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Abstract  
This thesis investigates the responsibility and obligations of an auditor in regarding with fraud and the 

discovery of fraud in a company. Scandals about fraud have received attention in the media and auditors and 

their responsibilities in this connection have been under scrutiny. The questions have been whether the 

auditors have performed their audit duties with professional skepticism and good accountancy practice. To 

investigate these duties the thesis will further investigate four of the biggest fraud cases in Denmark; IT 

Factory, OW Bunker, Hesalight and Brita Nielsen-case. Fraud is where a fraudster harms a company 

financially in order to gain an unfair personal financial advantage, and due to this it is important for 

companies to detect and stop any possible fraud.  

 

The most used form of fraud is accounting manipulation and misuse of assets according to ISA 240. These 

can be difficult to detect why the auditor should have developed audit procedures that can indicate any risk 

of fraud in the company. 

 

The stereotype fraudster can be characterized as a man in his 36-45’s, whom have been employed for mere 

that six years and has a medium to high educational background. Usually the fraudster will be a part of the 

daily management in the finance or sales department.  

 

According to the fraud triangle fraud can occur when these three components occur: incentive/pressure, 

opportunity and justification. The model may be difficult for the auditor to use, as justification is not an 

observable entity. Therefore other models can be applied, such as the weight of the fraud-model and the 

fraud diamond-model in which the auditor can observe the capacity as well as the fraudster's personal 

integrity. 

 

The responsibility and obligations of an auditor are to report whether the company's accounts are true and 

without significant errors. The auditors must therefore perform audit procedures that may capture any risks 

of fraud or other errors and thereby be able to evaluate whether the financial statements are true. 

 

The analyze of the four cases show the auditor has a responsibility to carry out the audit with professional 

scepticisms and good auditing practice and thereby possibly discover any fraud.  
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1. Indledning  
I de sidste mange år har der i Danmark været betydelige erhvervsskandaler, hvilket har resulteret i 

mange spørgsmål og undren omkring revisorer og disses opgaver. Revisorer udfører revision, og 

revisionsopgaverne skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik. Det er revisorers opgave 

gennem revisionen at øge regnskabets troværdighed og på denne måde sikre, at regnskabet giver et 

retvisende billede af virksomhedens økonomi. Revisorer er således kendt for at være 

offentlighedens tillidsrepræsentant, og de bærer et stort ansvar i forbindelse med udførelsen af 

revisionen.  

 

Selvom regnskaber bliver tilset af revisorer har Danmark de seneste mange år haft en del 

erhvervsskandaler, heriblandt den seneste sag med Britta Nielsen, som misbrugte sin stilling ved 

Socialministeriet? til at udbetale penge til sig selv. Desuden har der været sagerne med IT Factory 

og Hesalight, som svindlede med regnskabet, og OW Bunker som tabte på kredit aftaler der var 

langt over virksomhedens grænse, samt spekulation på olie markedet. De store spørgsmål i disse 

typer sager er, hvorfor revisoren ikke opdagede besvigelserne? Overholdte revisoren sit ansvar samt 

forpligtelser? Hvor var revisoren henne?  

 

Mange revisorer planlægger deres revisionsopgaverne med nøje og risikoen for besvigelser, men 

det er ikke ensbetydende med, at de er i stand til at opdage samtlige besvigelser. Dette kan skyldes, 

at der er flere forskellige måder at besvige på. Eksempelvis regnskabsmanipulation, som oftest 

foretages af ledelsen, hvorfor besvigelserne kan blive dækket grundigere.  Revisor kan derfor have 

sværere ved at opdage disse. Væsentlighedsniveauet spiller ligeledes en vigtig rolle i forhold til om 

revisorer kan opdage besvigelser. Besvigelser under væsentlighedsniveauet anses ofte som værende 

fejl, hvorimod besvigelser over væsentlighedsniveauet bør undersøges. Revisorer kan derfor afgive 

erklæring uden modificering eller supplerende oplysninger, selvom besvigelser foregår i 

virksomheden. 

 

Virksomhederne lider tab, når der foretages besvigelser, og derfor undersøger man oftest, hvem der 

står bag besvigelserne, så pågældende kan tage ansvaret for virksomhedens tab. Der ses således 

nærmere på, hvem der ikke har udført sit arbejde tilstrækkeligt. Der pålægges revisorer et ansvar, 

hvis de ikke lever op til god revisionsskik, men grænsen for, hvornår revisorer ikke lever op til god 
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revisorskik kan være svær. Det kan derfor i visse tilfælde være svært at bedømme, hvornår revisorer 

ikke har levet op til god revisorskik, herunder om de bærer et ansvar.  

 

2. Problemformulering 
Revisorers rolle har gennem tiden ændret sig. I perioden mellem 1930 til omkring 1950 skulle 

revisorer kun undersøge forhold nærmere, hvis der mistanke herom. Dengang havde revisorer ikke 

til formål at opdage besvigelser.  

I dag har revisorer fået en anden rolle. De skal revidere regnskabet, hvis besvigelserne er 

væsentlige. Revisorers ansvar har ikke ændret sig siden 1950. Vi vil derfor gerne undersøge, 

hvorfor og hvordan de mange erhvervsskandaler stadig har kunne finde sted i Danmark. 

 

Opgaven vil derved besvare, hvilket ansvar samt forpligtelser eksterne revisorer har i forbindelse 

med besvigelser. 

 

3. Afgrænsning  
Dette afsnit har til hensigt at afgrænse afhandlingens problemformulering.  

 

Afhandlingen har til formål at analysere eksterne revisorers ansvar samt forpligtelser i forbindelse 

med besvigelser. Det er nødvendigt for afgrænsningen af afhandlingen at fastlægges definitionen af 

besvigelser. Vi har valgt at definere besvigelser i overensstemmelse med ISA 240 definition af 

besvigelser. Vi vil fokusere på besvigelsestyperne ”misbrug af aktiver” og 

”regnskabsmanipulation”, da de i henhold til ISA 240 er de primære besvigelsestyper. Der er derfor 

afgrænset over for de øvrige former af økonomisk kriminalitet, herunder korruption.  

 

Afhandlingen vil kun fokusere på ekstern revision, hvorved interne revisorers ansvar og forpligtelse 

ikke er omfattet af afhandlingen. Der er ligeledes foretaget en geografisk afgrænsning, således at vi 

kun undersøger besvigelser foretaget i Danmark. Afhandlingen fokusere desuden på fuld revision, 

og der afgrænses dermed for udvidet gennemgang og review.  

