kunne foretages som en del 

af den substansbaserede revisionsstrategi. En substansbaseret revisionsstrategi kan ligeledes tage 

udgangspunkt i detailtest. ISA 330 afsnit A47 beskriver detailtest som følgende: 

”Ved udformningen af test af detaljer betyder omfanget normalt stikprøvestørrelsen. Andre forhold er 

imidlertid også relevante, herunder om det er mere effektivt at anvende andre udvælgelsesmetoder” 

Formålet med brug af stikprøver ved revisionen, er at revisor skal opnå rimeligt grundlag til at kunne danne 

konklusioner om den population, som der tages stikprøver på baggrund af.22 I de efterfølgende afsnit vil 

revision ved brug af stikprøver blive nærmere gennemgået.  

22 ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver, afsnit 4 
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Revisor skal i forbindelse med sin udformning af stikprøver fastsætte et acceptabelt niveau for 

fejlinformation. Dette gøres for at afdække risikoen for, at enkelte uvæsentlige fejl tilsammen kan føre til at 

regnskabet indeholder væsentlige fejl. Væsentlighedsniveau ved udførsel fastsættes på 

planlægningstidspunktet jf. ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførsel af en revision. 

Væsentlighedsniveauet i forbindelse med udførsel af stikprøver kan enten være identisk eller lavere end 

dette væsentlighedsniveau ved udførslen.23 Væsentlighedsniveauet fastsættes på baggrund af revisors 

vurdering af stikprøverisikoen. Ved stikprøverisikoen forstås risikoen for, at konklusionen på baggrund af den 

udførte stikprøve afviger fra den konklusion, der ville være blevet draget, hvis hele populationen var blevet 

testet.  

Revisor skal ligeledes på planlægningstidspunktet overveje hvilke revisionsmål, der ønskes afdækket i 

forbindelse med stikprøver og om stikprøven skal foretages i kombination med andre revisionshandlinger.  

Endvidere skal revisor tage stilling til hvilken stikprøvemetode, der vil være mest effektiv til at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Der findes to stikprøvemetoder; statistisk og ikke-statistiske stikprøver. 

Ved statistisk stikprøve forstås en tilfældig udvælgelse af stikprøveenheder samt anvendelse af 

sandsynlighedsteori til at vurdere stikprøveresultater, herunder måling af stikprøverisiko. Foretages der en 

stikprøve, hvor en af de to nævnte karakteristika ikke er overholdt er der tale om en ikke-statistisk stikprøve 

jf. ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver afsnit 5 stk. G.  

Inden udvælgelsen af stikprøver skal revisor tage stilling til, om den samlede population kan opdeles i mindre 

populationer. For at populationen kan opdeles i delpopulationer, skal der være tale ensartede karakteristika 

eller egenskaber.   

Ved fastlæggelsen af stikprøvestørrelsen skal revisor sikre sig, at stikprøverisikoen er reduceret til et så lavt 

niveau, at det opfylder revisionens krav.24 Jo større stikprøvestørrelsen er, jo lavere risiko er der i forbindelse 

med stikprøve. Foretages der en ikke-statistisk stikprøve fastsættes stikprøvestørrelsen på baggrund af 

revisors professionelle vurdering ud fra den aktuelle situation. Benyttes den statistiske stikprøveudvælgelse, 

fastsættes stikprøvestørrelsen på baggrund af statistiske programmer og formler.  

23 ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver, afsnit A3 
24 ISA 530 – Revision ved brug af stikprøver, afsnit 7 
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Efter fastlæggelse af stikprøvestørrelsen skal der tages stilling til hvilke enheder, der skal udvælges. Dette har 

til formål at sikre, at stikprøven er så repræsentativ så muligt for den samlede population. De mest 

almindelige metoder er tilfældig, systematisk eller vilkårlig udvælgelse.25

Efter arbejdshandlingerne er udført for samtlige planlagte stikprøveenheder, skal revisor vurdere 

stikprøveresultaterne samt om revisor har nået tilstrækkeligt grundlag til at kunne drage sine konklusioner 

på baggrund af de udførte stikprøver. Konkluderer revisor, at de udførte stikprøveenheder ikke er 

tilstrækkelige til at kunne danne grundlag for sine konklusioner, kan revisor forespørge ledelsen om at 

undersøge de fundne fejl og foretage de nødvendige rettelser, udvide stikprøvestørrelsen, teste alternative 

kontroller ved kontrolrevision eller foretage yderligere substanshandlinger, som kan understøtte 

konklusionen i forbindelse med stikprøven. Foretager ledelsen undersøgelser eller korrektioner på 

foranledning af revisor, skal revisor efterfølgende sikre sig, at disse er foretaget korrekt og understøtter 

revisors konklusioner.  

4.3.3.4. ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdi, og tilknyttede oplysninger 

I afsnit 4.2 Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejder for fremmed regning fremgik det, at det 

er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten efter et retvisende billede. Det er således også ledelsens ansvar 

at vurdere de regnskabsmæssige skøn i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder for 

fremmed regning. Revisors ansvar er at revidere regnskabet, herunder de regnskabsmæssige skøn og i den 

forbindelse opnå høj grad af sikkerhed, for at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl.  

Regnskabsmæssige skøn defineres som følger:  

”En tilnærmet angivelse af et monetært beløb i mangel af en præcis målemetode. Dette begreb anvendes 

for et beløb målt til dagsværdi, hvor der er skønsmæssig usikkerhed, samt for andre beløb, der kræver skøn. 

Hvor denne ISA kun håndterer regnskabsmæssige skøn ved måling til dagsværdi, anvendes udtrykket 

"regnskabsmæssigt skøn over dagsværdi”26

Denne definition tager dog primært udgangspunkt i regnskabsmæssige skøn til dagsværdi. Der kan dog også 

være tale om regnskabsmæssige skøn på regnskabsposter, der ikke måles til dagsværdi. Dette skyldes at 

25 ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede 
oplysninger, afsnit A13 
26 ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede 
oplysninger, afsnit 7a 
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formålet med skøn er at forudsige udfaldet af en eller flere transaktioner, begivenheder eller forhold, der 

medfører behovet for det regnskabsmæssige skøn.27

På baggrund af ovenstående kan det uddrages at et regnskabsmæssigt skøn opstår, når det ikke er muligt at 

måle regnskabsposten præcist. Opgørelsen af igangværende arbejder for fremmed regning kan være en 

meget kompleks proces. Dette skyldes, at det kan være meget vanskeligt at opgøre færdiggørelsesgraden på 

de igangværende arbejder, herunder om der på balancetidspunktet er sandsynlighed for, at de fremtidige 

omkostninger vil overstige de fremtidige indtægter. Det regnskabsmæssige skøn er ofte det sværeste 

element i forbindelse med revisionen af igangværende arbejder og påvirker både værdiansættelsen og 

periodisering af hhv. de igangværende arbejder, der indregnes under balancen, samt omsætningen. Som 

følge af at det regnskabsmæssige skøn kan være svært at opgøre og er behæftet med usikkerhed, er der ofte 

tale om betydelig risiko og ISA 540 vil derfor blive gennemgået mere dybdegående end de tidligere ISA’er.   

4.3.3.4.1. Revisors mål 

Revisor skal i forbindelse med revisionen af regnskabsmæssige skøn opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, uanset om der er tale om indregning af eller 

oplysning om regnskabsmæssige skøn. Derudover skal revisor opnå revisionsbevis for, hvorvidt oplysninger i 

regnskabet er fyldestgørende baseret på den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. 

4.3.3.4.2. Krav 

Dette afsnit beskriver om kravene er fundamentet for de revisionshandlinger revisor skal foretage i 

forbindelse med sin revision af regnskabsmæssige skøn. Revisionsprocessen i ISA 540 tager udgangspunkt i 

de allerede gennemgåede ISA 315 – Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici. Ud over 

de krav der allerede er beskrevet under afsnit 4.3.1. og afsnit 4.3.2., hvor ISA 315 og ISA 330 er nærmere 

beskrevet, stiller ISA 540 yderligere krav til revisors arbejde i forbindelse med regnskabsmæssigt skøn. Disse 

specifikke krav jf. ISA 540 vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.  

Da ISA 540 behandler specifikke handlinger ved revision af regnskabsmæssige skøn, med henvisning til de 

relevante standarder, vil der løbende være indarbejdet et opsummeret overblik over, hvilke specifikke krav 

ISA 540 stiller.    

27 ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede 
oplysninger, afsnit 3 
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4.3.3.4.2.1. Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter28

Af ISA 540 fremgår tre specifikke risikovurderingshandlinger, som revisor skal udføre i forbindelse med 

regnskabsmæssigt skøn, for at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser. 

For det første skal revisor opnå forståelse af de krav, der stilles til den regnskabsmæssige begrebsramme, 

som har betydning for det regnskabsmæssige skøn samt tilknyttede oplysninger. Det kan f.eks. være, at den 

anvendte begrebsramme indeholder visse betingelser for fastlæggelse af de regnskabsmæssige skøn eller 

specificerer de krævede eller tilladte oplysninger.  

For det andet skal revisor opnå forståelse for, hvordan den daglige ledelse identificerer de transaktioner, 

begivenheder og forhold, som danner grundlag for indregning eller oplysningen af det regnskabsmæssige 

skøn. Derudover skal revisor forespørge den daglige ledelse om der er eller har været ændringer til de 

forhold, som kan give anledning til nye eller ændrede regnskabsmæssige skøn.  

Ledelsens forståelse og identifikationsproces vedrørende de regnskabsmæssige skøn er afgørende for, at alle 

relevante skøn medtages i regnskabet. Det er revisors ansvar at opnå forståelse af ledelsens vurderinger og 

identifikationsproces og på baggrund heraf at vurdere om alle regnskabsmæssige skøn er medtaget i 

regnskabet. 

Ved igangværende arbejder for fremmed regning er det vigtigt at være opmærksom på, at alle arbejder, der 

opfylder kriterierne for indregning som igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet i balancen. 

Derudover er det vigtigt, at de omkostninger, der er knyttet til de igangværende arbejder for fremmed 

regning, er indregnet i den korrekte periode, idet grundlaget for opgørelse af færdiggørelsesgrad ellers vil 

være mangelfuldt.  

For det tredje skal revisor opnå forståelse af, hvordan den daglige ledelse udøver de regnskabsmæssige skøn 

samt en forståelse af de data, de regnskabsmæssige skøn er baseret på.  Det sker ved, at revisor opnår 

forståelse af følgende:29

• Metoden eller model, der er anvendt til udøvelse af de regnskabsmæssige skøn 

• Relevante kontroller 

• Om den daglige ledelse har anvendt en ekspert 

• De forudsætninger, der ligger til grund for de regnskabsmæssige skøn 

28 ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede 
oplysninger, afsnit 8-9 samt A12-A44 
29ISA 540 – Arbejder, som opfylder kriterierne for indregning som igangværende arbejder for fremmed regning, 
indregnes ikke i balancen, afsnit 8 stk. C 
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• Om der i forhold til den foregående periode er eller burde være foretaget en ændring i metoderne 

til udøvelse af de regnskabsmæssige skøn, og i bekræftende fald hvorfor 

• Om og i bekræftende fald hvordan den daglige ledelse har vurderet indvirkningen af skønsmæssig 

usikkerhed 

Revisors forståelse af hvordan de regnskabsmæssige skøn udøves danner grundlag for revisors 

risikovurdering for væsentlig fejlinformation. Der kan f.eks. være større risiko, hvis den daglige ledelse 

anvender en egen frembragt model eller afviger fra den metode, der bruges inden for en bestemt branche, 

til fastsættelse af de regnskabsmæssige skøn.  

Figur 5: Overblik over krav til risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter30

4.3.3.4.2.2. Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation31

Revisor skal på baggrund af de udførte risikovurderingshandlinger identificere og vurdere risiciene for 

væsentlig fejlinformationer på regnskabs- og revisionsmålsniveau jf. ISA 315. Heraf fremgår det, at revisor 

skal vurdere graden af skønsmæssig usikkerhed, der er forbundet med et regnskabsmæssigt skøn. 

Revisor skal i den forbindelse fastlægge om de regnskabsmæssige skøn er forbundet med høj skønsmæssig 

usikkerhed, som efter revisors vurdering medfører en betydelige risiko for regnskabsaflæggelsen. Der kan 

f.eks. være tale om en høj skønsmæssig usikkerhed, hvis det regnskabsmæssige skøn afhænger af udfaldet 

af en igangværende retssag, hvis der ikke er anvendt anerkendte målemetoder, hvis revisor på baggrund af 

30 Revision kontra review af regnskabsmæssige skøn i små virksomheder, Anita Agersnap Strandbygaard, side 32 
31 ISA 540 – Arbejder, som opfylder kriterierne for indregning som igangværende arbejder for fremmed regning, 
indregnes ikke i balancen, afsnit 10-11 samt A45-A51 

Overblik over specifikke krav til risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter

For at opnå grundlag til at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation skal revisor 
forstå: 

• Krav til indregning og måling af skøn i henhold til relevant regnskabsmæssig begrebsramme 

• Hvordan ledelsen identificerer de forhold, der medfører behov for indregning eller 
oplysning af skøn 

• Hvordan ledelsen udøver de regnskabsmæssige skøn og de underliggende data 

Revisor skal herudover gennemgå udfaldet af regnskabsmæssige skøn udøvet i den foregående 
periode.
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tidligere revisioner har kendskab til,  at det oprindelige regnskabsmæssige skøn afviger fra det faktiske udfald 

eller hvis de anvendte beregningsmodeller er yderst komplekse.  

Vurderer revisor, at der er tale om at det regnskabsmæssige skøn er forbundet med en betydelig risiko, skal 

revisor opnå en forståelse af virksomhedens interne kontroller samt kontrolaktiviteter, som imødegår denne 

risiko. 

Figur 6: Overblik over krav til risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter32

4.3.3.4.2.3. Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation33

Revisor skal i henhold til ISA 330 udføre handlinger som reaktion på vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation. De specifikke krav jf. ISA 330 er nærmere beskrevet i tidligere afsnit. Derudover stiller ISA 

540 yderligere krav til revisors reaktion på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation i forbindelse med 

regnskabsmæssigt skøn. I forbindelse med reaktion på de vurderede risici tager ISA 540 udgangspunkt i to 

trin. Revisor skal vurdere; 

1) om ledelsen har overholdt de krav, der fremgår af den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme 

i forhold til de regnskabsmæssige skøn samt om metoderne i forbindelse med udøvelse af de 

regnskabsmæssige skøn er passende og anvendt konsistent. I sammenhæng hermed skal revisor 

ligeledes vurdere, om der eventuelt er sket ændringer i de regnskabsmæssige skøn eller metoden i 

forhold til den tidligere periode og om det er passende efter omstændighederne.  

2) om de krav, der stilles til de handlinger, som revisor på baggrund af sin professionelle vurdering anser 

for at være nødvendige, til at imødegå de vurderede risici for væsentlig fejlinformation. ISA 540 afsnit 

13 behandler hvilke handlinger revisor skal udføre i forbindelse med regnskabsmæssige skøn enten 

32 Revision kontra review af regnskabsmæssige skøn i små virksomheder, Anita Agersnap Strandbygaard, side 33 
33 ISA 540 – Arbejder, som opfylder kriterierne for indregning som igangværende arbejder for fremmed regning, 
indregnes ikke i balancen, afsnit 12-14 samt afsnit A52-101 

Overblik over krav til identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation

Ved identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation skal revisor vurdere graden 

af skønsmæssig usikkerhed, der er forbundet med et regnskabsmæssigt skøn. 

Ved skøn forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed skal revisor fastlægge, om de 

pågældende skøn medfører betydelige risici. 
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enkeltvis eller i relation med hinanden. I nedenstående afsnit vil disse handlinger blive nærmere 

behandlet.  

Begivenheder fra statusdagen frem til datoen for revisors erklæring34

Begivenheder fra statusdagen frem til datoen for revisors erklæring kan være et meget stærkt revisionsbevis 

for det regnskabsmæssige skøn. Eksempelvis kan den efterfølgende afslutning af et projekt og dertilhørende 

efterkalkulation være med til at be- eller afkræfte det foretagne regnskabsmæssige skøn på balancedagen.  

Der kan i modsat fald ligeledes være tale om et svagt revisionsbevis, hvis der f.eks. er tale om en 

længerevarende sag, hvor de løbende informationer ikke afspejler de begivenheder eller forhold der 

eksisterer på balancedagen. Er der tale om væsentlige udsving i begivenheder efter statusdagen, kan der 

være tale om, at de interne processer i forbindelse med de regnskabsmæssige skøn er ineffektive eller 

manglende neutralitet hos ledelsen. I sådanne tilfælde vil det være relevant at foretage andre handlinger. 

Beslutter revisor sig for ikke at anvende denne metode i forhold til de regnskabsmæssige skøn, stilles der 

fortsat krav til revisor om, at der skal udføres revisionshandlinger, som vil give tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen frem til erklæringstidspunktet i 

henhold til ISA 560.  

Test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn 

Revisor skal tage stilling til, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn, herunder 

om ledelsen har benyttet en model, som anvender observerbare og ikke-observerbare input. Såfremt revisor 

i tidligere år har gennemgået lignende skøn foretaget af ledelsen eller har konstateret, at der er tale om en 

større population, hvor de enkelte enheder ikke er betydelige, kan revisor vurdere at overordnede eller 

generelle betragtninger eller skøn foretaget af ledelsen er retvisende.  

Test af hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn kan f.eks. omfatte følgende35: 

34 ISA 540 – Arbejder, som opfylder kriterierne for indregning som igangværende arbejder for fremmed regning, 
indregnes ikke i balancen, afsnit 14(a) samt afsnit A62-A67 
35 Uddrag fra ISA 540 – Arbejder, som opfylder kriterierne for indregning som igangværende arbejder for fremmed 
regning, indregnes ikke i balancen, afsnit A69 
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• Test af, i hvilket omfang de data, som det regnskabsmæssige skøn er baseret på, er nøjagtige, 

fuldstændige og relevante, samt hvorvidt det regnskabsmæssige skøn er behørigt fastsat ved brug af 

sådanne data og den daglige ledelses forudsætninger 

• Overvejelse af kilden til samt relevansen og pålideligheden af eksterne data, herunder data modtaget 

fra eksterne eksperter, som virksomheden har antaget til at hjælpe med udøvelsen af 

regnskabsmæssigt skøn 

• Efterregning af det regnskabsmæssige skøn og gennemgang af oplysninger om et regnskabsmæssigt 

skøn for indre sammenhæng 

• Overvejelse af den daglige ledelses processer for gennemgang og godkendelse. 

Der kan være tale om mindre virksomheder, der ikke har omfattende beskrivelser af regnskabsprocedurer, 

avanceret regnskabsmateriale eller skriftlige politikker, men hvor den daglige ledelse deltager aktivt i 

udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn. Er det tilfældet betyder det ikke, at revisor ikke kan basere sin 

revision på de uformelle fastlagte processer. Det kræver dog, at den daglige ledelse kan skabe et grundlag 

for de regnskabsmæssige skøn, som revisor kan fortage test af.  

Revisor skal vurdere om den anvendte målemetode er passende efter omstændighederne. Beskriver den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme ikke en målemetode for de regnskabsmæssige skøn, er der tale 

om en faglig vurdering på baggrund af de forelæggende omstændigheder. I forbindelse med igangværende 

arbejder for fremmed regning findes forskellige metoder, hvorved færdiggørelsesgraderne kan opgøres. I 

sådanne tilfælde kan det f.eks. være relevant at opnå forståelse for ledelsens begrundelse for valg af 

indregningsmetode samt om metoden er passende i forhold til forretningsområdet, branchen eller det miljø 

som virksomheden opererer indenfor. Derudover skal revisor vurdere om de forudsætninger, som den 

daglige ledelse har anvendt, er rimelige i forhold til formålet med målingen i henhold til den anvendte 

regnskabsmæssige begrebsramme. Her er det væsentligt at bemærke, at revisors vurdering udelukkende er 

baseret på de oplysninger, der er tilgængelige på revisionstidspunktet.  

Test af kontrollernes funktionalitet 

Revisor skal vurdere virksomhedens interne kontroller i forhold til de regnskabsmæssige skøn, herunder teste 

kontrollernes funktionalitet.  

Vurderer revisor, at de interne kontroller er effektive eller at substanshandlinger ikke alene kan give 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på revisionsmålsniveau skal revisor basere revisionen på de interne 

kontroller 



43 

Udvikling af et punktestimat eller interval 

I tilfælde, hvor det regnskabsmæssige skøn ikke kan baseres på rutinemæssig behandling af data, kan det 

vurderes, at den daglige ledelsesproces for indeværende periode ikke er effektiv, de interne kontroller ikke 

er designet og implementeret ordentligt, begivenheder mellem balancedagen og erklæringstidspunktet 

modsiger den daglige ledelses estimat eller hvor revisor er i besiddelse af anden viden fra alternative kilder, 

vil det være relevant at udvikle et punktestimat eller interval til vurdering af den daglige ledelses 

punktestimat.  

Det er op til revisor, om der skal udarbejdes et interval eller punktestimat. Vurderingen sker på baggrund af 

de forhold, som påvirker det regnskabsmæssige skøn og i forhold til, hvad der vurderes mest effektivt. 

Udarbejder revisor eget estimat, kan der være tale om afvigelser i forhold til den daglige ledelses estimat. Er 

dette tilfældet skal revisor opnå forståelse for de forudsætninger eller metoder den daglige ledelse har 

anvendt.  

Konstaterer revisor væsentlige afvigelser i forhold til det regnskabsmæssige skøn, kan det være et tegn på, 

at der er tale om et meget følsomt eller subjektivt skøn, der er forbundet med stor skønsmæssig usikkerhed.  

Det vil sandsynligvis medføre en betydelig risiko, hvilket vil kræve, at der udføres yderligere 

revisionshandlinger. Modsætningsvis kan der også være tale om, at revisor konstaterer en konkret regnefejl 

i den daglige ledelses udførte arbejde. Er der tale om et væsentlig beløb bør dette korrigeres eller påvirke 

revisors konklusion.  

Samlet konklusion ved reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation

På baggrund af de udførte revisionshandlinger skal revisor foretage en samlet opsummering af det opnåede 

revisionsbevis, sådan at revisor efterfølgende kan drage sin konklusion. 
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Nedenfor i boksen er der gengivet et kort overblik over de krav, der stilles til reaktion på vurderede risici for 

væsentlig fejlinformation.  

Figur 7: Overblik over krav til risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter36

4.3.3.4.2.4. Yderligere substanshandlinger som reaktion på betydelige risici 

Af ISA 330 fremgår det, at revisor på planlægningstidspunktet overordnet skal vurdere, hvilken 

revisionsstrategi revisionen skal baseres på. Revisor skal tage stilling til, om revisionsbeviset skal indhentes 

via test af kontroller, substanshandlinger eller en kombination heraf. 

ISA 540 stiller yderligere krav til substanshandlinger, hvis det regnskabsmæssige skøn vurderes at være 

forbundet med betydelig risici. ISA’en deler det op i to kategorier, skønsmæssig usikkerhed og kriterier for 

indregning og måling.  

36 Revision kontra review af regnskabsmæssige skøn i små virksomheder, Anita Agersnap Strandbygaard, side 38 

Overblik over krav til reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation

Revisor skal på grundlag af de vurderede risici for væsentlig fejlinformation fastslå: 

• om ledelsen behørigt har anvendt kravene i den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme 

• om metoderne er anvendt passende og konsistent og om eventuelle ændringer i skøn er 

passende 

Revisor skal under hensyntagen til arten af det regnskabsmæssige skøn udføre en eller flere af 

følgende: 

• fastslå om begivenheder efter statusdagen giver revisionsbevis for det regnskabsmæssige 

skøn 

• teste hvordan ledelsen udøver skønnet og de data det er baseret på, herunder rimeligheden 

af forudsætningerne 

• teste funktionaliteten af kontrollerne samt udføre passende substanshandlinger 

• opstille eget estimat til vurdering af den daglige ledelses punktestimat 

Ved ovenstående skal revisor overveje om der kræves specialiseret viden for at opnå tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis.
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Skønsmæssig usikkerhed 

I forbindelse med regnskabsmæssige skøn, som er forbundet med betydelig risici, skal revisor foretage 

yderligere substanshandlinger end dem, der skal udføres med henblik på at overholde kravene i ISA 330. 

Disse yderligere substanshandlinger skal være fokuseret mod bl.a. at vurdere, hvordan den daglige ledelse 

har vurderet indvirkningen af den skønsmæssige usikkerhed på det regnskabsmæssige skøn. Revisor skal 

vurdere, hvordan den daglige ledelse har overvejet alternative forudsætninger eller udfald og hvorfor disse 

udfald er forkastet. Den daglige ledelse kan evt. vælge at foretage en følsomhedsanalyse. En 

følsomhedsanalyse kan være med til at vise, at det regnskabsmæssige skøn ikke er følsomt overfor ændrede 

forudsætninger. Alternativt kan følsomhedsanalysen vise, at det regnskabsmæssige skøn er følsomt overfor 

ændrede forudsætninger, hvilket revisor i givet fald skal have fokus på.   

Udover at vurdere de regnskabsmæssige skøns følsomhed og ledelsens håndtering heraf, skal revisor vurdere 

om de betydelige forudsætninger, som den daglige ledelse har anvendt, er rimelige. Derudover skal revisor 

vurdere den daglige ledelses hensigt og evne til at udføre specifikke handlinger.  

I de tilfælde, hvor revisor vurderer ikke at kunne opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på baggrund af 

gennemgangen af forudsætningerne, skal revisor opstille sit eget estimat. Dette er ligeledes tilfældet, hvis 

revisor finder indikationer på manglende neutralitet hos ledelsen.  

Kriterier for indregning og måling 

Revisors skal ligeledes ved regnskabsmæssigt skøn, som er forbundet med betydelige risici, opnå egnet og 

tilstrækkeligt revisionsbevis om den daglige ledelses beslutning om at indregne eller ikke at indregne de 

regnskabsmæssige skøn i regnskabet samt det valgte målingsgrundlag for de regnskabsmæssige skøn.  

Vælger virksomhedens daglige ledelse ikke at indregne det regnskabsmæssige skøn, skal revisor fokusere på, 

om indregningskriterierne er opfyldt i henhold til den valgte regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor kan 

konkludere, at manglende indregning vil være passende, det kan dog opstå behov for oplysning om 

omstændighederne i noterne til regnskabet. Revisor kan endvidere komme til den konklusion, at 

regnskabsbrugers opmærksomhed skal henledes på den betydelige usikkerhed. Er dette tilfældet, vil revisor 

give en supplerende oplysning vedr. forståelse af regnskabet i revisors erklæring med henvisning til den 

pågældende note jf. ISA 706 afsnit 23. (Efter 15. december 2016 omdøbes supplerende oplysning til 

”Fremhævelse af forhold i regnskabet”)  
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Figur 8: Overblik over krav til risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter37

4.3.3.4.2.5. Delkonklusion  

Som tidligere beskrevet stiller ISA 540 yderligere krav til revisionen med henvisning til de øvrige 

revisionsstandarder. ISA 540 er således bygget op om hele revisionsprocessen og har reference til de øvrige 

revisionsstandarder såsom ISA 300, 315, 320 osv.  

I forhold til risikovurderingshandlinger stiller ISA 540 yderligere krav om, at revisor, for at opnå grundlag for 

at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation, skal forstå krav til indregning og måling i henhold 

til den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme samt hvordan ledelsen udøver de regnskabsmæssige 

skøn.  

Endvidere skal revisor vurdere graden af den skønsmæssige usikkerhed, der er forbundet med det 

regnskabsmæssige skøn. Er skønnet forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed, skal revisor 

fastlægge, om de pågældende skøn medfører betydelig risiko for væsentlig fejlinformation. Revisor skal for 

skøn, hvor der er vurderet risiko for væsentlig fejlinformation fastslå, om ledelsen behørigt har anvendt 

37 Revision kontra review af regnskabsmæssige skøn i små virksomheder, Anita Agersnap Strandbygaard, side 40-41 

Overblik over krav til yderligere substanshandlinger som reaktion på betydelige risici 

For skøn der medfører betydelige risici, skal revisor vurdere: 

• hvordan ledelsen har overvejet alternative forudsætninger eller udfald og begrundelse for 

forkastelse heraf. 

• om de betydelige forudsætninger, som ledelsen har anvendt, er rimelige 

• ledelsens hensigt og evner til at udføre specifikke handlinger, når det er relevant for 

rimeligheden af de betydelige forudsætninger 

Hvis revisor vurderer, at ledelsen ikke hensigtsmæssigt har håndteret skønsmæssig usikkerhed for 

skøn med betydelige risici, skal revisor, hvis det anses for nødvendigt, udarbejde eget interval. 

For skøn der medfører betydelige risici, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, om: 

• ledelsens beslutning om indregning eller ingen indregning og 

• det valgte målingsgrundlag for det regnskabsmæssige skøn er i overensstemmelse med 

kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 
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kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og om metoderne er anvendt passende og 

konsistent.  

Derudover skal revisor under hensyntagen til arten af det regnskabsmæssige skøn udføre en eller flere af 

følgende handlinger; fastslå begivenheder efter statusdagen, teste hvordan ledelsen udøver skønnet og de 

data skønnet baseres på, teste funktionaliteten af kontrollerne samt udføre passende substanshandlinger 

eller opstille eget estimat til vurdering af den daglige ledelses punktestimat.  Er der tale om en betydelig 

risiko, skal revisor yderligere vurdere, hvordan ledelsen har overvejet alternative forudsætninger, om 

forudsætningerne, som ledelsen har anvendt, er rimelige samt ledelsens hensigt og evne til udføre de 

specifikke handlinger. For skøn, der medfører betydelig risiko, skal revisor ligeledes opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for, at ledelsens beslutning om indregning eller undlade at indregne samt det valgte 

målegrundlag er i overensstemmelse med kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.  

Revision af regnskabsmæssige skøn hænger tæt sammen med de øvrige revisionsstandarder, det er derfor 

vigtigt, at revisor i forbindelse med revision af igangværende arbejder for fremmed regning før revisionen 

påbegyndes, er opmærksom på omfanget og de yderligere stillede krav.    

4.3.4. Delkonklusion 
De projekter som indregnes som igangværende arbejder for fremmed regning har for mange virksomheder 

stor betydning. Det er derfor vigtigt, at revisor har forståelse for omfanget og de krav, der stilles til hele 

revisionsprocessen vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning.  Der findes ingen konkret 

revisionsstandard, som behandler revision af igangværende arbejder for fremmed regning. Der findes 

derimod en række revisionsstandarder, som beskriver hvilke krav der overordnet stilles til revision. Det er 

således revisors professionelle vurdering, der skal sikre, at der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

ISA 300, 315, 320 samt 330 beskriver en række krav til revisor vedrørende planlægning, herunder 

risikoidentifikation og revisors reaktion på de vurderede risici. ISA 500, 520 og 530 beskriver en række krav 

der stilles til art og omfang af revisionsbeviset. ISA 540 omhandler revision af regnskabsmæssige skøn og 

indeholder de yderligere krav, der er knyttet hertil, men som er gennemgående for hele revisionsprocessen.  

Revisor skal jf. ISA 300 fastlægge en revisionsstrategi samt udarbejde en revisionsplan inden opstart af 

revisionen. Revisor skal bl.a. fastlægge revisionens omfang, tidsmæssige placering og retning. Formålet med 

revisionsstrategien og –planen er at udføre revisionen mest effektiv, at sikre at revisor har overvejet alle 

begivenheder og omstændigheder, der kan påvirke revisors evne til at udføre revisionen samt at reducere 
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revisionsrisikoen. Omfanget af planlægningsaktiviteterne afhænger af virksomhedens størrelse, revisors 

tidligere erfaringer, art, kompleksitet og risici.  

Af ISA 315 fremgår det, at revisor skal opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser omfatter indsamling, opdatering og analyser af den information, revisor 

opnår gennem hele revisionen. Der er således tale om en løbende og dynamisk proces.  

Derudover fremgår det af ISA 315, at revisor i forbindelse med planlægningsfasen skal udføre 

risikovurderingshandlinger. Risikovurderingshandlingerne skal være med til at give revisor et grundlag for at 

identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskab- og revisionsmålsniveau. 

Risikovurderingshandlingerne omfatter forespørgsler til den daglige ledelse samt relevante medarbejdere, 

analytiske handlinger samt observation og inspektion.  

I forbindelse med planlægningen skal revisor ligeledes fastlægge væsentlighedsniveau på regnskabs- og 

regnskabspostsniveau. Væsentlighedsniveauet skal afspejle revisors forventninger til, hvornår størrelsen af 

fejl kan påvirke regnskabslæser beslutning på baggrund af regnskabet.                        

På baggrund af de identificerede risici skal revisor foretage klassifikation af de identificerede risici. Det vil sige 

at revisor skal tage stilling til, hvorvidt den identificerede risiko er lav, normal eller betydelig. Denne 

klassifikation vil senere få betydning for art og omfanget af revisionshandlinger, der skal foretages. Til 

klassifikation af de identificerede risici skal revisor vurdere revisionsrisikoen. Revisionsrisikoen er et udtryk 

for den iboende risiko, kontrolrisikoen samt opdagelsesrisikoen.  

Som følge af at et centralt element i opgørelsen af igangværende arbejder for fremmed regning er 

vurderingen af færdiggørelsesgrader, hvilket er et regnskabsmæssigt skøn, som kan være forbundet med stor 

kompleksitet eller usikkerhed, vil revisor ofte vurdere, at der er en forhøjet risiko knyttet til opgørelsen af 

igangværende arbejder for fremmed regning.  

På revisionsmålsniveau skal revisor vurdere risikoen for, at der i virksomheden er forhold, som bevirker at 

revisor ikke kan indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for eksempelvis værdiansættelsen af 

igangværende arbejder for fremmed regning grundet usikkerheden om opgørelsen af 

færdiggørelsesgraderne. Uanset om risikoen vurderes på regnskabsniveau eller revisionsmålsniveau har 

revisors forståelse og kendskab til virksomhedens omgivelser og interne forhold en væsentlig betydning for 

identifikationen af fejlinformationer samt fastlæggelse af art og omfang af de efterfølgende 

revisionshandlinger. 
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5. Analyse  

Analysen vil i denne afhandling vil tage udgangspunkt i en konkret casevirksomhed. Formålet med analysen 

er, på baggrund af de tidligere gennemgåede standarder og teorier, at analysere hvilke handlinger og 

overvejelser revisor bør foretage i forbindelse med revisionen af igangværende arbejder for MMS Branding 

A/S. Dispositionen vil være opdelt på samme måde som teoridelen i forhold til revision af igangværende 

arbejder for fremmed regning, herunder Revisionsstrategi og Plan, Revisors reaktion på vurderede risici og 

Revisors handlinger. Den regnskabsmæssige behandling vil i analysedelen inddrages som en del 

revisionsarbejdet, da den regnskabsmæssige begrebsramme er den, der revideres op mod. 