 

Afhandlingen vil også undersøge sammenhængen mellem eksterne revisorers ansvar og 

forpligtelser i forbindelse med besvigelser, hvorfor ISA 315 og ISA 330 bliver belyst. ISA 315 og 

ISA 330 vil dog ikke blive gennemgået yderligere end dette i afhandlingen. Ligeledes vil 
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revisorloven (herefter RL) anvendes i sammenhæng med revisorers ansvar og god revisionsskik. To 

sager fra Revisornævnet vil belyse nævnets syn på revisors ansvar. Udvælgelsen af de to sager 

skyldes sagernes afgørelse omkring, hvorvidt en revisor stilles til ansvar. 

 

Vi har valgt at analysere 4 cases. Det er formålet med analysen at finde frem til, om der har været 

tale om besvigelse, om revisorerne har overholdt god revisorskik samt de rapporteringsmæssige 

forpligtelser. Der er alene valgt 4 cases grundet afhandlingens omfang. De 4 cases er valgt på 

baggrund af, at der er foretaget forskellige typer besvigelser, samt er de nogle af de mest kriminelle 

besvigelsessager i Danmarks historien.  

 

Afhandlingen er mest baseret på offentlig tilgængeligt materiale grundet den situation Danmark står 

i nu med covid.19. Det har ikke været muligt at låne bøger fra biblioteker fra midten af marts. Selve 

informationssøgningen blev stoppet i slutningen af april. 

 

4. Metodeafsnit 
Undersøgelsesdesignet for afhandlingen er bygget op omkring et casestudie, da vi ønsker at 

undersøge årsagerne til besvigelser, herunder revisorers ansvar og forpligtelser. Et casestudie kan 

defineres som den videnskabelige undersøgelse af noget konkret med henblik på at opnå en 

detaljeret viden. Denne viden opnås over tid og fra forskellige datakilder, og på denne måde søges 

efter dokumentation for, hvad der egentlig foregår.  

 

Afhandlingen anvender den ekstensive casestudie, da vi gør brug af flere cases, hvilket også kaldes 

multiple cases. Formålet med multiple casestudier er at producere generaliseret viden og på 

baggrund heraf udvikle, forbedre eller teste teorier gennem en komparativ tilgang.1 Fordelen ved 

multiple casestudier er, at resultaterne i flere cases er med til at styrke troværdiheden samt kan der 

ses på, om der er mønstre af ligheder og forskelle, da det ved casestudier er vigtigt at anvende flere 

datakilder. Ulempen derimod er, at man ved anvendelsen af multiple casestudier får en mindre 

detaljeret analyse af de enkelte cases.  

 

																																																								
1 Andersen IB. Den skinbarlige virkelighed – om videns produktion inden for samfundsvidenskaberne, s. 111 
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Afhandlingen bærer præg af en deduktiv tilgang, hvor der anvendes eksisterende teorier samt 

modeller som omhandler besvigelser, revisorers ansvar samt forpligtelser. Dette sker gennem 

litteratur review for at afdække den eksisterende viden. Ulempen ved anvendelsen af den deduktive 

tilgang er dog, at teorien kan virke mere styrende for analysens resultater samt konklusioner.  

 

Analysen gennemføres som ekstensive studier, hvor undersøgelsesenheden består af flere 

virksomheder, hvori besvigeren, besvigelsestype, revisorers ansvar og revisors forpligtelser bliver 

belyst.  

 

Der tages udgangspunkt i eksterne revisorers ansvar og forpligtelser i forbindelse med besvigelser i 

fire cases, således at elementerne besvigelser, ansvar og forpligtelser belyses i de fire cases. Der er 

valgt fire cases, da det kan være vanskelige at arbejde med kun to casestudier, idet ligheder samt 

forskelle vil være svært at dokumentere.2  

 

Afhandlingen tager primært udgangspunkt i empirisk data, og der drages en konklusion på 

baggrund heraf. Undersøgelsesdesignet gør det også muligt at kombinere både kvantitative og 

kvalitative metoder, og en kombinationen af kvantitative og kvalitative metode bidrager til at styrke 

validiteten og reliabilitet. Analysens reliabilitet er desuden styrket ved, at den indsamlede primære 

data vil kunne sammenstilles med den foreliggende viden fra casene, som er erhvervet gennem 

litteraturinterviewet af den sekundære data. 

 

Vi anvender primære data via standarder samt love og sekundære data via indsamling af artikler, 

faglitteratur og lærebøger. På baggrund af den situation som Danmark befinder sig i øjeblikket, har 

det været svært at indhente sekundære data, idet adgangen til de fysiske bøger har været begrænset 

grundet lukning af skoler, biblioteker med mere. De sekundære data er derfor alle været 

tilgængelige på internettet. De udvalgte sekundære data er med til at belyse de forskellige aspekter 

af problemformuleringen. Ved at gøre brug af sekundær data spare vi tid på at indsamle nye 

informationer.   

 

4.1 Afhandlingens opbygning 

																																																								
2 Andersen IB. Den skinbarlige virkelighed – om videns produktion inden for samfundsvidenskaberne, s. 111 
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Vi har med nedenstående figur forsøgt at opridse afhandlingens opbygning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående figur, at afhandlingen begynder med et indledende stadie, som er med 

til at give læseren et indtryk af, hvad afhandlingen vil omhandle. Heri indgår indledningen, 

problemformulering, afgræsningen samt metodevalget.  

 

Efter det indledende stadie er der en baggrundsbeskrivelse af de cases, som bliver analyseret senere 

i opgaven. Dette for at give læseren en bedre mulighed for at forstå analyserne. I teoriafsnittet gives 
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en detaljeret gennemgang af ISA 240 omkring besvigelser, hvortil besvigelsesformer, 

besvigelestyperne, besvigeren samt besvigelsesmodellerne forklares ved hjælp af akademiske 

bøger. Revisorers ansvar og de tilhørende revisionshandlinger revisorer skal udføre er også 

inkluderes i teoriafsnittet ved hjælp af ISA 315 samt ISA 330. Den sidste del af teoriafsnittet 

omhandler revisorers forpligtelser, som er de rapporteringsmæssige forpligtelser der defineres og 

forklares gennem revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og ISA‘er. Gennemgang af teoriafsnittet 

er udarbejdet for at læseren kan få en forståelse for, hvad der kendetegner besvigelser, revisorers 

ansvar og forpligtelser i forbindelse med besvigelser. Der er inddraget to kendelser fra 

Revisornævnet, som omhandler spørgsmålet om, om revisorerne har overholdt deres ansvar i de 

pågældende sager. Disse kendelser er inddraget i afhandlingen for at få et indblik i Revisornævnets 

syn på revisorers ansvar, herunder hvad de tillægger betydning ved bedømmelsen af revisorers 

ansvar. Revisornævnet kender revisorens skyldig i den ene sag, hvorimod revisoren i den anden sag 

bliver frikendt. 