5.1. Revision af igangværende arbejder for fremmed regning 

I de efterfølgende afsnit vil ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor i forbindelse med igangværende 

arbejder for fremmed regning blive beskrevet ud fra de gennemgåede regnskabs- og revisionsstandarder 

samt en konkret vurdering på baggrund af MMS Branding A/S.  

5.1.1. Revisionsstrategi og Plan 
Som beskrevet i afsnit 4.3.1. Revisionsstrategi og Plan har revisor ansvar for planlægning af revisionen. 

Revisor skal identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabs- og 

revisionsmålsniveau. Til identificering og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, er det væsentligt at 

revisor opnår kendskab til virksomhedens og dens omgivelser (bilag 1), forståelse for virksomhedens 

overordnede interne kontroller (bilag 2) samt forståelse for virksomhedens forretningsgangsbeskrivelse 

(bilag 3). De efterfølgende afsnit danner således grundlag for de efterfølgende revisionshandlinger, som vil 

blive beskrevet nærmere i afsnit 5.1.3. Revisors handlinger. I nedenstående afsnit vil 

risikovurderingshandlinger gennemgået, herunder identifikation af risici samt gennemgang af revisionsmål. 

5.1.1.1. Risikovurderingshandlinger  

På planlægningstidspunktet vurderes hvilke regnskabsposter, der er væsentlige i forbindelse med re- 

visionen. Idet denne afhandling udelukkende tager udgangspunkt i revision af igangværende arbejder for 

fremmed regning, er omsætning, igangværende arbejder (aktiv) samt modtagne forudbetalinger (passiv) 

udelukkende oplistet neden for.  
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Regnskabsposterne ser således ud pr. 30.06.16: 

Nettoomsætning 120.809.870 kr. 

Igangværende arbejder for (aktiv) 12.684.213 kr. 

Modtagne forudbetalinger (passiv) 13.417.186 kr. 

5.1.1.1.1. Regnskabspostens væsentlighed 

Det fremgår af ISA 315 at revisor skal foretage en risikovurdering på baggrund af de enkelte regnskabsposter, 

herunder om der er tale om en lav, normal eller betydelig risiko. Af ISA 315 afsnit 132 fremgår det, at 

regnskabsposter, som er forbundet med regnskabsmæssige skønt eller komplekse beregninger eller 

regnskabsprincipper, som udgangspunkt er forbundet med betydelig risiko. Der er her tale om en 

regnskabspost, der overstiger nedenstående fastsatte væsentlighedsniveau. Derudover anvendes 

produktionsmetoden som indregningskriterie for omsætningen og igangværende arbejder for fremmed 

regning indregnes til salgsværdien. Ved brug af produktionsmetoden er der tale om et subjektivt skøn i 

forhold til færdiggørelsesgrader samt forventede dækningsbidrag. Omsætning, igangværende arbejder for 

fremmed regning samt modtagne forudbetalinger er alle regnskabsposter, som danner grundlag ud fra de 

skønnede færdiggørelsesgrader og forventede dækningsbidrag, hvorfor de tre nævnte regnskabsposter alle 

er forbundet med betydelig risici.  

5.1.1.1.2. Fastsættelse af væsentlighedsniveau 

I forbindelse med planlægningsfasen og vurdering af risikovurderingshandlinger skal revisor fastlægge 

væsentlighedsniveau, væsentlighedsniveau under udførsel samt et listing scoope. Nedenfor er de fastsatte 

niveauer oplistet. Disse vil ikke blive nærmere behandlet i afhandlingen, idet væsentlighedsniveau ikke vil 

have indflydelse på hvilke revisionshandlinger, der bør foretages.  

Væsentlighedsniveauet fastsættes til mio. kr. 2., væsentlighedsniveau ved udførsel på mio. kr. 1,8 samt en 

listing scoope på kr. 100.000. 

5.1.1.1.3. Identifikation af risici 

Revisor er i forbindelse med planlægningsfasen, som en helhed, jf. ISA 315 punkt 5, pålagt at skulle udføre 

risikovurderingshandlinger. Som tidligere beskrevet skal disse risikovurderingshandlinger være med til at give 

revisor et grundlag for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og 
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revisionsmålsniveau. I forbindelse med risikoidentifikationen gør revisor brug af virksomhedens 

forretningsgange. Virksomhedens forretningsgange vil give revisor en forståelse af, hvor der kan være risiko 

for fejl og revisor skal således fastlægge revisionshandlingerne herefter. Er der tale om interne 

forretningsgange, som helt udelukker risici for fejl, skal revisor ikke foretage yderligere på det pågældende 

område. Nedenfor er de identificerede risici oplistet på baggrund af bilag 3 - Kendskab til væsentlige 

transaktionskæder. Efterfølgende foretages der klassifikation af de identificerede risici. Klassifikationen af 

risici sker ud fra den vurderede revisionsrisiko. Revisionsrisikoen fastlægges på baggrund af den iboende 

risiko, kontrolrisikoen samt opdagelsesrisikoen. Klassifikationen af risiciene opdeles i hhv. lav, normal og 

betydelig risiko.  

Første identificerede risiko: 

Ifølge virksomhedens forretningsgange oprettes nye kunder i systemet på det tidspunkt, der udarbejdes 

tilbud. Dvs. at inden kontrakten endeligt er indgået, bliver den brugte tid registreret på sagen. Risikoen er 

således, at der indregnes projekter under igangværende arbejder for fremmed regning, hvor kontrakten 

endnu ikke er indgået og således ikke opfylder de gældende indregningsbetingelser for igangværende 

arbejder for fremmed regning.  

”Der er risiko for at de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, som følge af at, der er 

registreret tid på projekter som stadig er i tilbudsfasen”

Ovenstående risiko dækker over de tilfælde, hvor projektets status er ændret fra ”Tilbud” til ”Igangværende” 

uden, at der er indgået endelig og bindende aftale herom. Forholdet medfører, at der er risiko for, at der 

aktiveres tid under igangværende arbejder for fremmed regning, som ikke medvirker til det igangværende 

projekt.  

Der er her tale om et standard ERP system, som er sat op til at de igangværende projekter håndteres korrekt 

i regnskabet, dvs. at det kun er de kontrakter, som er registreret som igangværende indregnes som 

igangværende arbejder for fremmed regning.  

Da der er tale om et standard ERP system, vurderes sandsynligheden for at projektet indregnes under 

igangværende arbejder for fremmed regning i tilbudsfasen at være lav såfremt, at projekterne er klassificeret 

med den korrekte status. Ifølge bilag 3 - Kendskab til virksomhedens transaktionskæder ændres projektets 

status ikke fra ”Tilbud” til ”Igangværende” førend regnskabschefen har modtaget den underskrevne 

kontrakt. På baggrund heraf vurderes kontrolrisikoen og den iboende risiko at være lav. Opdagelsesrisikoen 

vurderes ligeledes lav, idet det er forholdsvist nemt at finde ud af, om projekter i tilbudsfasen er medtaget 
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under igangværende arbejder for fremmed regning på baggrund af lister fra ERP systemet. Den samlede 

revisionsrisiko vurderes således at være lav.  

Anden identificerede risiko: 

I forbindelse med opgørelse af de igangværende arbejder for fremmed regnings færdiggørelsesgrad er det 

vigtigt, at projektlederne og ledelsen foretager konkrete vurderinger af projekternes færdiggørelsesgrader. 

Der skal her tages stilling til, hvor langt i processen projekterne er i forhold til de indgåede kontrakter.  Disse 

vurderinger er det styrende element for værdiansættelsen af de igangværende arbejder. Der er her tale om 

en subjektiv vurdering af, hvor langt i processen de igangværende arbejde for fremmed regning er.  

Af ISA 240 fremgår det, at omsætningen er forbundet med en foruddefineret risiko om besvigelser. 

Omsætningen genereres på baggrund af medarbejdernes registrerede timer under igangværende arbejder 

for fremmed regning. Den foruddefinerede risiko om besvigelser ved omsætningen påvirker således også de 

igangværende arbejder for fremmed regning, da der her er tale om et regnskabsmæssigt skøn. 

Medarbejderne bliver målt på baggrund af deres effektivitetsprocent, hvorfor der ikke er incitament for, at 

undlade at registrerer timer.  

Der foretages månedlig vurdering af værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning, 

hvor der tage stilling til om projekterne skal op- eller nedskrives. Ifølge bilag 3 fremgår det, at er der to typer 

af kontrakter, hhv. fastpriskontrakter og kostpris-plus kontrakter. Den iboende risiko for overvurdering af 

igangværende arbejder for fremmed regning er højere ved fastpriskontrakter end ved kostpris plus. Det 

skyldes, at fastpriskontrakterne primært omfatter basisydelser. MMS Branding A/S afgiver ofte et tilbud til 

kunden for, at få kunden ind i ”folden”, for så senere at sælge ind på ekstraopgaver. Ekstraopgaver faktureres 

typisk til kostpris-plus og der er derfor ofte bedre dækningsgrader på kostpris-plus kontrakter.  

Der er tale om regnskabsmæssige skøn i forbindelse med opgørelsen af færdiggørelsesgraderne. Der findes 

ingen standardberegninger for færdiggørelsesgraden. Der er derimod tale om individuelle, subjektive skøn 

for hver af de igangværende projekter. Der kan således være tale om manglende ensartethed i vurderingen 

af færdiggørelsesgraderne idet, det er forskellige, der på baggrund af deres subjektive vurdering, fastsætter 

færdiggørelsesgraderne. Der er her tale om et regnskabsmæssigt skøn. På baggrund heraf vurderes der at 

være en risiko for overvurdering af færdiggørelsesgraden på fastpriskontrakter. 

Risikoen lyder som følger: 
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”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet 

vedr. fastpriskontrakter, som følge af at der ikke er nedskrevet på sager, hvor der er brugt flere timer end 

forventet”   

Af ISA 540, afsnit A47 fremgår det, at regnskabsmæssige skøn kan være forbundet med høj skønsmæssig 

usikkerhed, hvis der ikke anvendes anerkendte målemetoder. Af bilag 3 fremgår det, at det primært er Mette, 

der udarbejder budgetter, evt. i samarbejde med de projektansvarlige. Der udarbejdes ikke altid budgetter 

og forkalkulationer ved udarbejdelse af tilbud, hvilket indikerer, at de har en god mavefornemmelse i 

forbindelse med afgivelse af tilbuddene, hvilket understøttes af Mettes holdning om, at det ikke nødvendigt, 

da hun har flere års erfaring med dette jf. bilag 3.  

Som følge af den foruddefinerede besvigelsesrisiko samt risikoen forbundet med skøn, vurderes den iboende 

risiko at være høj.  

Regnskabschefen gennemgår de igangværende arbejder for fremmed regning, herunder 

færdiggørelsesgraderne, med de projektansvarlige hver måned, før månedsluk. Det er de projektansvarlige, 

som har det største kendskab til projekternes status, og regnskabschefens funktion er således at udfordre de 

vurderede færdiggørelsesgrader. Kontrolrisikoen vurderes på baggrund heraf at være normal, da 

regnskabschefen månedligt følger op, sammen med de projektansvarlige, på de igangværende arbejder for 

fremmed regning. Det kan være relativt svært for revisor at opdage, hvis færdiggørelsesgraderne er fastsat 

forkert, da der er tale om projekter, der løber over længere tid og hvis igangværende projekter pr. 

statusdagen ikke nødvendigvis er afsluttet på revisionstidspunktet.  

Da der er tale om en foruddefinerede besvigelsesrisiko, høj iboende risiko, en normal kontrol risiko samt en 

høj opdagelsesrisiko vurderes den samlede risiko at være betydelig i forhold til opgørelse af 

færdiggørelsesgrader, herunder værdiansættelse af de igangværende arbejder for fremmed regning.   

Tredje identificerede risiko: 

Ovenfor blev vurderingen af risikoen for opgørelse af færdiggørelsesgrader opdelt i to, i hhv. 

fastpriskontrakter og kostpris-plus kontrakter. Dette skyldes, at kostpris-plus kontrakter typisk består af 

ekstraopgaver. Fordelingen af fastpriskontrakter og kostpris-plus er således, at de igangværende arbejder for 

fremmed regning primært består af fastpriskontrakter. Kostpris-plus kontrakter genereres på samme måde 

som fastpriskontrakter, på baggrund af de registrerede timer og knyttet sammen med omsætningen. Den 

foruddefinerede risiko om besvigelse er, som udgangspunkt, derfor ligeledes gældende ved kostpris-plus 
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kontrakter. Der er ikke et allerede aftalt honorar, som de projektansvarlige skal tage stilling til i forbindelse 

med vurdering af færdiggørelsesgraden. Den projektansvarlige skal derimod vurdere, om værdien af de 

igangværende arbejder for fremmed regning afspejler kundernes forventninger til de indgåede aftaler. Som 

nævnt ovenfor er dækningsgraderne typisk bedre ved kostpris-plus kontrakter og der foretages sjældnere 

nedskrivning heraf.  

Risikoen lyder som følger: 

”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, 

som følge af at de registrerede timer ikke afspejler de indgåede aftaler med kunder” 

Den iboende risiko for, at de igangværende arbejder for fremmed regning ikke afspejler de indgåede aftaler 

vurderes normal. Dette skyldes, at der på baggrund af virksomhedens forretningsgange og revisors tidligere 

års erfaringer ofte foretages få nedskrivninger af kostpris-plus kontrakter, idet der typisk faktureres til kurs 

100. Derudover udgør kostpris-plus kontrakter en mindre del af den samlede population for igangværende 

arbejder for fremmed regning. Kontrolrisikoen vurderes normal, idet regnskabschefen månedligt følger op 

på de igangværende projekter sammen med de projektansvarlige. Det er relativt nemt for revisor at sortere 

de igangværende projekter til kostpris-plus ud fra den samlede population og foretage analyse af de 

historiske dækningsgrader faktureres til kurs 100, idet projekterne løber over en kortere periode og projekter 

pr. statusdagen er afsluttet på revisionstidspunktet. På baggrund heraf vurderes opdagelsesrisikoen ligeledes 

at være normal. 

Som nævnt ovenfor er der som udgangspunkt en foruddefineret besvigelsesrisiko i forbindelse med 

omsætning og regnskabsmæssige skøn. Grundet den stratificerede populations natur om få nedskrivninger, 

projekternes dækningsgrader samt størrelsen af den stratificerede population, vurderes der imidlertid ikke 

at være risiko for væsentlig fejlinformation, hvorfor den klassificerede risiko vurderes normal.     

Fjerde identificerede risiko: 

Ifølge virksomhedens forretningsgangsgange indregnes igangværende arbejder for fremmed regning på 

baggrund af registreringerne under eksterne projekter. Risikoen er således, at tid der anvendes på eksterne 

kunder ikke registreres under eksterne projekter. 

Risikoen lyder som følger: 

”Der er risiko for at indgåede kunder og projekter ikke er indregnet som igangværende arbejder for 

fremmed regning”
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Som nærmere beskrevet i bilag 3 registrerer alle medarbejderne deres tid 100 % enten under interne 

projekter, eksterne projekter eller fravær, såsom sydom, ferie mm. Tidsregistreringssystemet er sat op, så 

det ikke er muligt for medarbejderne at uploade deres ugerapporter før normtiden er udfyldt. Eksisterer en 

kunde eller et projekt ikke, er eneste mulighed for medarbejderne at registrere denne tid på interne projekter 

eller fravær. Regnskabschefen gennemgår løbende medarbejdernes ugerapporter for om der evt. er eksternt 

arbejde, der er registreret på interne projekter. Hvis dette er tilfældet bedes medarbejderen rette dette eller 

årsagsforklare.  

Der er en overordnet forventning om, at alle medarbejdere skal have en effektivitetsprocent på ca. 70 %. 

Dvs. at 70 % af deres tid registreres på eksterne projekter, hvor de resterende 30 % dækker over kurser mm. 

Projekter der er i tilbudsfasen registreres ligeledes som et internt projekt, hvorfor medarbejdernes 

effektivitetsprocent ikke kan forbedres ved at registrere tid på projekter i tilbudsfasen.  

Regnskabschefen gennemgår ved månedsluk alle igangværende arbejder for fremmed regning med den 

projektansvarlige. Her gennemgår de færdiggørelsesgraden af sagerne, og herunder den registrerede tid på 

sagerne.  

Registreres tid vedr. eksterne projekter på interne projekter eller på et andet eksternt projekt som tiden ikke 

vedrører, vil dette blive opdaget. Eneste mulighed er at tiden ikke registreres eller registreres som fravær. 

Sandsynligheden for at medarbejderne registrerer deres tid som ferie, afspadsering eller sygdom vurderes 

lav, idet dette vil betyde at de arbejder ”gratis” for virksomheden.  