 

Afhandlingen fortsætter derefter med at analysere casene ind under besvigelser, ansvar og 

forpligtelser for at se, om sagerne omhandlede besvigelser, om revisoren har overholdt sit ansvar og 

forpligtelser i forbindelse med besvigelser. Analysen fører til en konklusion.  

 

4.2 Videnskabsteori 
Videnskabsteori er læren om, hvad videnskab er, hvordan den udvikler sig, og hvordan den spiller 

sammen med praksis og samfundsudviklingen i det hele taget.3 På denne måde omfatter 

videnskabsteori menneskets opfattelse af, hvad data er samt menneskes videnskabssyn, som er med 

til bevist eller ubevist at afgøre menneskets underliggende antagelser.  

 

Ifølge videnskabsteoretikeren, Egon C. Guba er et paradigme ”et basalt sæt af værdier som styrer 

vores handlinger - både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede 

undersøgelser”.4
  
Et paradigme er en række af menneskets opfattelser til, hvorledes man 

argumenterer med videnskaben. En videnskabsteori omhandler argumenter for begrundende og 

forklarende metoder, hvortil forskere gør brug af disse for at bekræfte deres påstande samt teorier.  

 

																																																								
3 Andersen IB. Den skinbarlige virkelighed – om videns produktion inden for samfundsvidenskaberne, s. 16 
4 Voxted, Søren. Valg der skaber viden - om samfundsvidenskabelige metoder, s. 52 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Vi anser os selv som værende revisorer, hvilket medfører, at vi vil kunne beherske kvalitative- samt 

kvantitative data, og der er derfor i afhandlingen anvendt det neo-positivistiske paradigme.  

 

Afhandlingen udarbejdes ud fra det neo-positivistiske paradigme. I det neo- positivistiske 

paradigme tvivles der på, om mennesket kan fremdrage sandheden, da virkeligheden består 

uafhængigt af vores erkendelse af den. Yderligere menes der også, at menneskets tilstand ikke er 

egnet til at komme frem til sandheden, og den eksakte viden. Dette medvirker til, at mennesket ikke 

altid kan forholde sig objektiv i situationer, hvor følelser, holdninger samt værdier spiller en 

væsentlig rolle. Ontologien i det neo-positivisme vil blive betragtet som begrænset realisme, da der 

eksistere en virkelighed uanset om vi kender den eller ej. På baggrund af epistemologi i det neo-

positivistiske paradigme er dette et modificeret objektiv, hvorved metodologien er et modificeret 

eksperimentel. Dette skyldes, at undersøgelser skal kunne gøres under enkle forhold og ikke 

kontrollerede.5
  

 

Afhandlingen er sammensat på baggrund af analyse af revisorer og deres rolle i forhold til 

besvigelser, heriblandt anvendes ISA 240.  

 

Epistemologi i det neo-positivistiske paradigme er et modificeret objektiv, hvorfor afhandlingen 

udarbejdes objektivt og dertil inddrages personlige holdninger ikke. Objektivitet ses også i 

afhandlingen ved analyse af to sager fra Revisornævnet, hvor revisorers ansvar og rolle er 

analyseret samt ved anvendelse af udtalelses fra forskellige professorer.  

 

4.3 Empiri 

Afhandlingen er som udgangspunkt bygget på kvalitative data, herunder sekundær data. Formålet 

med kvalitative data er at skabe en forståelse for emnet. Med kvalitative undersøgeler skabes 

dybdegående data, idet det kræver analyser af større omfang. På denne måde vil datamaterialet 

oftest være mere omfattende samt fortolkningerne mere nuanceret.   

 

De anvendte sekundære data består primært af artikler fra diverse internetsider samt kendelser fra 

Revisornævnet, som har belyst de fire cases over hele perioden.   

																																																								
5 Voxted, Søren. Valg der skaber viden - om samfundsvidenskabelige metode, s. 56.57  
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5. Baggrundsbeskrivelse af de 4 case  
For at belyse problemformuleringen bedst muligt er der blevet valgt følgende fire 

erhvervsskandaler: IT Factory, OW Bunker, Hesalight og Britta Nielsen. Disse fire cases er valgt, 

idet de har fyldt en del i medierne på grund af deres beløbsmæssige størrelse. Disse fire cases giver 

et indtryk af, hvordan besvigelser foretages på forskellige måder i det virkelige liv samt belyses, 

hvordan revisorer har handlet i forhold til revisorers ansvar og forpligtelser. Casene er nedenfor 

uddybet i en kronologisk rækkefølge.  

 

5.1 Case: IT Factory 

Sagen er i pressen også benævnt som sagen mod Stein Bagger. I slutningen af 2008 blev den danske 

befolkning bekendt med IT Factorys svindelsag i forbindelse med, at IT Factory blev erklæret 

konkurs. I et pressemøde fortalte bestyrelsesformanden for IT Factory, Ager Jensby, at ”der er lavet 

bedrageri for mindst 500 millioner kroner, og vores administrerende direktør, Sten Bagger, er 

borte” (TV2 News 2008).6 

 

IT Factorys historie begyndte tilbage i 1997, hvor stifteren Lars Munch Johansen stiftede et 

software huset, IT. Lars Munch Johansen ønskede at udvikle applikationer, og han startede 

udviklingen af programmet RIO, som er baseret på Lotus Notes. Lotus Notes kunne kun sende 

mails internt i en virksomhed fra computer til computer, og på denne måde var Lotus Notes et e-

mail system. Lotus Notes blev opkøbt af IBM, hvorefter internettet begyndt af få sit gennembrud, 

og på baggrund af dette valgte IBM ikke at videreudvikle på Lotus Notes. IT Factory fortsatte dog 

med at udvikle applikationer til Lotus Notes, hvortil det blev et mere anvendeligt program. IT 

Factory udviklede og solgte software på dette tidspunkt.7 

 

Senere i 1998 blev 35% af IT Factory solgt til den norske Merkantildata og Michal Mathiessens, 

herefter 2M Invest investerede også IT Factory med 49%. Merkantildata valgte dog at trække sig i 

2001, hvilket resulterede i, at 2M Invest fik en ejerandel på 87,3% af IT Factory.8 

 