Som følge af virksomhedens interne forretningsgange vurderes den iboende risiko at være lav, idet 

registrering af medarbejdernes tid er rutinetransaktioner. Derudover er der i virksomhedens 

forretningsgange indbygget forsvarlige interne kontroller, hvorfor kontrolrisikoen ligeledes vurderes lav. Det 

kan være svært for revisor at opdage, om alle igangværende arbejder er medtaget. Denne risiko kan 

reduceres ved forespørgsler og indledende regnskabsanalyse. Opdagelsesrisikoen vil dog aldrig kunne være 

nul, da det vil kræve, at revisor tester samtlige transaktioner, hvorfor denne vurderes normal. Den 

identificerede risiko for at ikke alle igangværende projekter indregnes, vurderes at være lav på baggrund af 

kontrolrisikoen og den iboende risiko. 

5.1.1.1.4. Revisionsmål 

Af ISA 315 afsnit 5 fremgår følgende: 

”Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at give et grundlag for at identificere og vurdere risici for 

væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau” 
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Formålet med revisionen er således at få afdækket de risici, der kan medføre en væsentlig fejl i regnskabet.  

I forhold til balanceposterne er der fire revisionsmål; tilstedeværelse, fuldstændighed, rettigheder og 

forpligtelser samt værdiansættelse og fordeling. Udgangspunktet er at alle revisionsmål er relevante i 

forbindelse med revisionen og at revisor skal overveje, hvorvidt det er korrekt, at der på et eller flere 

revisionsmål ikke er identificerede risici38. Revisionsmålene er således et hjælpeværktøj til at identificere de 

risici, der måtte være. Er der tale om revisionsmål, som ikke er knyttet til de identificerede risici 

dokumenteres det, hvorfor dette ikke er tilfældet.  

På regnskabsniveau vurderes fuldstændighed, forekomst, rettigheder og forpligtelser, værdiansættelse og 

nøjagtighed samt klassifikation og forståelighed at være væsentlige.  

Ovenstående revisionsmål på regnskabsniveau tager udgangspunkt i præsentation og oplysning i regnskabet. 

Revisionsmålene er væsentlige idet, det er væsentligt at sikre, at alle oplysninger er medtaget i regnskabet 

(fuldstændighed), at de oplyste begivenheder, transaktioner og andre forhold er indtruffet og vedrører 

virksomheden (forekomst, rettigheder og forpligtelser), at finansielle og andre informationer er oplyst 

nøjagtigt og med korrekt beløb samt de finansielle informationer er korrekt præsenteret, beskrevet og 

oplysninger er udtrykt klart.  Her skal revisor sikre sig, at finansielle og andre informationer er oplyst nøjagtigt 

og med korrekt beløb samt de finansielle informationer er korrekt præsenteret, beskrevet og oplysninger er 

udtrykt klart. Da der udelukkende er tale om revisionsmål på regnskabsniveau, vil dette ikke blive nærmere 

behandlet i afhandlingen.  

Nedenfor vil de tidligere identificerede risici knyttes til de(t) revisionsmål som risikoen vedrører.   

Første identificerede risiko: 

”Der er registreret tid under igangværende arbejder, som endnu ikke opfylder indregningsbetingelserne”

Ovenstående risiko knytter sig til revisionsmålet tilstedeværelse. Er indregningsbetingelserne for 

igangværende arbejder for fremmed regning ikke tilstede, er der ikke grundlag for indregning af projektet.  

Anden og tredje identificerede risiko: 

”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet 

vedr. fastpriskontrakter, som følge af at der ikke er nedskrevet på sager hvor der er brugt flere timer end 

forventet”   

38 Revision i praksis, Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, side 266 
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”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, 

som følge af at de registrerede timer ikke afspejler de indgåede aftaler med kunder” 

Ovenstående risici knytter sig til revisionsmålet værdiansættelse og fordeling. Dette skyldes at opgørelsen af 

færdiggørelsesgraderne har direkte betydning for, hvilken værdi de igangværende arbejder for fremmed 

regning indregnes til.  

Fjerde identificerede risiko: 

”Der er risiko for at indgåede kunder og projekter ikke er indregnet som igangværende arbejder for 

fremmed regning” 

Ovenstående risiko knytter sig til revisionsmålet fuldstændighed. Dette skyldes at risikoen knytter sig til, 

hvorvidt listen over igangværende arbejder for fremmed regning er mangelfuld.   

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at de identificerede risici kan knyttes til revisionsmålene 

tilstedeværelse, værdiansættelse og fuldstændighed. De ovenstående revisionsmål dækker således ikke over 

det sidste revisionsmål, rettighed og forpligtelser.  

Revisionsmålet rettigheder og forpligtelser omfatter risikoen for, at virksomheden har indregnet et 

igangværende projekt, som eksempelvis tilhører et søsterselskab. Skulle det ske at en kontrakt, som ikke 

tilhører virksomheden oprettes, er sandsynligheden for at der registreres tid på denne meget lav, grundet 

virksomhedens løbende kontrol af ugerapporter mm. På baggrund heraf vurderes dette ikke at kunne 

medføre en væsentlig fejl i regnskabet og yderligere handlinger er derfor ikke planlagt. 
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Nedenfor er de identificerede risici samt revisionsmål og risikoklassifikation kort oplistet, for at danne et kort 

overblik. 

Figur 9: Egen tilvirkning 

5.1.2. Revisors reaktion på vurdering af risici 
Revisor skal på planlægningstidspunktet overordnet vurdere hvilken revisionsstrategi, revisionen skal 

baseres på. Revisor skal tage stilling til om revisionsbeviset skal indhentes via test af kontroller, 

substanshandlinger eller en kombination heraf. Reaktion på de vurderede risici er, som ISA 330 beskriver en 

løbende proces. Kendskab til virksomheden og dens omgivelser, kendskab til virksomhedens overordnede 

Identificerede risici samt revisionsmål og risikoklassifikation:

”Der er risiko for at de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, som følge af, at 

der er registreret tid på projekter som stadig er i tilbudsfasen” 

- Tilstedeværelse, lav risiko 

”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er 

overvurderet vedr. fastpriskontrakter, som følge af at der ikke er nedskrevet på sager, hvor der er brugt 

flere timer end forventet”   

 - Værdiansættelse og fordeling, betydelig risiko 

”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er 

overvurderet, som følge af at de registrerede timer ikke afspejler de indgåede aftaler med kunder” 

- Værdiansættelse og fordeling, normal risiko 

”Der er risiko for at indgåede kunder og projekter ikke er indregnet som igangværende arbejder for 

fremmed regning”

- Fuldstændighed, lav risiko 
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interne kontroller samt forståelse af virksomhedens væsentlige transaktionskæder er nærmere beskrevet i 

bilag 1-3. Disse bilag vil i kombination med de identificerede risici danne grundlag for revisors reaktion på 

vurdering af risici i de efterfølgende afsnit. 

På baggrund af virksomhedens overordnede interne kontroller samt de væsentlige transaktionskæder, er der 

tale om en række forretnings- og revisionsmæssige risici, som vil danne grundlag for den overordnede 

revisionsstrategi.  

Som tidligere beskrevet er der tale om en ejerledet virksomhed med stor ledelsesinvolvering, idet Martin er 

en del af den daglige drift. Hver måned foretages budgetopfølgning og der holdes løbende bestyrelsesmøder, 

hvor virksomhedens økonomi og fremtid er et vigtigt punkt på dagsordenen. MMS Branding A/S har ikke 

nedskrevne og formelle forretningsgange eller beskrivelser, men som det fremgår af bilag 3 hvor 

virksomhedens forretningsgange er beskrevet, er der tale om uformelle interne forretningsgange og 

kontroller.   

Det kan konkluderes, at virksomheden har veldefinerede forretningsgange, et godt kontrolmiljø og en række 

relevante regnskabskontroller. Grundet selskabets størrelse og omfang er det dog ikke muligt at opnå fuld 

funktionsadskillelse på alle områder, idet kontrollerne afhænger af få personer.  

På baggrund heraf vurderes kombineret revisionsstrategi at være den bedste revisionsstrategi til at opnå 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. I forbindelse med revisionen vurderes det således, at revisor både skal 

foretage test af kontroller på transaktioner, hvor der vurderes at være betydelig risiko samt foretage 

substansrevision. Formålet med valg af en kombineret revisionsstrategi er, at revisor kan reducere 

substanshandlinger, hvis revisor finder de interne kontroller implementeret og effektive. Hvorvidt der skal 

foretages detailtest, substansanalytiske handlinger eller kombination heraf, vurderes på 

regnskabspostniveau under afsnit 5.1.3. Revisors handlinger.  

5.1.3. Revisors handlinger 

Formålet med de kommende afsnit er på baggrund af de identificerede risici at udarbejde en specifik 

revisionsinstruks, indeholdende de handlinger, der bør foretages med henblik på at gennemføre den mest 

effektive revision af MMS Branding A/S. Revisionen vil både omfatte regnskabsposten ”Igangværende 

arbejder for fremmed regning” klassificeret under aktiver samt ”Modtagne forudbetalinger” klassificeret 

under passiver samt omsætning.  
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På baggrund af kendskab til virksomheden og dens omgivelser, risikovurderingshandlinger og revisors 

reaktion på de vurderede risici blev konklusionen, at der overordnet skal foretages en kombineret 

revisionsstrategi. Hvilket betyder at, der både skal foretages test af kontroller samt foretages 

substansrevisionshandlinger. Hvorvidt der skal foretages test af kontroller eller substanshandlinger sker på 

baggrund af revisors professionelle vurdering.  

Udover at fastlægge hvilke revisionshandler, der bør foretages, skal den tidsmæssige placering af 

revisionshandlingerne ligeledes vurderes. I instruksen vil den tidsmæssige placering af de enkelte handlinger 

blive anført.  

Den tidsmæssige placering af de enkelte handling baseres på revisors vurdering af, hvad der er mest effektivt. 

Den løbende revision er, som navnet antyder, revision i årets løb. Revisor vil i forbindelse med den løbende 

revision opnå kendskab til kunden på et tidligere tidspunkt end ved statusrevisionen, og vil således være i 

stand til at målrette statusrevisionshandlingerne mere specifikt til de identificerede risici. Derudover vil 

revisionshandlinger i forbindelse med den løbende revision kunne bestå af test af kontroller og transaktioner 

i årets løb. Identificerer revisor, i forbindelse med den løbende revision, kontrollerne svage eller mangelfulde, 

vil ledelsen have mulighed for at reagere herpå inden statusrevisionen.  

Foretages der løbende revision, skal der på statusrevisionen foretages roll forward handlinger på 

substanshandlinger. Dvs. foretage handlinger, der dækker perioden fra den løbende revision til statusdagen. 

Foretages der test af kontroller på den løbende revision, skal revisor ved statusrevisionen vurdere om de 

interne kontroller har ændret sig i mellemtiden. Dette skyldes, at revisor ligeledes skal revidere perioden fra 

den løbende revision til statusrevisionen.  

Revisor skal således vurdere, hvorvidt der kan spares tid, ved at placere revisionshandlingerne på den 

løbende revision frem for statusrevisionen.   

Uanset den tidsmæssige placering, omfatter revisionen handlinger, der direkte afdækker de identificerede 

risici samt en række generiske handlinger.  

Revisor skal foretage en ”Walk through” handling på et projekt. Det betyder at der skal foretages test af et 

projekt fra tilbud og frem til at projektet er endeligt faktureret og betalt. Handlingen er illustreret i 

nedenstående figur.  
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”Walk Trough” handlingen skal være med til at give revisor en overbevisning om nøjagtigheden af 

registreringerne i bogføringen og mindst lige så vigtigt, dokumentation for at forretningsgangene er rigtigt 

forstået.  

Derudover er der en række generiske handlinger, der skal foretages uafhængig af risikovurdering og -

klassifikation. De generiske handlinger omfatter både materiale vedr. detailtest, substansanalytisk revision 

samt det materiale kunden anvender i forbindelse med egne kontroller. 

Nedenfor er de generiske handlinger oplistet: 

1) Indhent oversigt over igangværende arbejder for fremmed regning og afstem denne til råbalancen 

2) Foretag eftertælling af modtaget materiale fra kunden  

Ovenstående handlinger afdækker materialets nøjagtighed og fuldstændighed. Ovenståendes nøjagtighed 

og fuldstændighed er grundlaget for de efterfølgende handlingers udførelse.  

Derudover skal revisor i forbindelse med udvælgelse af stikprøver tage stilling til, hvilken stikprøvemetode 

der skal benyttes, herunder om den skal være statistisk eller ikke-statistisk stikprøve. Stikprøvemetoden 

afhænger af hvilken metode, der vil være mest effektiv samt give det mest overbevisende revisionsbevis. 

Hvilken metode der vil være mest effektiv samt give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, afhænger af 

størrelse og sammensætning af igangværende projekter. Er der tale om en overskuelig population af 

igangværende arbejder for fremmed regning, kan det tale for at stikprøveudvælgelsen sker på baggrund af 

revisors professionelle vurdering. Er der derimod tale om store populationer, vil det tale for at stikprøven 

udvælges ved brug af en statistisk stikprøveudvælgelse.  

I de efterfølgende afsnit vil der blive gennemgået hvilke revisionshandlinger, der skal foretages samt den 

tidsmæssige placering på baggrund af de identificerede risici. Af bilag 4 fremgår revisionshandlingerne ud for 

de identificerede risici samt på revisionsmålsniveau.  

Afgivelse og 
registrering af 

tilbud

Registrering og 
godkendelse af 

indgåede 
kontrakt før 

projektet 
registreres som 
"igangværende"
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Fakturering -
herunder 

bogføring af 
faktura på hhv. 
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Figur 9: Egen tilvirkning 
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5.1.3.1. Revisionshandlinger vedr. tilstedeværelsen  

Den identificeret risiko vedrørende tilstedeværelsen lyder som følger: 

”Der er risiko for at de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, som følge af, at der er 

registreret tid på projekter, som stadig er i tilbudsfasen” 

Risikoen knytter sig, som tidligere beskrevet, til tilstedeværelsen af de igangværende arbejder for fremmed 

regning. Tilstedeværelsen af de igangværende arbejder beror på at virksomhedens ERP system foretager 

korrekt opdeling mellem projekter, der er i tilbudsfasen og igangværende samt at de interne kontroller er 

implementeret og designet forsvarligt.  

Der er tale om et standard ERP system, hvor projekterne registreres og indregnes. Derudover ændres 

projektets status ikke fra ”Tilbud” til ”Igangværende”, førend regnskabschefen har modtaget den 

underskrevne kontrakt. Der vurderes således at være designet og implementeret forsvarlige interne 

kontroller i forhold til denne risiko. På baggrund heraf blev revisionsrisikoen vurderet lav, idet 

sandsynligheden for fejl og kontrolrisikoen blev vurderet lav.   

Da der er tale om forsvarlige interne kontroller og risikoklassifikation, vurderes revisionen at kunne baseres 

udelukkende på interne kontroller. Grunden til at det vurderes mest effektivt at foretage en kontrolbaseret 

revision skyldes, at revisor tester transaktionssporets interne kontroller for at et projekt er designet og 

implementeret forsvarligt. Efterfølgende skal revisor teste om den interne kontrol er operationel effektiv, 

dvs. revisor skal vurdere om kontrollen har fungeret effektivt hele året. I dette tilfælde sker det ved, at revisor 

tester om regnskabschefen har godkendt et vis antal af indgåede kontrakter. Antallet af test afhænger af 

populationens størrelse.   

Foretages substansbaserede revisionshandlinger vil det sige, at revisor tilsidesætter virksomhedens interne 

kontroller og således vælger selv at foretage kontrollen. I dette tilfælde vil det betyde, at revisor skal foretage 

nedenstående handlinger på baggrund af statistisk eller ikke-statistisk stikprøve. Hvilket vil betyde at 

omfanget af revisors arbejde er mere omfattende end ved brug af kontrolbaserede revisionshandlinger.  

Nedenfor er revisionshandlingerne listet op, hvor handling 1-4 omhandler test af kontroller og handling 5 

vedr. test af kontrollens effektivitet: 

1) Tag stilling til om den interne kontrol afdækker den identificerede risiko.  

2) I forbindelse med at et tilbud oprettes, skal projektmanageren godkende projektet inden, der kan 

registreres tid herpå. Udvælg et tilfældigt projekt under igangværende arbejder for fremmed regning 

og kontroller om godkendelsesproceduren er overholdt. 
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3) Når et projekt går fra ”Tilbud” til ”Igangværende” skal der ske godkendelse fra regnskabschefen. 

Regnskabschefen godkender på baggrund af den underskrevne kontrakt. For samme projekt, 

kontroller om der ligger en underskrevet kontrakt og om regnskabschefen har godkendt projektet, 

som igangværende.  

4) Kontroller om det er muligt at en projektansvarlig alene kan ændre projekternes status  

5) Kontroller stikprøve for x antal kontrakter, som er indregnet som igangværende projekter om 

regnskabschefen har godkendt dem. 

Den tidsmæssige placering af ovenstående handlinger vurderes at være mest effektivt på den løbende 

revision. Dette skyldes, at konkluderer revisor på den løbende revision, at de interne kontroller er svage eller 

mangelfulde, vil ledelsen have mulighed for at rette op på dette inden statusrevisionen. Svage eller helt 

mangelfulde kontroller vil ligeledes kunne have betydning for revisionsstrategien og –planen for 

statusrevisionen, som revisor i mellemtiden vil have mulighed for at tilpasse.   