																																																								
6 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 143 
7 https://www.berlingske.dk/virksomheder/tidslinje-it-factory-fra-storhed-til-fald 
8 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 144 



	 14	

IT-branchen var i årene op til år 2000 hårdt ramt. IT Factory voksede dog med en hastende fart og 

havde omkring 400 ansatte i 2000, men indtjeningen var relativ lav. Selskabet havde på to år tabt 

150 millioner kroner.9  

 

2M Invest tog kontakt til CSC for at sælge konsulentdelen i IT Factory. Direktøren i CSC var på 

daværende tidspunkt Asger Jensby. CSC’s øverste topledelse gik ikke med til at købe 

konsulentdelen i IT Factory. Asger Jensby valgte at fratræde sin stilling som direktør i CSC i 

slutningen af 2001. Han meddelte herefter, at han indtrådte som investor i IT Factory, og ansatte 

Stein Bagger som direktør.10  

 

I midten af 2002 gik 2M Invest konkurs og tog IT Factory med i faldet. De del af IT Factory, som 

kunne videresælges, blev solgt til et nyt selskab, nemlig IT Factory II. IT Factory II fortsatte med 

Stein Bagger som direktør, og gik konkurs i 2003. Stein Bagger og Asger Jensby valgte at købe 

resterne af konkursboet. Herefter fortsatte de med IT Factory. IT Factory fortsatte derfra med at 

lave applikationer til Lotus Notes for IBM. Dog var Lotus Notes ikke en teknologi, som havde 

nogen videre fremtid, og derfor udviklede IT Factory nye produkter, som Stein Bagger ville 

offentliggøre i starten af 2009.11  

 

Det lykkes for Stein Bagger i 2004 at sikre, at IT Factory fik de nordiske rettigheder til det 

amerikanske Bowstreet. I 2005 opkøbte IBM Bowstreet.  

 

IT Factory oplevede i årene 2003 til 2007 en kæmpe udvikling, både i omsætning og overskud. 

Dette kan skyldes det nye produkt samt samarbejdet med IBM, hvilket dog var et mindre 

samarbejde. Udviklingen i virksomheden var med til at IT Factory i 2008 blev kåret som 

”Danmarks bedste IT virksomhed” samt ”årets entreprenør” af Ernst & Young.12  

 

Det kom under svindelsagen om i IT Factory frem, at kun omkring 1-2% af den samlede omsætning 

i virksomheden var reel. Stein Bagger havde svindlet gennem en leasingkarrusel, som gjorde det 

muligt at få fiktiv omsætning ind i virksomheden. For at kunne udføre svindlen brugte Stein Bagger 

																																																								
9 https://www.berlingske.dk/virksomheder/tidslinje-it-factory-fra-storhed-til-fald 
10 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 144 
11 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 144 
12 https://www.berlingske.dk/virksomheder/for-foerste-gang-saadan-lyder-anklagerne-mod-revisorerne-i-it-factory 
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andre selskaber at handle med, heri var nogle fiktive. Han samarbejdede dog i nogle tilfælde med 

Mikael Ljungman og anvendte hans selskab til gengæld for, at Mikael fik en procentdel af salget. 

De fiktive selskaber leverede fiktive produkter i form af software. Herefter sendte de falske faktura 

direkte til Stein Bagger, som derefter tog kontakt til et leasingselskab, som betalte fakturaen mod at 

de fik ejerskab over softwaren. IT Factory skulle herefter lease softwaren til leasingselskabet og 

betale det gennem månedlige ydelser og renter. Stein Bagger gjorde det muligt at betale de 

månedlige ydelser til leasingselskaberne ved at sælge IT Factorys produkter til de fiktive selskaber. 

Dette medførte, at omsætningen i IT Factory blev skabt på falsk grundlag.  Leasingydelserne blev i 

IT Factory bogført som varekøb og de fremgik derfor ikke i regnskabet, som betalte 

leasingydelser.13 

 

For at få leasingaftaler i hus skulle Stein Bagger bruge bestyrelsesformandens Asger Jensby’ 

underskrift, hvortil Stein Bagger forfalskede hans underskrift. Den falske underskrift blev brugt på 

fiktive selskaber som var oprettet af Stein Bagger. Stein Bagger forfalskede også en række 

tillægskontrakter til leasingsaftalerne, hvilket gjorde det muligt at dække over besvigelserne i 

regnskabet. I disse tillægskontrakter fremgik det, at aftalen kunne opsiges inden for blot 3 måneder, 

hvilket betød ifølge regnskabsreglerne, at de ikke behøvede at fremgå af regnskab.14 

 

Stein Bagger har erkendt sig skyldig i 61 forhold, og fik syv års fængsel. Han stilstod svindel for 

831 millioner kroner.15  

 

5.2 Case: OW Bunker 

OW Bunker blev etableret i 1980 som datterselskab til aktieselskabet Owe Wrist & Co. A/S. 

Aktieselskabet var dansk og beskæftigede sig med køb og salg af brændstof til skibe.16  

 

I 2000 skiftede aktieselskabet navn til Wrist Group A/S, og Jim Pedersen blev ansat som 

administrerende direktør. OW Bunker var en del af Wrist Group A/S, og blev i 2007 overtaget af 

den svenske kapitalfond, Altor. Altor gav Jim Pedersen lov til at fortsætte som administrerende 

																																																								
13 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 145-147 
14 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 146 
15 https://www.dr.dk/nyheder/penge/stein-bagger-skal-syv-aar-i-faengsel 
16 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/historien-om-o-w-bunker-1953-2014-67oug 
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direktør. I 2013 blev det et vellykket exit, hvor Jim Pedersen bølgede med som administrerende 

direktør for OW Bunker.17  

 

OW Bunker bestod af en del datterselskaber, herunder Dynamic Oil Trading. Dette datterselskab 

var et af de betydelige, som blev stiftet i 2012. Direktøren var Lars Møller, som var den 

medarbejder med mest erfaring samt den tidligere regionschef for Singapore afdelingen.18   

 

I 2014 var OW Bunker den førende virksomhed inden for køb og salg af brændstof til skibe. De 

havde mere end 30 kontorer fordelt på 29 lande. Kapitalfonden Altor prøvede at sælge 

virksomheden, men det lykkedes ikke. I stedet blev det besluttet, at børsnotere OW Bunker. I marts 

2014 kom OW Bunker på Børsen. Inden de kom på fondsbørsen blev en ny bestyrelse oprettet, og 

her blev Niels Henrik Jensen valgt som formand. Han havde haft en karriere i ØK- konglomeratet, 

hvilket var med til at signalere, at OW Bunker var en bæredygtig forretning. Hans medlemskab i 

bestyrelsen gjorde kun OW Bunkers image stærkere grundet hans tidligere baggrund. I marts 2014 

blev OW Bunker aktien sat til salg. Udbudskursen lå på 145 kroner på per aktie på første dagen, og 