Revisor kan ikke alene basere sin konklusion på baggrund af den løbende revision. Revisor skal på 

statustidspunktet vurdere, om der er sket ændringer i de interne kontroller. I dette tilfælde kan det bl.a. ske 

ved forespørgsler til ledelsen. Derudover vil det være effektivt samt give tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, at foretage en del af punkt 5’s stikprøver på den løbende revision og en del på 

statusrevisionen. Det vil således give revisor en overbevisning om, der er sket ændringer af interne kontroller 

samt om den har fungeret effektivt i hele regnskabsåret.  

Ovenstående handlinger har taget udgangspunkt i virksomhedens manuelle interne kontroller. Revisor skal 

ligeledes vurdere, om ERP systemet ikke medtager projekter, der står under ”Tilbud” under igangværende 

arbejder for fremmed regning. Ifølge bilag 3 fremgår det af listen over igangværende projekter, hvilken fase 

projektet er i. Revisor skal således indhente listen over igangværende projekter, afstemme den til regnskabet 

og gennemgå listen for om der er projekter, der er i tilbudsfasen.  

Denne handling vil både kunne foretages på den løbende revision og ved statusrevisionen. Det vurderes, at 

være mest effektivt at foretage handlingen ved statusrevisionen. Dette skyldes, at revisor skal indhente listen 

over igangværende projekter på statustidspunktet og afstemme til regnskabet uanset, om dette er sket på 

den løbende revision. At gennemgå listen for at projekter i tilbudsfasen skulle være medtaget, er således ikke 

en omfangsrig handling ved statusrevisionen.  
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5.1.3.2. Revisionshandlinger vedr. værdiansættelse og fordeling af fastpriskontrakter 

Den identificeret risiko vedrørende værdiansættelse og fordeling af fastpriskontrakter lyder som følger: 

”Der er risiko for, at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet 

vedr. fastpriskontrakter, som følge af at der ikke er nedskrevet på sager, hvor der er brugt flere timer end 

forventet”   

Som det fremgår af bilag 3, foretages der typisk ikke forkalkulationer eller udarbejdes projekter i forbindelse 

med udarbejdelse af tilbud. Derudover fremgår det ligeledes, at fastpriskontrakter typisk gives på 

basisydelser for at få kunden i ”folden”. De projektansvarlige får hver måned en mail fra regnskabschefen og 

skal vurdere de igangværende projekters færdiggørelsesgrader. Herefter gennemgår regnskabschefen de 

igangværende projekter med de projektansvarlige. På baggrund heraf vurderes der at være designet og 

implementeret interne kontroller til at afdække denne risiko.  

Den identificerede risiko blev vurderet betydelig, da der er tale om en foruddefineret besvigelsesrisiko 

knyttet til omsætningen ifølge ISA 240. Da omsætningen genereres på baggrund af medarbejdernes 

registrerede timer under igangværende arbejder for fremmed regning, påvirker den foruddefinerede 

besvigelsesrisiko således også de igangværende arbejder for fremmed regning samt at der er tale om 

regnskabsmæssige skøn. Eftersom at der er tale om en betydelig risiko, kan revisor ikke alene bero sig på 

kontrolbaserede revisionshandlinger, og skal således foretage substansrevisionshandlinger. Omfanget af 

substansrevisionshandlinger vil dog blive mindre, hvis revisor vurderer, at kunne gøre brug af virksomhedens 

interne kontroller, fremfor fuldstændig substansbaserede revisionshandlinger. Er der tale om få 

transaktioner, vil det kunne tale for, at en overvejende substansbaseret revisionsstrategi vil være mest 

effektiv. Hvor ved en population med mange transaktioner, vil det være mest effektivt, at revisor kan ”stole” 

på, at samtlige transaktioner er korrekte på baggrund af interne kontroller. Der er i dette tilfælde tale om en 

større population med mange transaktioner, derudover er der ifølge bilag 3 designet og implementeret 

interne kontroller til at afdække denne risiko. Det vurderes således at være mest effektivt at foretage både 

kontrolbaserede samt substansbaserede revisionshandlinger.  

På baggrund heraf vurderes nedenstående kontrolbaserede revisionshandlinger at være tilstrækkelige og 

egnet revisionsbevis: 

1) Kontroller for en tilfældig måned, at der pr. mail udsendes lister over de igangværende arbejder til 

de projektansvarlige.  

2) Kontroller at de projektansvarlige foretager vurdering af færdiggørelsesgrader og de gennemgås og 

godkendes af regnskabschefen. 
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Udover ovenstående handlinger skal revisor ligeledes vurdere om de interne kontroller har fungeret effektivt 

i årets løb, dvs. om de projektansvarlige hver måned modtager en liste over de igangværende projekter, 

foretager vurdering af færdiggørelsesgraderne, og at regnskabschefen efterfølgende har gennemgået de 

igangværende projekter med de projektansvarlige. Dette sker ved at revisor kontrollerer, at både de 

projektansvarlige og regnskabschefen har godkendt et hvis antal af opgørelserne af de igangværende 

projekter.  

Den tidsmæssige placering af ovenstående test af interne kontroller vurderes at være mest effektivt på den 

løbende revision. Dette skyldes at vurdere revisor, i forbindelse med den løbende revision, at de interne 

kontroller er svage eller mangelfulde, vil ledelsen have mulighed for at rette op på dette inden 

statusrevisionen. Svage eller helt mangelfulde kontroller vil ligeledes kunne have betydning for 

revisionsstrategien og –planen for statusrevisionen, som revisor i mellemtiden vil have mulighed for at 

tilpasse. Det vurderes mest effektivt at foretage en del af stikprøven vedr. den interne kontrols effektivitet 

på den løbende revision og den resterende del ved statusrevisionen. Ved at foretage en del af stikprøven på 

den løbende revision, vil det spare revisor tid i forhold til omfanget af handlinger på statusrevisionen, da 

revisor udelukkende på statusrevisionen, skal afdække perioden fra den løbende revision til statusrevisionen. 

Derudover skal revisor på statusrevisionen vurdere om, der er sket ændringer i virksomhedens interne 

kontroller siden den løbende revision, hvilket ligeledes understøtter argumentet for at foretage opdeling af 

stikprøven. Derudover vurderes nedenstående handlinger at give tilstrækkelig overbevisning om, hvorvidt 

den interne kontrol er ændret siden statusrevisionen. 

1) Kontroller for den sidste måned i regnskabsperioden, at der er pr. mail er udsendt lister over de 

igangværende arbejder til de projektansvarlige 

2) Kontroller at de projektansvarlige foretager vurdering af færdiggørelsesgrader og de gennemgås og 

godkendes af regnskabschefen 

Ovenstående handlinger vil være med til at give revisor en overbevisning om, hvorvidt der kan opnås en 

revisionsmæssig overbevisning på baggrund af de interne kontroller og forretningsgange i forbindelse med 

værdiansættelsen af igangværende arbejder for fremmed regning. De efterfølgende 

substansrevisionshandlinger er udformet ud fra den forudsætning, at revisor kan basere sig på de interne 

kontroller.  

Som nævnt ovenfor kan de kontrolbaserede revisionshandlinger ikke stå alene, da der er tale om en betydelig 

risiko. Der skal derfor foretages substansanalytiske handlinger for at afdække denne identificerede risiko.  



66 

1) Foretag stikprøvevis gennemgang af de i året afsluttede projekter med henblik på at vurdere evnen 

til at fastsætte færdiggørelsesgrader. Herunder: 

Foretag kontrol af registreringer til originale bilag i sagskartoteket af: 

a. Indgåede kontrakter 

b. Timesedler 

c. Aconto- og slutfaktura  

Den identificerede risiko henvender sig direkte til fastpriskontrakter. Inden udvælgelsen af stikprøver skal 

den samlede population af igangværende projekter således opdeles i hhv. fastpriskontrakter og kostpris-plus 

kontrakter.   

Ovenstående handlinger vil ligeledes være med til at afdække en del af revisionen vedr. omsætningen. Dette 

skyldes, at handlingen vedr. test af indgåede kontrakter, timesedler, samt aconto- og slutfaktura ligeledes 

dækker forekomsten af omsætningen.  Derudover foretages ovenstående revisionshandling for, at revisor 

kan opnå en forståelse for virksomhedens evne til at forkalkulere projekter, herunder løbende op- og 

nedskrivninger i forbindelse med projekternes levetid. Der er således tale om transaktioner i årets løb, 

hvorfor det vurderes at være effektivt at foretage stikprøverne på den løbende revision. Dette vil ligeledes 

give revisor mulighed for, at rapportere til ledelsen om den daglige ledelses evne til, at forkalkulere samt 

evne til, at opgøre af færdiggørelsesgrader. Idet der er tale om substansrevisionshandlinger, skal revisor 

foretage roll forward handlinger, dvs. revisor ligeledes skal opnå revisionsoverbevisning for perioden fra den 

løbende revision til statusrevisionen. På baggrund heraf vurderes det således mest effektivt at opdele den 

samlede stikprøve, så en del af den samlede stikprøve, foretages på den løbende revision, og den resterende 

del foretages på statusrevisionen. Revisor vil således spare tid i forhold til statusrevisionen samtidig med, at 

der opnås revisionsbevis for hele regnskabsperioden.  

Ovenstående handlinger har bestået i revision af virksomhedens interne kontroller, samt virksomhedens 

evne til at forkalkulere projekter og opgøre færdiggørelsesgrader i årets løb. Udover ovenstående handlinger 

skal revisor ligeledes tage stilling til værdien af de igangværende arbejder på statustidspunktet. Vurderer 

revisor, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet, vil dette give revisor en overbevisning om, 

at opgørelsen af færdiggørelsesgrader foretages forsvarligt. Det betyder, at omfanget af revisionshandlinger 

i forhold til værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning pr. statusdagen kan reduceres. 

Vurderer revisor derimod, at det opnåede revisionsbevis ikke er tilstrækkeligt og egnet, skal der foretages 

yderligere revisionshandlinger i forhold til værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning 
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pr. statusdagen. Nedenstående handling er udformet under den forudsætning, at revisor vurderer, at de 

tidligere opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet. 

1) Foretag gennemgang af færdiggørelsesgrader for igangværende projekter, over 

væsentlighedsniveau ved udførsel, med de projektansvarlige. 

Grunden til at handlingen specifikt er målrettet projekter over væsentlighedsniveauet ved udførsel skyldes, 

at disse projekter alene kan give en væsentlig fejl i regnskabet og risikoen vedrørende de øvrige 

igangværende arbejder for fremmed regning vurderes at være afdækket i forbindelse med de tidligere 

handlinger.  

5.1.3.3. Revisionshandlinger vedr. værdiansættelse og fordeling af kostpris-plus kontrakter 

Den identificeret risiko vedrørende værdiansættelsen af kostpris-plus kontrakter lyder som følger: 

”Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, 

som følge af at de registrerede timer ikke afspejler de indgåede aftaler med kunder” 

Som tidligere beskrevet er der, som udgangspunkt en foruddefineret besvigelsesrisiko i forbindelse med 

omsætning og regnskabsmæssige skøn. Historisk set foretages få nedskrivninger, der er gode 

dækningsgrader på projekterne samt størrelsen og omfanget af kostpris-plus kontrakter. På baggrund heraf 

vurderes den stratificerede population ikke at være forbundet risiko for væsentlig fejlinformation, hvorfor 

den klassificerede risiko vurderes normal.     

I forbindelse med revision af tidligere identificerede risiko vedrørende værdiansættelse og fordeling af 

fastpriskontrakter blev de interne kontroller nærmere gennemgået. De projektansvarlige får hver måned 

fremsendt en liste over deres igangværende projekter, hvor de skal foretage vurdering af 

færdiggørelsesgraderne. Efterfølgende gennemgås opgørelsen af de igangværende projekter med 

regnskabschefen. Listerne der fremsendes til de projektansvarlige dækker både over fastpriskontrakter samt 

kostpris-plus kontrakter. De tidligere revisionshandlinger vedr. virksomhedens interne kontrol af opgørelse 

af igangværende arbejder dækker ligeledes ovenstående identificerede risiko, hvorfor revisionshandlingerne 

kun foretages en gang. Revisionshandlingerne som foretages på den løbende revision er listet op nedenfor. 

1) Kontroller for en tilfældig måned, at der pr. mail udsendes lister over de igangværende arbejder til 

de projektansvarlige.  

2) Kontroller at de projektansvarlige foretager vurdering af færdiggørelsesgrader og de gennemgås og 

godkendes af regnskabschefen. 



68 

3) Kontrollerer for x antal opgørelser af de igangværende projekter er godkendt af både de 

projektansvarlige og regnskabschefen (test af kontrollens effektivitet) 

På statusrevisionen foretages nedenstående revisionshandlinger i forhold til de interne kontroller: 

Vurder om de interne kontroller har ændret sig siden den løbende revision: 

1) Kontroller for den sidste måned i regnskabsperioden, at der er pr. mail er udsendt lister over de 

igangværende arbejder til de projektansvarlige 

2) Kontroller at de projektansvarlige foretager vurdering af færdiggørelsesgrader og de gennemgås og 

godkendes af regnskabschefen 

Revisionshandlingerne vedr. kostpris-plus kontrakter afviger fra fastpriskontrakter i forhold til de 

substanshandlinger, som skal foretages i forbindelse med revisionen. Omfanget af substanshandlinger er i 

forbindelse med denne risiko lavere og udformningen er ligeledes forskellig. Dette skyldes, at den 

identificeret risiko for væsentlig fejlinformation er vurderet normal. Risikoen er, at de aftaler der er indgået 

til kostpris-plus ikke stemmer overens med kundernes forventninger. Af virksomhedens væsentlige 

transaktionskæder fremgår det, at der er tale om projekter med kort løbetid, hvorfor de igangværende 

arbejder for fremmed regning til kostpris-plus forventes at være afsluttet på revisionstidspunktet. Da risikoen 

er vurderet til normal, vurderes det således at være tilstrækkelig og egnet revisionsbevis at foretage 

stikprøvevis gennemgang af opgørelsen af færdiggørelsesgrader med projektansvarlig samt kontrollere 

efterfølgende fakturering af projektet. Antallet af stikprøver vil alt andet lige være færre i forhold til antal 

stikprøver ved fastpriskontrakter, hvilket skyldes, at der ved fastpriskontrakter er vurderet en betydelig risiko 

og her er tale om en normal risiko.  

5.1.3.4. Revisionshandlinger vedr. fuldstændigheden 

Den identificeret risiko vedrørende fuldstændigheden af de igangværende arbejder for fremmed regning 

lyder som følgende:  

”Der er risiko for at indgåede kunder og projekter ikke er indregnet som igangværende arbejder for 

fremmed regning”

Risikoen retter sig mod, at alle indgåede kontrakter oprettes i systemet og alle brugte timer og omkostninger 

registreres på de enkelte projekter. Ovenstående risiko er fundamentet for den efterfølgende 

værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning. I denne risiko er der således tre 

underkategorier; oprettelse af kontrakter, anvendte timer og afholdte omkostninger.  
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Ifølge bilag 3 registrerer medarbejderne alle deres timer, både interne og eksterne timer. Er der et projekt, 

som ikke er oprettet, er medarbejdernes eneste mulighed at registrere på intern tid, en anden kunde eller 

arbejde ”gratis”. Regnskabschefen gennemgår løbende medarbejdernes ugerapporter og spørger indtil brug 

af intern tid, hvis det afviger i forhold til forventningerne. Derudover er der en forventning om, at 

medarbejderne skal have en effektivitetsprocent på 70 %. De projektansvarlige gennemgår, som tidligere 

beskrevet, løbende de igangværende arbejder og vil opdage, hvis der er registreret tid, som ikke vedrører de 

enkelte projekter. Der er således interne kontroller til at sikre, at kunderne oprettes i systemet og at alle 

anvendte timer registreres. På baggrund af den tidligere vurderede risikoklassifikation, som blev vurderet 

lav, samt ovenstående interne kontroller, vurderes det at være tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

udelukkende at foretage kontrolbaseret revisionsstrategi. Følgende revisionshandlinger foretages således på 

den løbende revision i forhold til, at afdække risikoen vedr. oprettelse af indgåede kontrakter samt 

registrering af anvendte timer: 

Test de interne kontroller vedr. registrering af timer i timesystemet: 

1) Udvælg en tilfældig medarbejder og kontroller for en tilfældig uge, at der sker 100 % registrering af 

timerne og at regnskabschefen godkender ugerapporten  

2) Forespørg til virksomhedens forretningsgange vedr. opfølgning på medarbejdernes 

effektivitetsprocenter 

Som nævnt ovenfor dækker risikoen ligeledes, hvorvidt alle afholdte omkostninger registreres på de 

igangværende arbejder for fremmed regning. Af bilag 3 fremgår det, at omkostninger udgør udlæg, som 

medarbejderne har afholdt. Risikoen ligger således i, om medarbejdernes udlæg ikke registreres på projektet. 

Medarbejdernes udlæg skal først godkendes af de projektansvarlige og efterfølgende godkendes af 

regnskabschefen. Der er tale om mindre udlæg og risikoen for at medarbejderne ”glemmer” at afregne 

udlæg, vurderes lav. Risikoen for at der kan være tale om en væsentlig fejl i regnskabet, vurderes således 

uvæsentlig i forhold til revisionen. Den generelle håndtering af virksomhedens omkostninger, herunder 

godkendelsesprocedurer, vil være omfattet af revisionen i forbindelse med revision af omkostninger og 

kreditorer, hvorfor der ikke foretages yderligere handlinger i forbindelse hermed.   

I det der er tale om test af virksomhedens interne kontroller, vurderes det mest effektivt at foretage dette 

på den løbende revision. Det giver revisor mulighed for at rapportere til ledelsen ved eventuelle manglende 

kontroller. Ledelsen har således mulighed for at rette op på de interne kontroller inden statusrevisionen. 

Vurderer revisor, at de interne kontroller er mangelfulde, kan revisor ikke foretage kontrolbaseret revision 

og skal derfor foretage subsanshandlinger. Det kan være relativt svært at teste fuldstændigheden, hvis der 
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ikke er interne kontroller, da man ønsker at teste noget, der ikke er i selskabets regnskab. For at afdække 

risikoen vedr. Fuldstændigheden, kan revisor forespørge ledelsen om udviklingen i det forgangne år, i forhold 

til udviklingen i værdien og antallet af igangværende arbejder for fremmed regning samt sammenholde 

dækningsgrader i forhold til tidligere år. F.eks. hvis antallet af igangværende arbejder for fremmed regning 

og dækningsgraderne er faldet væsentligt, kan det være en indikation på, at alle projekter ikke er oprettet. 

Ved at forespørge ledelsen til denne udvikling, vil revisor kunne få be- eller afkræftet denne indikation.  

De løbende revisionshandlinger dækker fra periodens start frem til tidspunktet for den løbende revision. Der 

skal således foretages roll forward handlinger for perioden fra den løbende revision til statusdagen. Dvs. at 

revisionen ikke kan afsluttes ved den løbende revision. I det der er tale om gode interne kontroller, skal 

revisor tage stilling til, ved statusrevisionen, hvorvidt de interne kontroller har ændret sig siden den løbende 

revision. Er der tale om ændringer i de interne kontroller, skal revisor foretage test af disse. Vurderer revisor, 

at kontrollerne er uændrede, foretages ikke yderligere.  

Ved kontrol af ovenstående handlinger opnås således overbevisning om de interne kontrollers 

implementering af medarbejdernes registrerede timer og afholdte omkostninger. Forespørgslen til 

virksomhedens forretningsgange vedr. opfølgning af medarbejdernes effektivitet, vil give revisor en 

overbevisning om, hvorvidt det er muligt for medarbejderne at registrere ekstern tid på interne projekter. 

Revisor vil på baggrund af ovenstående handlinger kunne vurdere om, hvorvidt revisioner kan basere sin 

revision herpå og dermed afdække revisionsmålet fuldstændighed.  

5.1.4. Delkonklusion 
Det foregående kapitel indeholder en gennemgang af hvilke overvejelser, vurderinger og handlinger revisor 

skal foretage i forbindelse med revisionen af igangværende arbejder for fremmed regning i MMS Branding 

A/S.  

Indledningsvis skal revisor fastlægge den revisionsstrategi og plan, som senere skal danne grundlag for hvilke 

revisionshandlinger, der skal foretages i forbindelse med revisionen. For at revisor kan fastlægge 

revisionsstrategien og planen, skal revisor opnå kendskab til virksomheden og dens omgivelser, herunder 

virksomhedens drift, ledelse, valg af regnskabspraksis, overordnede kontroller og væsentlige 

transaktionskæder. På baggrund heraf skal revisor vurdere hvilke risikovurderingshandlinger, der skal 

foretages.  
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MMS Branding A/S er en ejerdrevet virksomhed med stor ledelsesinvolvering fra selskabets aktionærer, 

Mette og Martin Svendsen. Virksomhedens økonomifunktion består af økonomichef Anita Andersen og tre 

regnskabsassistenter.  

MMS Branding A/S er underlagt regnskabsklasse C (mellem), hvilket betyder, at de skal indregne deres 

omsætning efter produktionskriteriet og igangværende arbejder skal optages til salgsværdien. Dette stiller 

krav til det virksomhedens registreringssystemer. Virksomheden gør brug af simple IT systemer, som er 

standardsystemer med få tilpasninger.  

Der er tale om en ejerledet virksomhed med stor ledelsesinvolvering, hvor der bl.a. foretages månedlig 

budgetopfølgning af den daglige ledelse og bestyrelse. MMS Branding har ikke nedskrevne og formelle 

forretningsgange eller beskrivelser, men der er tale om uformelle interne forretningsgange og kontroller.   

Grundet selskabets størrelse og omfang er det dog ikke muligt at opnå fuld funktionsadskillelse, idet 

kontrollerne afhænger af få personer.  

Det fremgår af ISA 315, at revisor skal foretage en risikovurdering på baggrund af de enkelte regnskabsposter, 

herunder om der er tale om en normal risiko eller om regnskabsposten er forbundet med betydelig risiko. 

Der er her tale om en regnskabspost, der overstiger fastsatte væsentlighedsniveau. Derudover anvendes 

produktionsmetoden som indregningskriterie for omsætningen og igangværende arbejder for fremmed 

regning indregnes til salgsværdien. Ved brug af produktionsmetoden er der tale om et subjektivt skøn i 

forhold til færdiggørelsesgrader samt forventede dækningsbidrag. Omsætning, igangværende arbejder for 

fremmed regning samt modtagne forudbetalinger er alle regnskabsposter, som danner grundlag ud fra de 

skønnede færdiggørelsesgrader og forventede dækningsbidrag, hvorfor de tre nævnte regnskabsposter alle 

er forbundet med betydelig risici. 

Efterfølgende skal revisor identificere hvilke underliggende risici, der er tilknyttet regnskabsposten og hvilke 

revisionsmål risiciene vedrører. I forbindelse med identifikationen af risici, blev der vurderet fire risici. De fire 

risici knytter sig til revisionsmålene tilstedeværelse, værdiansættelse og fuldstændighed.  

På baggrund af de overordnede interne kontroller, om end uformelle kontroller, vurderes det mest 

hensigtsmæssigt at foretage kontrolbaseret revisionsstrategi på risikoen vedr. tilstedeværelsen og 

fuldstændigheden, som følge af at risikoklassifikationen blev vurderet lav og de interne kontroller vurderes 

tilstrækkelige til at afdække risiciene. Hvor værdiansættelsen revideres mest hensigtsmæssigt med en 

kombineret revisionsstrategi. Værdiansættelsen blev delt op i to, hhv. værdiansættelse af fastpris-kontrakter 

og kostpris-plus kontrakter. Værdiansættelsen vedr. fastpris-kontrakter udgjorde den væsentligste del af den 
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samlede population af igangværende arbejder for fremmed regning. Der er her tale om en subjektiv 

vurdering af færdiggørelsesgraderne, hvor der ved kostpris-plus normalt faktureres til kurs 100. På baggrund 

heraf blev værdiansættelsen af fastpriskontrakter vurderet, som en betydelig risiko for væsentlig 

fejlinformation, hvor kostpris-plus blev vurderet til normal. Virksomhedens implementerede interne 

kontroller er de samme for fastpris kontrakter og kostpris-plus kontrakter. Det vurderes således 

tilstrækkeligt, at revisor foretager test af virksomhedens interne kontroller, som dækker over begge risici. 

Den identificerede betydelige risiko ved fastpris kontrakter betyder, at revisor skal foretage flere 

substanshandlinger end ved den identificerede normale risiko ved kostpris-plus kontrakter.  

Risikoen knyttet til revisionsmålet værdiansættelse blev vurderet til at være forbundet med en betydelig 

risiko. Dette skyldes, at der her er tale om opgørelse af færdiggørelsesgrader, som kan være en svær og 

kompleks opgave. På baggrund af virksomhedens forretningsgange findes der ingen beregningsmodel for at 

fastsætte disse færdiggørelsesgrader. Der er derimod tale om et subjektivt skøn. De øvrige identificerede 

risici vurderes lav på baggrund af den iboende risiko, kontrolrisikoen samt opdagelsesrisikoen.  

På baggrund af kendskab til virksomheden og de identificerede risici, skal revisor fastlægge hvilken 

revisionsstrategi, der skal revideres efter. Da der vurderes ikke at være fuld funktionsadskillelse og de 

identificerede risici, for igangværende arbejder for fremmed regning, vurderes betydelig kan 

revisionsstrategien ikke udelukkende baseres på de interne kontroller. Revisionsstrategien skal således 

baseres på en kombination mellem en kontrol- og substansbaseret revisionsstrategi.  

Det blev vurderet mest effektivt, at de kontrolbaserede revisionshandlinger foretages på den løbende 

revision. Det vil give revisor mulighed for at rapportere eventuelle svagheder eller manglende kontroller til 

ledelsen og ledelsen vil kunne reagere herpå. Revisor skal på statusrevisionen sikre sig, at de interne 

kontroller ikke har ændret sig siden statusrevisionen.  

Det er ligeledes vurderet mest effektivt at foretage substanshandlinger på den løbende revision, med henblik 

på, at vurdere virksomhedens evne til at forkalkulere og fastsætte færdiggørelsesgrader for fastpris 

kontrakter.  

Ovenstående handlinger ved den løbende revision reducerer revisors arbejde i forbindelse med 

statusrevisionen. Det betyder, at revisor kan foretage færre substanshandlinger på statusrevisionen. Det er 

dog væsentligt, at perioden fra den løbende revision til statusdagen ligeledes revideres. Dvs. at revisor ikke 

alene kan basere sig på den løbende revision.  
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6. Konklusion  

De foregående to kapitler indeholder min gennemgang og analyse af det valgte emne ”Revision af 

igangværende arbejder for fremmed regning”. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af de love, regler og 

regnskabs- og revisionsstandarder, som regulerer revisors arbejde i forbindelse med revision af 

igangværende arbejder for fremmed regning. Kapitel 5 indeholder en analyse af revisors arbejde i forbindelse 

med igangværende arbejder for fremmed regning for virksomheden MMS Branding A/S.  

Igangværende arbejder for fremmed regning er typisk et komplekst område, da det kan være svært opgøre 

projekternes færdiggørelsesgrader. Udover at det kan være en komplekst proces at revidere igangværende 

arbejder for fremmed regning, har samfundet været i stor udvikling. Tidligere diskuterede man f.eks. ikke 

hvordan et softwareprodukt skulle værdiansættes i regnskabet, om der var tale om igangværende arbejder 

for egen regning (udviklingsprojekt) eller igangværende arbejder for fremmed regning, for der fandtes ikke 

noget softwareprodukt. Derudover har strukturen og sammensætningen af virksomhederne ændret sig 

gennem tiden. Denne udvikling har medført øget omfang og kompleksitet i forhold til regnskabsaflæggelse 

samtidig med at offentlighedens interesse ligeledes er stigende. Dette har bl.a. været med til at øge de krav, 

der stilles til revisors arbejder.  

Formålet med nærværende afhandling er derfor at vurdere hvilke revisionshandlinger, der bør foretages i 

forbindelse med revision af igangværende arbejder for fremmed regning. 

Der findes ingen konkret vejledning eller standard for hvordan igangværende arbejder for fremmed regning 

skal revideres. Dette reguleres i revisionstandarderne ”International Standards on Auditing”.  

Af ISA 300 fremgår revisors ansvar for planlægning af revisionen af regnskabet, hvor ISA 315 omfatter revisors 

ansvar for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau. Med andre ord danner ISA 300 og 315 grundlag for hvilken revisionsstrategi og –plan, 

der skal fastlægges for revisionen.    

Revisionsstrategien og -planen har til formål at sikre, at revisionen udføres mest effektivt og der opnås 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at understøtte revisors konklusion.  

På baggrund af ovenstående vurderes hvilke regnskabsposter, der er væsentlige i forhold til revisionen. I den 

forbindelse bør revisor tage stilling til hvilke udfordringer og risici, der kan være forbundet med væsentlig 

fejlinformation. Revisor fastsætter således allerede på planlægningstidspunktet fokusområder for 

revisionen, og foretager opdeling af områdernes væsentlighed. Herunder skal revisor tage stilling til, om der 

skal foretages en kontrolbaseret, substansbaseret eller en kombineret revisionsstrategi. 
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Revisor skal i forbindelse med planlægningen foretage risikovurderingshandlinger. 

Risikovurderingshandlingerne skal gøre revisor i stand til at identificere og vurdere risiko for væsentlig 

fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau.   

Revisor skal på baggrund af risikovurderingshandlingerne klassificere de identificerede risici, herunder om 

der er tale om en betydelig risiko, normal eller lav risiko og på baggrund heraf relatere de identificerede risici 

til, hvad der helt konkret kan medføre en væsentlig fejl i regnskabet på regnskabspost- og 

revisionsmålsniveau 

Det betyder, at revisor i forbindelse med revision af igangværende arbejder for fremmed regning skal 

identificere og vurdere hvilke risici, der knytter sig til regnskabsposten. Det kan eksempelvis være at, der 

findes indregnede igangværende arbejder for fremmed regning, hvor kontrakten endnu ikke er indgået og 

som således ikke opfylder de gældende indregningsbetingelser for igangværende arbejder for fremmed 

regning. På baggrund af revisors kendskab til virksomheden og virksomhedens interne kontroller, skal revisor 

således vurdere om risikoen er lav, normal eller betydelig. Tilsvarende vurdering skal revisor foretage i 

forhold til risiko for at de fastsatte færdiggørelsesgrader ikke er korrekte.  

På baggrund af de identificerede risici og klassifikationen heraf, skal revisor fastlægge hvilke 

revisionshandlinger, der skal foretages for at afdække disse risici. Derudover skal revisor tage stilling til den 

tidsmæssige placering af revisionen, dvs. hvilke handlinger, der skal foretages på hhv. den løbende revision 

og til statusrevisionen.  

Analysedelen behandler revision af igangværende arbejder for fremmed regning for virksomheden MMS 

Branding A/S.  

MMS Branding A/S er en dansk ejet koncern med hovedsæde i København. I koncernen indgår en række 

udenlandske selskaber. MMS Branding A/S er en konsulentvirksomhed, som fokuserer på at hjælpe 

virksomheder og organisationer med at udvikle brands, produkter, markeder, adfærd og holdninger. 

Virksomheden aflægger regnskab efter regnskabsklasse C (mellem), hvilket betyder, at omsætningen skal 

indregnes efter produktionskriteriet og igangværende arbejder for fremmed regning skal måles til 

salgsprisen.  

MMS Branding A/S har ingen nedskrevne forretningsgange, men der er etableret velfungerende, dog 

uformelle forretningsgange og interne kontroller. Derudover er der stor ejerledelsesinvolvering fra 

hovedaktionærerne Mette og Martin Svendsen. Virksomheden har ansat Anita Andersen som regnskabschef. 

Anita står for størstedelen af de interne kontroller i samarbejde med Mette og Martin.  
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Der er tale om gode interne kontroller og forretningsgange. Grundet selskabets størrelse og omfang er det 

dog ikke muligt at opnå fuld funktionsadskillelse, idet kontrollerne afhænger af få personer.  

I forbindelse med planlægningen skal revisor identificere hvilke risici og revisionsmål, der er forbundet med 

regnskabsposten igangværende arbejder for fremmed regning, for på den måde at kunne fastlægge 

revisionsstrategien samt hvilke revisionshandlinger, der efterfølgende skal foretages. I forbindelse med 

analysen blev følgende fire risici identificeret; 

” Der er risiko for at de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, som følge af at, der er 

registreret tid på projekter som stadig er i tilbudsfasen” 

- Tilstedeværelse, lav risiko 

” Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet 

vedr. fastpriskontrakter, som følge af at der ikke er nedskrevet på sager, hvor der er brugt flere timer end fo 

ventet” 

 - Værdiansættelse, betydelig risiko 

” Der er risiko for at værdiansættelsen af de igangværende arbejder for fremmed regning er overvurderet, 

som følge af at de registrerede timer ikke afspejler de indgåede aftaler med kunder” 

- Værdiansættelse, lav risiko 

” Der er risiko for at indgåede kunder og projekter ikke er indregnet som igangværende arbejder for 

fremmed regning” 

- Fuldstændighed, lav risiko 

Med udgangspunkt i de overordnede interne, om end uformelle kontroller, vurderes det mest 

hensigtsmæssigt, at revisionen baseres på en kontrolbaseret revisionsstrategi vedrørende tilstedeværelse og 

fuldstændighed. Hvor værdiansættelsen mest hensigtsmæssig revideres med en kombineret 

revisionsstrategi. Af de underliggende timeregistreringer foretages kontrolbaseret revision. Hvor 

værdiansættelse af fastpris kontrakter og kostpris-plus revideres ud fra en kombineret revisionsstrategi. Der 

foretages kontroltest af regnskabschefens gennemgang af færdiggørelsesgrader kombineret med en 

målrettet stikprøvevis gennemgang af projekter med højt timeforbrug. På baggrund heraf vurderes dette at 

være tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at konkludere, hvorvidt igangværende arbejder for fremmed 

regning i MMS Branding A/S er indregnet og målt korrekt. 
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7. Perspektivering  

Ved perspektivering til valg af revisionsstrategi og -plan for revisionen af de igangværende arbejder for 

fremmed regning ved MMS Branding A/S vurderes opgavens problemstillinger og indgangsvinkler at være 

yderst relevante. I forbindelse med revisionen af igangværende arbejder for fremmed regning er det vigtigt, 

at revisor under hele revisionsprocessen gør brug af sin professionelle skepsis for at få identificeret og 

afdækket de risici, der kan medføre en væsentlig fejl i regnskabet.  