OW Bunker blev vurderet til at have en værdi på omkring 5 milliarder kroner.19  

 

I slutningen af 2014 indstillede Københavns Fondsbørs al handel med OW Bunkers aktier, og 

senere kom meddelelsen om, at selskabet var blevet bedraget for 750 millioner kroner af to 

medarbejdere i datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore. Dette betød, at OW Bunker 

allerede få dage senere måtte indlevere deres egen konkursbegæring.20  

 

Under kuratorernes undersøgelse af, hvad der var foregået i OW Bunker, kom det frem, at der var 

ikke tale om et bedrag, men tværtimod om en løbsk kredit til ét selskab, nemlig Tankoil. OW 

Bunkers datterselskab Dynamic Oil Trading i Singapore havde påført koncernen et tab, som fik 

koncernen til at kollapse. Det var Lars Møller, som var direktøren i datterselskabet i Singapore, 

hvorfor han blev pålagt skylden for tabet.21  

 

																																																								
17 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/historien-om-o-w-bunker-1953-2014-67oug 
18 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/historien-om-o-w-bunker-1953-2014-67oug 
19 https://finans.dk/artikel/ECE6594662/udbudskurs_p%E5_ow_bunker:_145_kr._pr._aktie/?ctxref=ext 
20 https://www.berlingske.dk/virksomheder/ow-bunkers-tidligere-topchef-er-doed 
21 https://finans.dk/erhverv/ECE10641714/ow-bunkerdirektoer-skal-i-faengsel-for-sag-om-loebsk-
singaporekredit/?ctxref=ext 
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5.3 Case: Hesalight  

I 2009 blev Hesalight stiftet af Lars Nørhold, som også var administrerende direktør. Konceptet bag 

Hesalight var, at de ved at sælge LED-belysning først skulle kræve betaling for kunderne 

efterhånden som lamperne gav besparelser. Da konceptet krævede en stor kapital blev Hesalight 

nødt til at få understøttende finansiering. Det fik de først af Dansk Eksportkredit, hvorefter de også 

fik økonomisk støtte gennem obligationslån.22 

 

I 2013 blev Hesalight fremhævet i folketingssalen af tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt 

for at være en vækstkomet. Hesalight fik i 2014 et obligationslån på 562 millioner kroner af en 

investorkreds med blandet andet Pensam, Pension Danmark, IKEAs Capter AG og mange flere. 

Deres lån blev dog givet baggrund af regnskaber, som var forfalskede.23  

 

I 2015 havde Hesalight store tab til pensionsselskaberne. Pensam indbetalte 262,5 millioner kroner 

til Hesalight i fra december 2014 til september 2015. Captar AG indbetalte over to gange 185 

millioner kroner og Pension Danmark indbetalte 52,5 millioner kroner til Hesalight.24  

 

Det kom senere i 2016 frem, at diverse store selskaber, heriblandt Arla og Novo Nordisk, blev anset 

som Hesalights nøglekunder. De store selskaber afviste dog at have handlet med virksomheden. 

Hertil dukkede en millionkontrakt med kaffekæden Starbucks op, hvilket gjorde Erhversstyrelsen 

mistænksomme. Erhvervsstyrelsen dumpede Hesalights regnskab og krævede nye. 25  

 

Da de nye regnskaber var udarbejdet krakelerede virksomhedens billede som vækstsucces.  

I september 2016 krævede investorerne lån og renter for omkring 750 millioner kroner tilbagebetalt, 

og i november 2016 gik Hesalight konkurs.  

 

Direktøren Lars Nørholt har i strid med investoraftalen udbetalt lån og udbytte til selskaber, der var 

kontrolleret af ham selv. Han modtog ud over løn og andre goder fra Hesalight omkring 61 

millioner fra selskabet i årene 2014 til 2016. Han overførte store millionbeløb til selskaber ejet af 

hans hustru og sig selv og overførte desuden penge direkte til sig selv, som blandt andet blev brugt 

																																																								
22 https://www.dr.dk/nyheder/penge/overblik-saadan-gik-lysfirma-fra-solstraalehistorie-til-erhvervsskandale 
23 https://www.dr.dk/nyheder/penge/overblik-saadan-gik-lysfirma-fra-solstraalehistorie-til-erhvervsskandale 
24 https://www.dr.dk/nyheder/penge/overblik-saadan-gik-lysfirma-fra-solstraalehistorie-til-erhvervsskandale 
25 https://www.dr.dk/nyheder/penge/overblik-saadan-gik-lysfirma-fra-solstraalehistorie-til-erhvervsskandale 
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på luksus boliger i Spanien. Der var overført omkring 53 millioner kroner til hustruen og sig selv og 

omkring 28 millioner kroner til flere selskaber, som han selv ejede.26  

 

Lars Nørholt var også fremkommet med oplysninger over for investorkredsen, som var urigtige, 

herunder falske årsrapporter. Lars Nørholt havde desuden begået regnskabsmanipulation, idet han 

havde indtægtsført millionindtægter ved at anvende falske ordre.27 

 

Direktøren, Lars Nørholt, blev sigtet for mandatsvig, skyldnersvig, momssvig samt dokumentfalsk. 

Lars Nørholt blev idømt syv års ubetinget fængsel. Han blev kendt skyldig i bedrageri, 

dokumentfalsk, momssvindel og mandatsvig for mere end 562 millioner kroner.28 

 

5.4 Case: Britta Nielsen 

Sagen mod Britta Nielsen er af nyere tid. Hun er kendt som kvinden, der tog fra penge fra puljen til 

de udsatte grupper og for at have svindlet for mere end 120 millioner kroner over 25 år.29  

 

Det kom i slutningen af 2018 frem, at en betroet medarbejder, som var ansat til at varetage 

offentlige tilskudskroner, blev mistænkt for at have overført mere end 100 millioner kroner til sig 

selv. Denne betroede medarbejder var Britta Nielsen. 