Afhandlingens indhold er meget afgrænset i forhold til revision af igangværende arbejder for fremmed 

regning i sin helhed. Afhandlingen tager udgangspunkt i revision af en konsulentvirksomhed, som leverer 

serviceydelser. Det betyder således, at produktions-, anlægsvirksomheder mm. ikke inddrages som en del af 

afhandlingen. Endvidere er det væsentligt at bemærke, at afhandlingen tager udgangspunkt i den danske 

årsregnskabslov, Regnskabsvejledningen for Klasse B- og C virksomheder samt de internationale revisions- 

og regnskabsstandarder, hvorfor afhandlingen ikke har behandlet revision efter årsregnskabslovens regler 

for regnskabsklasse D virksomheder, som omfatter børsnoterede og statsejede selskaber.  

En interessant problemstilling kunne ligeledes være revision af igangværende arbejder indenfor 

anlægsbranchen. I dag vurderes færdiggørelsesgraderne af et hus, bro osv.  af en byggesagkyndig, hvorefter 

der foretages op- eller nedskrivning af de indregnede værdier på baggrund heraf. Udvikling af f.eks. en app, 

hvor det er muligt at fotografere det igangværende projekt og lægge tegningsskitserne over billedet og 

app’en på baggrund heraf fastsætter projektets færdiggørelsesgrad, vil gøre det lettere at fastsætte 

færdiggørelsesgraderne for regnskabsaflægger. Ved brug af en sådan app vil betyde, at der er tale om en fast 

model, hvorpå færdiggørelsesgraderne fastsættes, frem for et subjektivt skøn. Dette vil som udgangspunkt 

ændre, hvilke handlinger revisor skal foretage og kan være med til at gøre revisors arbejde lettere. Det kunne 

således være interessant at undersøge omfanget af revisors arbejde ved brug af en sådan app sammenholdt 

med revisors arbejde, som det udføres i dag.  

Er der tale om børsnoterede eller statsejede selskaber skal disse følge reglerne for regnskabsklasse D og 

anvende IFRS-standarderne, som er en anden regnskabsbegrebsramme end IAS, hvilket kan betyde 

ændringer i revisors arbejde. Det kunne således være interessant at undersøge forskellene i revisors arbejde 

ved brug af hhv. IAS og IFRS som begrebsramme.  

Der blev den 19. Maj 2016 vedtaget en ny revisorlov, som trådte i kræft den 17. juni 2016. Den nye revisorlov 

er på mange måder en fortsættelse af ændringen af revisorloven pr. 1. januar 2013, som bød på en række 

lempelser af A/S’er og ApS’er. I 2013 blev det muligt for virksomheder i regnskabsklasse B at vælge udvidet 

gennemgang i stedet for revision. Udvidet gennemgang er en slags ”revision light”, hvorfor der er tale om 
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lempelse for mindre virksomheder. Den nye revisorlov hæver grænserne for alle regnskabsklasser, hvilket 

betyder en yderligere lempelse, da en række virksomheder som tidligere faldt ind under regnskabsklasse C, 

nu falder ind under regnskabsklasse B og således kan vælge udvidet gennemgang. Det kunne således have 

været interessant at undersøge, hvilken betydning denne ændring i revisorloven vil have for revisors 

arbejder. Herunder forskellen i revisors arbejde i forhold til udvidet gennemgang og revision.   
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Bilag 1 – Kendskab til virksomheden og dens omgivelser 

Relevante brancheforhold, regulering og andre eksterne forhold, herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme: 

Virksomheden befinder sig i branchen inden for kommunikation og branding. Det er en konkurrencepræget 

branche og der findes mange, både store og små konkurrenter på markedet. Selskabet har dog formået at 

differentiere sig fra konkurrenterne idet de har fokuseret på at inddrage forskellige faggrupper til løsning 

deres opgaver, herunder psykologer, folk med branchekendskab mm. Dette har betydet at de har måtte gøre 

brug af eksterne kompetencer, hvilket har påvirket dækningsgraderne på de enkelte projekter. Dette har dog 

være i fokus de sidste par år og man er således blevet bedre til at håndtere disse udfordringer.  

Selskabet er ikke underlagt særlige branche regler eller reguleringer.  

Virksomhedens drift: 

MMS Branding A/S er en dansk ejet koncern med hovedsæde i København. I koncernen indgår en række 

udenlandske selskaber. MMS Branding er en konsulentvirksomhed som fokuserer på at hjælpe virksomheder 

og organisationer med at udvikle brands, produkter, markeder, adfærd og holdninger. Virksomheden blev 

stiftet af parret Mette og Martin Svendsen. Koncernen har i dag 200 ansatte fordelt i hhv. Europa, USA og 

Asien.  

Virksomhedens drift består i at hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle brands, produkter, 

markeder, adfærd og holdninger. Dette sker bl.a. på baggrund af mange års erfaringer inden for branchen. 

På baggrund af de mange års erfaringer og kompetente fagfolk inden for både psykologi, marketing og 

branding, har selskabet udviklet gode modeller og redskaber, som benyttes når de servicerer deres kunder. 

Selskabets kunder og klienter består både i mindre danske virksomheder til større internationale 

virksomheder. 



Virksomhedens ejerforhold og ledelsesstruktur: 

Ejerforhold: 

Koncernens ultimative ejere er Mette og Martin Svendsen, som hver ejer 50 % af MMS Holding ApS. Der er 

etableret datterselskaber for hvert land hvor virksomheden er placeret. Dvs. at følgende datterselskaber ejes 

100 % af MMS Holding selskab: 

• MMS Branding DK A/S 

• MMS Branding US Ltd 

• MMS Branding Sverige 

• MMS Branding UK Ltd 

• MMS Branding Asia Ltd 

MMS Branding A/S har ligeledes en filial i Norge. Norge fungerer forretningsmæssigt på lige fod med de 

øvrige udenlandske selskaber. Der er alene tale om en anderledes selskabstuktur.  

Formålet med etablering af de enkelte selskaber er, at de hver i sær har fokus på det land de er etableret i. 

Der er således tale om at de enkelte selskabers drift er forholdsvis sammenlignelig på trods af eventuelle 

Mette 
Svendsen

Martin 
Svendsen

MMS Holding 
ApS

MMS Branding  
A/S

MMS Norge 
(filial)

MMS Branding 
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MMS Branding 
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MMS Branding 
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MMS Branding 
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kulturelle forskelle. Derfor er der i selskaberne ansat lokale medarbejdere, som har gennemgående kendskab 

til branchen i de pågældende lande.   

Bestyrelsesmedlemmer: 

MMS Branding A/S har en professionel bestyrelse, som består af 5 medlemmer, herunder Martin Svendsen, 

selskabets advokat og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

Daglig ledelse:  

Administrerende direktør: 

Martin Svendsen fungerer, som administrerende direktør i MMS DK. Derudover refererer de øvrige 

datterselskabers direktører løbende til Martin.  

Da der rigtig kom gang i MMS Branding og ønsket om at ekspandere ud over de danske landegrænser blev 

Martin Svendsen en del af virksomheden. Martin er 47 år og uddannet cand.merc.fir. fra CBS. Inden han blev 

en del af MMS Branding arbejdede han hos en større international konsulent virksomhed i hhv. København 

og London.  

Client & relation direktør:  

Mette Svendsen fungerer som Client & relation direktør. Det betyder, at Mettes ansvar er løbende kontakt 

med selskabets eksisterende og potentielle kunder. Mette er således ansigtet udadtil både for MMS DK, men 

også de øvrige selskaber. 

Mette Svendsen startede virksomheden i 2001 og er derfor drivkraften bag hele virksomhedens drift. Mette 

Svendsen er 45 år og har en kandidat i Marketing & Branding fra CBS. Inden hun startede virksomheden MMS 

Branding arbejdede hun for forskellige firmaer inden for forskellige aspekter i marketing i hhv. København 

og London.  

Økonomidirektør: 

MMS DK’s CFO er Anita Andersen. Anita er 38 år og har en HD i revision og regnskab samt cand.merc.aud. I 

forbindelse med HD og cand.merc.aud studiet arbejdede Anita som revisor. Efter endt uddannelse har hun 



arbejdet i en lignende stilling som økonomiansvarlig indtil hun i 2014 blev ansat i MMS DK A/S.  Anita er 

ansvarlig for tre assistenter i den danske økonomiafdeling samt styring af hele koncernens økonomi. 

De typer af investeringer virksomheden foretager, og planlægger at foretage 

Mette og Martin har siden opstart af virksomheden haft stor fokus på vækst. Siden opstarten i 2001 har de 

udvidet til Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og Asien. Det har været deres fokus at få etableret et godt 

brand i de enkelte lande. Mette og Martin mener nu at koncernen er af en vis størrelse og vil fremadrettet 

ikke have samme fokus på at ekspandere til nye lande og markeder. De vil derimod have større fokus på at 

vinde større markedsandele på de allerede etablerede markeder. Det er således ønsket at der i de enkelte 

lande skal ansættes nye client & relations medarbejdere til at vinde større markedsandele, dette gælder både 

i Danmark og de øvrige lande.   

Selskabet er primært finansieret ved egen drift. Derudover har selskabet en kassekredit på ca. 4 mio. kr. 

Selskabet har ingen langfristet gældsforpligtelser.  

Selskabet har stillet sikkerhed og garantier over for selskabets søsterselskaber.  

Selskabets ansatte er primært funktionær ansatte og størstedelen af de ansatte aflønnes med en fast 

månedlig løn. Managers modtager dog en årlig bonus på baggrund hvor godt deres afsluttede projekter er 

gået. I forbindelse med bonusaflønningen bliver der bl.a. lagt vægt på sagernes dækningsgrader, 

kundetilfredshed, håndtering af medarbejderne på de enkelte teams. Der er således tale om en kvantitativ 

og en subjektiv vurdering i forbindelse med bonusaflønningen.  

Virksomhedens mål og strategier, samt hermed forbundne forretningsrisici der kan medføre risici for 

væsentlig fejlinformation: 

Selskabets strategi er at være markedsførende inden for at udvikle brands, produkter, markeder, adfærd og 

holdninger. Selskabets strategi om at ekspandere betyder at de er afhængige af ekstern finansiering fra 

selskabets bank. På baggrund heraf vurderes der således at være en risiko for overvurdering af omsætning 

og igangværende arbejder. 



Valg af regnskabspraksis:

Selskabet aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Grundet den samlede omsætning, balancesum og 

antal ansatte på koncernniveau skal koncernen aflægge regnskab efter regnskabsklasse C (mellem), hvilket 

betyder, at der er lovpligtig revision af regnskabet.  

Der er ikke tale om særlige komplekse regnskabsposter udover igangværende arbejder for fremmed regning. 

Igangværende arbejder for fremmed regning udgør typisk netto negativ, idet der løbende foretages store 

aconto faktureringer.  

Jf. ÅRL § 49 skal virksomheder i regnskabsklasse C indregne omsætningen efter produktionskriteriet. 

Omsætningen indregnes således efter produktionskriteriet og igangværende arbejder måles til salgsværdien 

af det udførte arbejde.  



Bilag 2 – Forståelse for virksomhedens overordnede interne kontroller 

Kontrolmiljøet: 

Bestyrelsen: 

Der er for selskabets bestyrelse udarbejdet forretningsorden, hvori bestyrelsens opgaver er klart defineret. 

Selskabets bestyrelse mødes hvert kvartal. På bestyrelsesmøderne gennemgås selskabets interne 

kvartalsrapporter og sammenholdes med budgetterne. På bestyrelsesmøderne er der fokus på udviklingen i 

omsætning, tilgodehavender og igangværende arbejder for fremmed regning. I den forbindelse drøftes 

virksomhedens nøglekunder. Derudover drøftes virksomhedens fremtidige strategi, herunder potentielle nye 

kunder.  

På bestyrelsesmøderne drøftes endvidere virksomhedens likviditetsstyring og omkostningsniveau.   

Virksomhedens risikovurderingsproces: 

Som nævnt ovenfor er der på bestyrelsesmøderne fokus på virksomhedens omsætning, igangværende 

arbejder for fremmed regning samt tilgodehavende fra salg. På bestyrelsesmøderne drøftes primært de drift- 

og likviditetsmæssige effekter af omsætning, igangværende arbejder for fremmed regning samt 

tilgodehavender fra salg. Indregning, måling og korrekt præsentation i årsregnskabet er Anita Andersen 

ansvarlig for. I forbindelse med Anita Andersens ansættelse i 2014 blev virksomhedens indregning- og 

målemetoder gennemgået i samarbejde med et eksternt konsulent bureau, herunder gennemgang af 

virksomhedens interne kontroller. Den ansvarlige partner på revisionsteamet har løbende været med på 

bestyrelsesmøderne og siden denne ”oprydning”, har der været løbende rådgivning fra den ansvarlige 

partner samt jobansvarlige på revisionsteamet i forhold til korrekt indregning, måling og præsentation i 

regnskabet. Der er således stor fokus på at der sker korrekt indregning, måling og præsentation af 

årsregnskabet.  



Virksomhedens informationssystem, inkl. forståelse af regnskabsaflæggelsesprocessen: 

Virksomheden benytter ERP systemet Navision, som standardsystem og der er er ikke foretaget særlige 

individualiseringer. Udover Navision generer nedenstående informationssystemer information til 

regnskabet, som har betydning for regnskabsaflæggelsesprocessen: 

• WorkBook; i systemet registreres tid og omkostninger på de enkelte projekter og anvendes til 

fakturering, sagsstyring samt opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning. Workbook 

er et særskilt system og er ikke fuld integreret med Navision. For indregning af fakturering og 

igangværende arbejder for fremmed regning dannes der filer, som inder holder fakturering og 

værdien af igangværende arbejder, som indlæses og bogføres automatisk i Navision. Der er tale om 

et standardsystem til projekthåndtering og fakturering heraf.  

Regnskabsopstilling: 

Selve regnskabsopstilling foretages af revisionsteamet på baggrund af en saldobalance modtaget af 

regnskabsafdelingen, som ligeledes revideres. 

Regnskabsafdelingen afstemmer alle regnskabsposter månedligt på baggrund af en udarbejdet arbejdsplan 

udarbejdet af revisionsteamet. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen leverer regnskabsafdelingen 

afstemningsmateriale udarbejdet af regnskabsafdelingen. Regnskabsafdelingen gør opmærksom på forhold 

de ønsker revisionsteamets assistance med.  

Før revisionens opstart sørger regnskabsafdelingen for at alle projektledere har opdateret deres registrering 

af igangværende arbejder, at der er faktureret og undersøger om fakturaerne er forudbetalinger eller bagud. 

Desuden rykkes hele organisationen for at tilvejebringe udlægsbilag mv. 

Virksomhedens overvågning af interne kontroller: 

Selskabets regnskabschef Anita Andersen sidder fysisk sammen med de øvrige 3 regnskabsfolk. Hun foretager 

stikprøvevist kontrol af de foretagne afstemninger. Der sker ikke formaliseret opfølgning og kontrol, men 

Anita følger løbende op på de tiltag der sættes i gang. I forbindelse med månedsrapportering baserer Anita 

sig på det udarbejde materiale fra regnskabsafdelingen. Hun foretager opfølgning mellem budget og 

månedsrapportering og reagerer i den forbindelse hvis der er tal som udvikler sig overraskende. Anita 



deltager i bestyrelsesmøderne og referere direkte til Martin Svendsen, som fremlægger regnskabstallene på 

bestyrelsesmøderne.  

Anita Andersen kom til MMS Branding A/S i 2014, da den tidligere CFO blev opsagt. Opsigelsen af den tidligere 

regnskabschef skyldes bl.a. at der i 2013 blev udarbejdet en meget kritisk protokol af regnskabsafdelingen. 

Regnskabsafdelingen var meget langt bagud, hvilket blev konstateret i forbindelse med den løbende revision. 

Anita blev i den forbindelse ansat til, at ”rydde” regnskabsafdelingen. Det har været en dyr proces, herunder 

at ansætte nye medarbejdere i økonomiafdelingen op. Det har derfor været meget vigtigt for Anita, at have 

styr på tingene, så hun ikke har skal stå på mål for kritik i revisionsprotokollen. Hun stiller derfor klare krav til 

de ansatte i regnskabsafdelingen samt haft en åben og løbende dialog med revisionen. Revisionen er flere 

gange blevet bedt om at evaluere de ændringer der er foretaget, for at sikre at de er gode og tilstrækkelige.  



Nedenstående bilag tager udelukkende udgangspunkt i forretningsgangene, som har påvirkning på 

igangværende arbejder for fremmed regning. Det betyder således at omsætning og debitorer vil indgå i 

forretningsgangsbeskrivelsen idet omfang det vurderes relevant.  

Omsætning, debitorer & igangværende arbejder for fremmed regning: 

Oprettelse af kunder og projekter: 

Alle medarbejdere har adgang til at oprette kunder og projekter i WorkBook. Regnskabschefen skal ind og 

godkende kunder og projekter inden de endeligt er oprettet i WorkBook, det er således ikke muligt før 

regnskabschefen har godkendt kunderne, at registrer tid på kunderne (Kontrol). 

En kunde oprettes typisk af en yngre medarbejder efter ordre fra en manager. Manageren sender en mail til 

både den yngre medarbejder og regnskabschefen med oplysninger om kundens stamdata samt indgået 

kontrakt. Regnskabschefen godkender ikke de nye kunder hvis oplysningerne er mangelfulde.  

Kunderne får ved oprettelsen et kundenummer.  Der kan både være tale om interne og eksterne projekter. 

Eksterne projekter skal tilknyttes et kundenummer. Interne projekter kan kun oprettes af regnskabschefen 

og skal godkendes af enten Martin eller Mette(Kontrol).  Et projekt bliver angivet med en manager. 