 

Britta Nielsen havde siden 1977 arbejdet med puljeadministration i det offentlige. Hun havde 

gennem årene været ansat hos Socialstyrelsen, Den Sociale Sikringsstyrelse, Socialministeriet og 

Sikringsstyrelsen, da hendes arbejdsplads havde skiftet placering. Hun var i 2018 ansat i 

Socialstyrelsen.30 Hendes ansættelser havde medvirket til, at hun sad i afdelingen, hvor man 

styrkede de offentlige tilskudsmidler. Tilskudsmidlerne blev fordelt på projekter til gavn for de 

svageste i samfundet. Britta Nielsen blev frataget stillingen som afdelingsleder i Socialstyrelsen i 

2018, hvor det blev opdaget, at hun havde svindet gennem flere år.31  

																																																								
26 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/tidligere-ledelse-og-revisor-for-hesalight-staar-skoleret-i-roskilde-
konkursbo-jagter-erstatning-paa-200-mio-kr-3irnh 
27 https://finans.dk/erhverv/ECE10521366/bagmandspolitiet-hesalightstifter-forfalskede-kaempekontrakter-og-koebte-
louis-vuittonluksus-paa-firmaets-regning/?ctxref=ext 
28 https://anklagemyndigheden.dk/da/hesalight-direktoer-idoemt-syv-aars-faengsel-i-landsretten 
29 https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-rapport-konkluderer-saadan-kunne-britta-nielsen-svindle-120-millioner-
kroner-i-25 
30 https://www.dr.dk/nyheder/indland/millionsvindel-i-socialstyrelsen-britta-nielsen-straffes-med-faengsel-i-65-aar 
31 https://finans.dk/okonomi/ECE11949854/faengselsdom-til-britta-nielsen-saadan-gik-det-i-andre-store-
svindelsager/?ctxref=ext 
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En medarbejder i Roskilde kommune opdagede i 2018, at der var uregelmæssigheder i udbetalinger 

af deres tilskud fra Socialstyrelsen.32 På denne måde opstod Britta Nielsen sagen. Efterfølgende 

blev der foretaget en undersøgelse, som vakte mistanke om, at Britta Nielsen frem til 2018 havde 

overført mere end 120 millioner kroner til sig selv.  

 

Måden, hvorpå Britta Nielsen kunne overføre flere millioner til sig selv var ved at indsætte egne 

kontooplysninger i udbetalingssystemet. Hun havde 66 forskellige konti i ni forskellige 

pengeinstitutter. På baggrund heraf opfandt hun både fiktive tilskudsmodtagere samt oprettede 

fiktive projekter og foreninger. Britta Nielsen kunne ændre kontonumrene uden godkendelse fra 

ledelsen grundet hendes kompetencer samt position som superbruger. 

 

Britta Nielsen har gennem de 25 år haft omkring 300 elektroniske overførsler. Disse overførsler var 

ikke kun fra fiktive tilskudsmodtagere, men også fra rigtige projekter, som betalte ubrugte midler 

tilbage, hvortil Britta Nielsen ændrede kontonumre og udbetalte restbeløbene til sig selv.33  

 

Da mistanken om svindlen opstod, flygtede Britta Nielsen til Sydafrika. Her havde hun investeret 

mange af de stjålne millioner til blandt andet hus, safari samt heste. Hun blev dog senere anholdt og 

udleveret til Danmark af Sydafrika.34  

 

Britta Nielsen var ansat i det offentlige fra 1977 til 2018. Hun varetog forskellige funktioner under 

Socialministeriet. Efter 40 års ansættelse i Socialministeriet modtog hun Dronningens 

fortjenstmedalje i sølv. Et år efter modtagelsen af medaljen blev hun bortvist fra arbejdspladsen 

samtidig med, at hun blev politianmeldt for mistanke om svindel for over 100 millioner kroner.  

 

Britta Nielsen blev dømt skyldig og fik en dom på seks et halvt års fængsel.35  

 

																																																								
32 https://www.dr.dk/nyheder/indland/britta-nielsen-vi-jokede-paa-arbejdet-med-man-nemt-kunne-tage-penge-og-rejse-
til 
33 https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-10-24-anklager-britta-nielsen-svindelede-paa-syv-maader 
34 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-11-08-britta-nielsen-bliver-udleveret-til-danmark-i-dag 
35 https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/okonomi/ECE11949854/faengselsdom-til-britta-nielsen-saadan-gik-det-i-
andre-store-svindelsager/ 
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6. Teoriafsnit 
Teoriafsnittet er delt op i 3 kategorier: besvigelser, ansvar og forpligtelser. Disse vil blive 

gennemgået adskilt, hvorefter de vil indgå i analysen af de fire forskellige cases.  

 

6.1 Besvigelser 

Dette afsnit vil belyse besvigelsesbegrebet, besvigelsesformerne, hvem der besviger samt 

besvigelsestyperne.  

 

6.1.1 Fejl og besvigelser 

Revisorer skal under udførelsen af revisionen fokuserer på, om årsregnskabet er udført efter de 

foreliggende reguleringer med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.36 Revisorer skal 

udarbejde en konklusion og deraf konkludere, om der er opnået høj grad af sikkerhed for, at 

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes fejl eller besvigelser.37 En 

fejlinformation vurderes væsentlig, hvis en regnskabsbruger træffer en anden beslutning af 

virksomhedens regnskab end ellers. 

 

Fejl og besvigelser er to separate handlinger, der kan påvirke regnskabet. Besvigelse er en tilsigtet 

handling, hvorimod fejl er en utilsigtet handling.38  

 

Definition af en besvigelse er følgende: ”en tilsigtet handling af en eller flere personer blandt 

ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning for at opnå en 

uberettiget eller ulovlig fordel”39. Dette betyder, at alle i virksomheden kan være indblandet i 

besvigelsen. Definitionen udelukker ikke, at der kan være tale om en almindelig fejl. 

 

ISA 240 afsnit 3 beskriver besvigelsers kendetegn som følgende: ”Skønt besvigelser er et bredt 

juridisk begreb, fokuserer revisor efter formålene i ISA'erne alene på besvigelser, der fører til 

væsentlig fejlinformation i regnskabet. To typer af tilsigtede fejlinformationer er relevante for 

revisor - fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation og fejlinformation som følge af 

misbrug af aktiver. Skønt revisor kan have mistanke om - eller i sjældne tilfælde konstatere 

																																																								
36 ISA 700, afsnit 10 
37 ISA 700, afsnit 11 
38 ISA 240, afsnit 2 
39 ISA 240, afsnit 11a 
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tilstedeværelsen af - besvigelser, foretager revisor ikke juridiske vurderinger af, om besvigelser 

faktisk er forekommet.” 