Projektet bliver registreret med en afslutningsdato. Afslutningsdatoen kan alene ændres af regnskabschefen 

eller den registrerede projektansvarlige (manager).  

Ved oprettelse kan et projekt registreres som: 

• Tilbud 

• Igangværende 

• Klar til fakturering 

• Faktureret 

• Afsluttet 

Når projektet er oprettet har manageren adgang til at ændret status på sagen frem til klar til fakturering. 

Manageren kan ikke ændre status på sagen til faktureret eller afsluttet uden godkendelse fra 

regnskabschefen (Kontrol). 

Bilag 3 – Kendskab til væsentlige transaktionskæder 



Tilbud: 

Hele transaktionskæden starter med, at der indgås en aftale med en ny kunde. Det er mulighed for, at 

udarbejde tilbud i WorkBook under de forskellige jobs. De udarbejdede tilbud sendes til kunden.  

Det er typisk Mette eller en af managerne, som står for indgåelsen af kontrakter med nye kunder.  

På det tidspunkt et tilbud påbegyndes, oprettes kunderne og projekterne i systemet og registreres under 

”Tilbud”.  

Når kontrakterne er underskrevet af begge parter ændres status fra ”Tilbud” til ”Igangværende”.  Kontrakten 

gemmes ligeledes i WorkBook. Det er typisk en yngre medarbejder, der opretter kunden i databasen efter 

ordre fra manageren. Regnskabschefen skal ind og godkende alle kunder og projekter inden der kan 

registreres tid på de enkelte sager. Inden regnskabschefen godkender kunder og projekter, gennemgår hun 

om alle informationer er korrekte (Kontrol).  

Der findes to typer af kontrakter, en fastpriskontrakt, hvor der aftales et fasthonorar og kostpris-plus, hvor 

der faktureres til medgået tid. 

Fastpriskontrakter:  

Der ligger ikke altid dokumentation af forkalkulationer/budgetter, inden der afgives tilbud og indgås 

kontrakter på standardprojekter. Mette mener ikke dette er nødvendigt, idet tilbud og indgåelse af disse 

kontrakter er baseret på erfaringer og at de derfor ud fra en mavefornemmelse sagtens kan afgive tilbud og 

indgå kontrakter på baggrund heraf.  

Er der tale om store og ikke standardprojekter udarbejdes der forkalkulationer/budgetter. Udarbejdes disse 

forkalkulationer/budgetter af en manager skal de altid godkendes af Mette eller Martin inden de sendes til 

kunden. Størstedelen af alle kontrakter indgås, som fastpriskontrakt. 

Kostpris-plus kontrakt: 

I forbindelse med indgåelse af kostpris-plus kontrakter, oplyses timepriserne i kontrakterne. Kostpris-plus 

kontrakter forekommer primært i forbindelse med ekstraopgaver på allerede eksisterende kunder. Der er 

tale om projekter, som løber over en kort løbetid. Projekterne pr. statusdagen er derfor ofte afsluttet på 

revisionstidspunktet. 

Der gives ofte et tilbud til kunden på et projekt, for at få kunden ind i ”folden”, for så senere at sælge ind på 

ekstraopgaver. Der er ofte bedre dækningsgrader på kostpris-plus kontrakter. 



Tidsregistrering: 

Hver medarbejder foretager egen tidsregistrering direkte i WorkBook. 

Medarbejderne foretager fuldstændig tidsregistrering af deres timer, både på interne projekter, og eksterne 

projekter. Fravær, såsom sygdom, barsel mm. registreres også. Medarbejderen skal godkende timerne, når 

de er færdige med at indtaste timer og godkendes efterfølgende af regnskabschefen (Kontrol).  

Det er ikke muligt at registrere tid mere end 24 timer pr. dag (Kontrol).  

Der kan ikke registreres tid på projekter der har overskredet deres afslutningsdato (Kontrol). 

Regnskabschefen eller en medarbejder i regnskabsafdelingen gennemgår tidsregistreringen hver uge, for at 

godkende registrerede timer (Kontrol). Når regnskabschefen godkender timerne, registreres de i modullet 

for igangværende arbejder, og finansmodullet under omsætning og igangværende arbejder. Der kontrolleres 

om der er sammenhæng mellem timer der er registreret pr. dag ca. (7,5 timer). Er der ikke sammenhæng 

mellem timerne undersøges dette hos de enkelte medarbejdere. Hver uge kontrolleres de relative effektivitet 

(debiterbare timer/antal timer).  

Regnskabschefen kontrollerer løbende, uden fast interval, dog mindst en gang om måneden ved månedsluk. 

Regnskabschefen kontrollerer for antallet af registrerede timer fordelt på medarbejdere(Kontrol). 

Regnskabschefen kontrollerer antallet af timer, herunder debiterbare timer og intern tid. Væsentlige 

negative afvigelser mellem registreret tid og indsat norm tid redegøres for(Kontrol). Medarbejderen bedes 

derefter om at regulere tiden, hvis dette er relevant. Derved bliver fuldstændigheden kontrolleret.  

Registrering og bogføring:  

Selskabet anvender Navision, som er et standard finanssystem. Derudover anvender virksomheden 

WorkBook til håndtering af projekter, herunder udarbejdelse af tilbud, fakturering samt timeregistrering. Der 

er i begge tilfælde tale om standardsystemer med få specifikke tilpasninger. Der er således tale simple IT 

systemer og der vurderes ikke at være tale om komplekse systemer eller væsentlige fejlkilder som følge af 

tilretningerne.  

WorkBook er den styrende platform i hele processen i forhold til de igangværende projekter. Medarbejderne 

registrer samtlige timer i WorkBook. De registrerede timer danner grundlag for salgsværdien, som bliver 

bogført direkte på de enkelte projekter (igangværende arbejder for fremmed regning). Foretages der op- 

eller nedskrivninger, forud, løbende eller slutfakturering sker dette ligeledes på de enkelte projekter.  



Nedenfor er vist hvilken påvirkning de enkelte transaktioner har. I begge tilfælde er der registret en 

salgsværdi på 100. I det øverste eksempel er der kun sket fakturering på 60, det betyder at der for sag ABC 

er tale om en netto igangværende arbejder for fremmed regning på 40. I det andet eksempel er der derimod 

faktureret 400. Det betyder at der er en nettoforpligtelse (modtaget forudbetaling) på 300 og skal 

præsenteres i balancen under passiver og modtagne forudbetalinger. I begge tilfælde vurderes det ikke 

nødvendigt at foretages nedskrivning, idet det forudsættes at færdiggørelses graden stemmer overens med 

den forbrugte salgsværdi.  

Hver måned indlæses disse transaktioner i Navision og bliver således de endelige regnskabstal.  

Fakturering/afslutning: 

Manageren markeret ved oprettelsen af projektet kan oprette fakturaer.  

En acontofaktura kan oprettes løbende af manageren, og skal godkendes af regnskabschefen. 

Regnskabschefen er den eneste der har tilladelse til at godkende faktura(Kontrol).  

Når projektet er færdigt og klar til levering, hvilket vurderes af manageren, sættes projektet til ”klar til 

fakturering”. Den projektansvarlige laver fakturaudkastet i WorkBook ud fra de registrerede timer, 

omkostninger på projektet samt allerede acontofaktura. Derefter bliver fakturaen synlig for 

regnskabschefens brugeradgang i WorkBook. I forbindelse med endelig fakturering lukkes projektet. I 

forbindelse med godkendelse af faktura skal den regnskabsansvarlige ligeledes godkende lukning af 

projektet(Kontrol). Er der en over eller underdækning på projektet på mere end 5.000 kr. skal dette 

årsagsforklares før end der sker lukning af sagen (Kontrol). Kan fakturaen godkendes, godkender den 

Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)

Salgsværdien af forbrugte timer 100 100

Fakturering 60 60

I alt 100 40 60

Modtagne forudbetalinger (passiv)

Salgsværdien af forbrugte timer 100 100

Fakturering 400 400

I alt 100 -300 400

Debitor

DebitorOmsætning

Omsætning Sag ABC

Sag 123



regnskabsansvarlige fakturaen, hvorved den bogføres som debitor, og alle tidligere aconto fakturaer på 

projektet, bogføres som debet på balancen og kredit på omsætningen. Alle posteringerne bogføres 

automatisk af WorkBook.  

Når projekterne er afsluttet er det muligt at hente en rapport pr. projekt, hvor man kan se dækningsgraden 

for hele projektet samt se timeforbruget pr. medarbejder. De enkelte projektansvarlige managers har 

ansvaret for at løbe de enkelte projekter igennem. Rapporterne godkendes ikke af Mette eller Martin. En 

gang om året trækker Mette og Martin en samlet rapport over de projektansvarlige, hvoraf samtlige 

projekters omsætning, omkostninger og dækningsgrader fremgår. Disse dækningsgrader er med som et 

element i en helhedsvurdering af managernes årlige bonus. Der er således ikke integreret interne kontroller 

i form af efterkalkulation, opfølgning og vurdering af projekterne. Men i lighed med 

forkalkulation/budgettering er der indirekte incitamenter til at projektansvarlige skal opnå en så god 

dækningsgrad som muligt.  

Værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning: 

På baggrund af de registrerede timer under igangværende arbejder skal managerne i slutningen af hver 

måned gennemgå de igangværende arbejder og tage stilling til om, der kan/skal laves slutfaktureringer, 

aconto faktureringer eller nedskrivninger. Skal der foretages nedskrivninger over 5.000 kr. skal dette 

godkendes af regnskabschefen(Kontrol).  

De projektansvarlige managere får hver måned en udskrift over deres igangværende projekter. De skal i den 

forbindelse vurdere de enkelte projekters status, om der skal ske forud-, aconto- eller slutfakturering. Uanset 

om der er indgået en fastkontraktpris eller om der faktureres for medgået tid, skal de tage stilling til om der 

skal foretages op- eller nedskrivning af de igangværende arbejder. Managerne vurderer således hver måned 

færdiggørelsesgraderne og de forventede dækningsgrader på de enkelte projekter.  

Efter de projektansvarlige har taget stilling til de igangværende arbejder gennemgår regnskabschefen de 

igangværende arbejder med de projektansvarlige(Kontrol). Det drøftes hvor langt de er i processen i forhold 

til den indgåede kontrakt om projektet skal op eller nedskrives.  

Efter de projektansvarlige har taget stilling til de igangværende arbejder gennemgår regnskabschefen de 

igangværende arbejder med den projektansvarlige(Kontrol). Der drøftes hvor langt de er i processen i forhold 

til den indgåede kontrakt om projektet skal op eller nedskrives.  



Omkostninger/igangværende arbejder for fremmed regning: 

Omkostninger udgør udelukkende udlæg, som medarbejder har i forbindelse med projekterne. 

Omkostningerne håndteres i WorkBook igennem igangværende arbejder. 

Alle managere har mulighed for at tilføje de nødvendige omkostninger til et projekt. Medarbejderen kommer 

med omkostningsfakturaen, hvorpå manageren registrerer jobnummer og attesterer med sine initialer på 

fakturaen, hvorved den gives til regnskabschefen. Omkostninger kan alene registreres af 

regnskabschefen(Kontrol). Omkostningerne føres igennem regnskabschefens scanner, hvilken er direkte 

integreret med WorkBook. WorkBook påfører automatisk bilagsnummer på bilaget, og lægger fakturaen i 

kassekladden ”Bilagsstyring”, hvorefter regnskabschefen konterer bilaget på det korrekte job og den korrekte 

leverandør. Regnskabschefen angiver desuden om det er en vare eller en ydelse, og om omkostningen er 

med eller uden dansk eller EU-moms. Regnskabschefen bogfører kladden løbende. 

Regnskabschefen kontrollerer herunder om der er forskel imellem de forventede eksterne omkostninger jf. 

projektets budget op i mod det konterede. Er der forskel herimellem, undersøges dette og følges op med 

den ansvarlige manager(Kontrol). 



Løbende revision Status revision Løbende revision Status revision

Der er risiko for at de igangværende arbejder for 
fremmed regning er overvurderet, som følge af at, der 
er registreret tid på projekter som stadig er i 
tilbudsfasen

Tilstedeværelse Lav

Test de interne kontroller vedr. transaktionskæden 

fra det tidspunkt, der afgives et tilbud frem 

tidspunktet, hvor projektet indregnes under 

igangværende arbejder for fremmed regning: 

    1) Tag stilling til om den interne kontrol afdækker 

den identificerede risiko

2) Udvælg et tilfældigt projekt under 

igangværende arbejder for fremmed regning og 

kontroller om godkendelsesproceduren er overholdt

3) For samme projekt, kontroller om der ligger en 

underskrevet kontrakt og om regnskabschefen har 

godkendt projektet, som igangværende

4) Kontroller om det er muligt at en 

projektansvarlig alene kan ændre projekternes status 

5) Kontroller for x antal kontrakter, som er 

indregnet som igangværende projekter om 

regnskabschefen har godkendt (test af kontrollens 

effektivitet)

Test at systemet ikke medtager projekter, der står 

under ”Tilbud” under igangværende arbejder for 

fremmed regning:

1) Indhent liste over igangværende projekter og 

kontroller om der heraf indgår projekter i 

tilbudsfasen 

Ingen, foretages udelukkende kontrolbaseret 

revision

Ingen, foretages udelukkende kontrolbaseret revision

Der er risiko for at værdiansættelsen af de 
igangværende arbejder for fremmed regning er 
overvurderet vedr. fastpriskontrakter, som følge af at 
der ikke er nedskrevet på sager hvor der er brugt 
flere timer end for ventet

Værdiansættelse og 
fordeling

Betydelig

Test de interne kontroller vedr. opgørelse af 

færdiggørelsesgrader:

    1) Kontroller for en tilfældig måned, at der pr. mail 

udsendes lister over de igangværende arbejder til de 

projektansvarlige.

    2) Kontroller at de projektansvarlige foretager 

vurdering af færdiggørelsesgrader og de gennemgås 

og godkendes af regnskabschefen.

3) Kontrollerer for x antal opgørelser af de 

igangværende projekter er godkendt af både de 

projektansvarlige og regnskabschefen (test af 

kontrollens effektivitet)

Vurder om de interne kontroller har ændret sig 
siden den løbende revision:

1) Kontroller for den sidste måned i 
regnskabsperioden, at der er pr. mail er 
udsendt lister over de igangværende arbejder til 
de projektansvarlige

 2) Kontroller at de projektansvarlige 
foretager vurdering af færdiggørelsesgrader og 
de gennemgås og godkendes af 
regnskabschefen

   1) Foretag stikprøvevist gennemgang af de i året 

afsluttede projekter med henblik på, at vurdere 

evnen til at fastsætte færdiggørelsesgrader. 

Herunder:

Foretag kontrol af registreringer til originale bilag i 

sagskartoteket af:

     a. Indgåede kontrakter 

     b.Timesedler

     c. Aconto- og slutfaktura 

Større afvigelser drøftes med projektansvarlig og 

årsagsforklares.

1) Foretag gennemgang af færdiggørelsesgrader for igangværende 

projekter, over væsentlighedsniveau ved udførsel, med de projektansvarlige 

Der er risiko for at værdiansættelsen af de 
igangværende arbejder for fremmed regning er 
overvurderet, som følge af at de registrerede timer 
ikke afspejler de indgåede aftaler med kunder

Værdiansættelse og 
fordeling

Normal

Test de interne kontroller vedr. opgørelse af 

færdiggørelsesgrader:

    1) Kontroller for en tilfældig måned, at der pr. mail 

udsendes lister over de igangværende arbejder til de 

projektansvarlige.

    2) Kontroller at de projektansvarlige foretager 

vurdering af færdiggørelsesgrader og de gennemgås 

og godkendes af regnskabschefen.

3) Kontrollerer for x antal opgørelser af de 

igangværende projekter er godkendt af både de 

projektansvarlige og regnskabschefen (test af 

kontrollens effektivitet)

Vurder om de interne kontroller har ændret sig 
siden den løbende revision:

1) Kontroller for den sidste måned i 
regnskabsperioden, at der er pr. mail er 
udsendt lister over de igangværende arbejder til 
de projektansvarlige

 2) Kontroller at de projektansvarlige 
foretager vurdering af færdiggørelsesgrader og 
de gennemgås og godkendes af 
regnskabschefen

Foretages udelukkende ved statusrevisionen 1) Foretag stikprøvevis gennemgang af opgørelsen af færdiggørelsesgrader 

med projektansvarlige samt kontroller om sagerne på revisionstidspunktet er 

afsluttet

Der er risiko for at indgåede kunder og projekter ikke 
er indregnet som igangværende arbejder for fremmed 
regning

Fuldstændighed Lav

Test de interne kontroller vedr. registrering af timer i 

timesystemet:

1) Udvælg en tilfældig medarbejder og kontroller 

for en tilfældig uge, at der sker 100 % registrering af 

timerne og at regnskabschefen godkender 

ugerapporten  

2) Forespørg til virksomhedens forretningsgange 

vedr. opfølgning på medarbejdernes 

effektivitetsprocenter 

Tag stilling til om de interne kontroller har ændret 

sig siden den løbende revision:

Ingen, foretages udelukkende kontrolbaseret 

revision

Ingen, foretages udelukkende kontrolbaseret revision

RisikoklassifikationRevisionsmålIdentificeret risiko:
Kontrolbaseret revision Substansbaseret revision

Bilag 4 – Overblik over revisionshandlinger 