 

6.1.2 Besvigelsesformer 

ISA 240 sondrer mellem regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver.40 Forekomsten af 

besvigelserne er i årene ændret, hvilket kan udledes af PWC’ internationale undersøgelse.41 

Undersøgelsen viste, at regnskabsmanipulation i 2016 var rapporteret til at være 18%, og i 2020 var 

forekomsten steget til 28%. Undersøgelsen viste desuden, at misbrug af aktiver var faldet drastisk 

fra undersøgelsen i 201642 og til undersøgelsen i 2020. I 2016 rapporterede PWC, at forekomsten af 

misbrug af aktiver var 64% og i 2020 var den faldet til 31%. Rapporten fra PWC illustrerer, at 

forekomsten af regnskabsmanipulation er steget med 56%, hvorimod misbrug af aktiver er halveret.   

 

Misbrug af aktiver begås oftest af medarbejdere, og halveringen af misbrug af aktiver kan skyldes, 

at de interne kontroller er forbedret i virksomheden, hvorfor medarbejderne kan have svære ved at 

begå besvigelse. Da regnskabsmanipulation oftest begås af personer i den øverste ledelse, kan disse 

personer undgå de interne kontroller samt udnytte deres position og viden i virksomheden. Deraf 

kan deres muligheden for at begå besvigelser være større samt nemmere end ved misbrug af aktiver, 

hvilket kan være årsagen til stigningen i regnskabsmanipulation.  

 

PWC’ undersøgelsen viste, at de hyppigste forekommende besvigelser ifølge de 5000 respondenter 

var følgende:43 

1. Kundebedrageri 35% 

2. Hacker 34% 

3. Misbrug af aktiver 31% 

4. Bestikkelse og korruption 30% 

5. Regnskabsmanipulation 28% 

6. Indkøbssvindel 19% 

7. ”Human ressource” bedrageri 17% 

8. Vildledende forretningspraksis 16% 

																																																								
40 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 15 
41 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf 
42 https://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/GlobalEconomicCrimeSurvey2016.pdf 
43 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf 
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9. Krænkelse af antikonkurrence / antitrust lovgivning 13% 

10. Hvidvaskning af penge og sanktioner 11% 

11. IP bedrageri 11% 

12. Insider / uautoriseret handel 10% 

13. Skatte bedrageri 8% 

14. Andre 4% 

 

I afhandlingen vil der kun ses på regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver, idet revisor oftest 

møder disse typer. Regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver vil i det følgende afsnit uddybes. 

 

6.1.2.1 Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation44 omhandler situationer, hvor der foretages tilsigtet fejlinformation eller 

undladelse af beløb eller oplysninger i regnskabet for bevidst at vildlede regnskabsbrugeren.45 Ved 

bevidste fejlhandlinger vildledes regnskabsbrugeren gennem fiktiv data eller fordrejede posteringer. 

Fordrejede posteringer kan være posteringer som bliver justeret for at give næste årsregnskab et 

bedre resultat. Denne fordrejning fortages oftest af en nytiltrådt direktør, som ønsker at pynte på sin 

egen vækst det kommende år, og deraf kan vedkommende give skylden til den forrige direktør.46  

 

Regnskabsmanipulation foretages ifølge ISA 240 afsnit A3 ved: 

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

underliggende dokumentation, som danner grundlag for regnskabsudarbejdelsen 

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

betydelig information i regnskabet 

• Bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis vedrørende beløb, klassifikation, 

præsentation eller oplysning. 

 

Regnskabsmanipulation involverer ifølge ISA 240 afsnit A4 ”ofte den daglige ledelses 

tilsidesættelse af kontroller, der i øvrigt synes at fungere effektivt”. Den daglige ledelse kan 

anvende forskellige metoder til at  

																																																								
44 ISA 240, afsnit A2 
45 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 15 
46 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 16 
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tilsidesætte kontroller for at begå besvigelse. Disse forskellige metoder er beskrevet som følgende i 

ISA 240 afsnit A4: 

• Bogføring af fiktive registreringer for at manipulere med driftsresultatet eller nå andre mål, 

især tæt på regnskabsperiodens afslutning 

• Upassende tilpasninger af forudsætninger og ændringer af vurderinger ved skøn af 

regnskabsposter 

• Undladelse, fremskyndelse eller udskydelse af indregning i regnskabet af begivenheder og 

transaktioner, som er indtruffet i regnskabsperioden 

• Fortielse af eller undladelse af oplysning om fakta, der kunne påvirke de beløb, der er 

registreret i regnskabet 

• Deltagelse i komplekse transaktioner, der er konstrueret med det formål at fortegne 

virksomhedens finansielle stilling eller resultat 

• Ændring af registreringer og betingelser i relation til betydelige og usædvanlige 

transaktioner. 

 

Det er oftest den daglige ledelse som begår regnskabsmanipulation, dog kan det være i 

sammensværgelser med medarbejdere eller tredjeperson. Da medarbejdere ikke har samme adgang 

og ressourcer til at ændre på regnskabet som den øverste ledelse, kan det være vanskeligere for dem 

at begå regnskabsmanipulation. Deraf begås regnskabsmanipulation oftest af den øverste ledelse, og 

opstår ved at de interne kontroller tilsidesættes. Revisorer kan have svært ved at opdage 

regnskabsmanipulation, især hvis de interne kontroller hidtil har virket upåklagelige.47 

 

Motivet for regnskabsmanipulation kan skyldes flere ting. Ledelsen kan ønske at resultatstyre 

regnskabet for at regnskabsbrugeren får et bedre øje til virksomheden, for at opnå en bank 

finansiering eller for at opnå egen vinding, som er bonusløn for ledelsen. 48 

 

6.1.2.2 Misbrug af aktiver 

Misbrug af aktiver angives af ISA 240 som en anden besvigelsestype. Misbrug af aktiver sker ved, 

at en medarbejder eller et medlem af ledelsen uberettiget tilegner sig aktiver i virksomheden til egen 

																																																								
47 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 16 
48 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 16 
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vindings skyld. Denne type af besvigelse foretages oftest af medarbejderne i virksomheden frem for 

ledelsen.49  

 

 Der er følgende måder, hvorpå man kan begå misbrug af aktiver, jævnfør ISA 240 afsnit A5: 

• Underslæb (f.eks. misbrug af debitorernes indbetalinger eller overførsel af indbetalinger fra 

afskrevne konti til private bankkonti) 

• Tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder (f.eks. tyveri af varelager til privat 

anvendelse eller videresalg, tyveri af scrap til videresalg, sammensværgelse ned en 

konkurrent ved at oplyse teknologiske data som modydelse for betaling) 

• Ved at foranledige en virksomhed til at betale for varer og tjenesteydelser, der ikke er 

modtaget (f.eks. udbetalinger til fiktive forhandlere, returkommission betalt af forhandlere 

til virksomhedens indkøbere som modydelse for forhøjede priser, udbetalinger til fiktive 

medarbejdere) 

• Privat benyttelse af virksomhedens aktiver (f.eks. benyttelse af virksomhedens aktiver til 

sikkerhedsstillelse for et privat lån eller et lån til en nærtstående part) for at skjule, at 

aktiverne ikke er til stede, eller at de er anvendt til sikkerhedsstillelse uden korrekt 

autorisation, ses misbrug af aktiver ofte sammen med falske eller vildledende registreringer 

eller dokumenter). 

 

Professor samt revisor Albrecht et al. (1995) opdeler misbrug af aktiver i ”direkte” og ”indirekte”. 

Den direkte form for misbrug af aktiver opstår, misbruget udføres af en eller flere ansatte i 

virksomheden. Den enkle form for dette er, hvis den ansatte tager penge fra kassen. Den indirekte 

form for misbrug af aktiver opstår, når misbruget foruden den ansatte i virksomheden også 

inddrager en tredjemand uden for virksomheden. På denne måde opnår de begge en gevinst eller 

fordel.50  

 

Ifølge en undersøgelse fra det Kriminalpræventive Råd (2017)51 er misbrug af aktiver den mest 

udbredte form for virksomhedskriminalitet. Undersøgelsen viser, at 45% af medarbejderne har taget 

noget med hjem fra arbejdspladsen. Ud af de 45% har 72% taget kontorartikler (kuglepenne, papir, 

																																																								
49 ISA 240, afsnit A5 
50 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 18 
51 https://dkr.dk/media/12885/arbejdspladstyverier.pdf 
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frimærker og andet lignende) med hjem. Ud fra alle respondenterne er det kun 30% som føler, at det 

er forkert at tage kontorartikler med hjem fra arbejdspladsen.   

 

6.1.3 Besvigeren 

I Danmark har omfanget af virksomhedskriminalitet været stigende. Ifølge PWCs 2020 

undersøgelse har 47% af de undersøgte virksomheder gennem årene været udsat for besvigelse.52 

Det fremgår desuden af undersøgelsen, at besvigelser begås på alle niveauer af medarbejdere i 

virksomhederne. Medarbejder i mellem lederne er kraftigst præsenteret, da omkring 50% af 

besvigelserne er begået af medarbejder i dette niveau. Mænd i alderen 41-50 år begår over 50% af 

besvigelserne, hvoraf mere end halvdelen har en højere uddannelse.53  

 

KPMG har foretaget lignende undersøge i 2016, hvor 79% af bedragerne var mænd og 17% var 

kvinder. 37% af bedragerne var i alderen 36 til 45 år, og 54% af bedragerne havde en mellemhøj 

uddannelse.54 35% af de medarbejder, som begik besvigelse havde været ansat mellem 0 til 6 år, 

hvorimod 38% af de medarbejdere, som begik besvigelse havde været ansat i mere end 6 år.55 Heraf 

har de 38% været medarbejder som opfattes som respekteret i virksomheden, hvorimod 10% havde 

haft lavt omdømme. Bedragerne er oftest ansat i økonomiafdelingen, den øverste ledelse eller 

salgsafdelingen og mere end 90% af bedragerne har begået besvigelse mere end én gang.56 

 

I undersøgelsen er der spurgt ind til baggrunden for besvigelserne. Besvigelsen begrundet at være 

foretaget grundet personlige formål og grådighed og/eller fordi de havde muligheden for at begå 

besvigelse. 66% af bedrageren begik besvig grundet personlige formål og grådighed, hvorimod 

27% begik besvigelse da de havde muligheden for det. Ydermere var 62% af besvigelserne foregået 

i samarbejde med andre, for bedre at kunne undgå kontroller.57  

 

6.1.4 Bedragertype 

Der sondres mellem stereotypen og psykopater. En stereotype har oftest en del kendskab til 

virksomheden grundet placeringen i økonomiafdelingen eller salgsafdelingen. En psykopat derimod 

																																																								
52 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/03/global-economic-crime-fraud-survey-2020.html 
53 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 24 
54 https://www.pwc.at/de/publikationen/global-economic-crime-survey-2014.pdf 
55 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf 
56 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf 
57 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf 
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er mere varierende, og begår forskellige former for kriminalitet. Dette kan begrundes med, at 

psykopater ønsker spænding og derfor prøver forskellige typer af kriminalitet.  

 

Psykologerne, Robert D. Hare og Paul Babiak estimerer, at 3-4% af erhvervslivets lederpositioner 

er besat af psykopater.58 Revisorer bør derfor holde ekstra øje med ledelsen og de bør anvende deres 

professionelle skepsis for at undersøge, om ledelsen har psykopatiske træk.  

 

6.1.4.1 Stereotypen 

En stereotype af en bedrager kan ud fra ovenstående undersøgelser fra KPMG beskrives som en 

mand mellem 36-45 år. Personen har oftest været ansat i virksomheden i mere end 6 år, og har en 

mellem til høj uddannelsesbaggrund. Bedrageren er oftest en del af den daglige ledelse som er 

placeret i økonomiafdelingen eller salgsafdelingen. Besvigelserne begås for egen vinding og 

grundet grådighed. Oftest begår de besvigelser ved at samarbejde med andre, både intern og 

ekstern, for at kunne komme nemmere uden om kontrollerne.59  

 

6.1.4.2 Psykopaten 

Psykopater forbindes i manges øjne som værende seriemordere eller andre hårde kriminelle typer, 

men de findes også i andre samfundslag i den danske befolkning.60 De psykopatiske træk er på 

tværs med de accepterede normer og regler i samfundet. Alle kan have enkelte psykopatiske 

karaktertræk, men det er ikke ensbetydende med, at alle er psykopater. Det er mængden og graden 

af karakteristikaene hos den enkelte, som indikere, om pågældende er psykopat.61  

 

Det antages af fagfolk, at 2-4% af mænd i erhvervslivet er psykopater, og alene 1% af kvinderne i 

erhvervslivet antages for værende psykopater. Danske og svenske eksperter mener, at over 10% af 

alle chefer har psykopatiske træk.62  

 

Det kan være svært at identificere en psykopat.  Der kan foretages en hypotetisk test, en såkaldt 

PCL-R, for at undersøge, om en person har psykopatiske træk.63 Jo hørere tal personen får, desto 

																																																								
58 Friedrich Glauner, Values Cockpits.  Measuring and Steering Corporate Cultures, s. 68 
59 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 25 
60 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 58 
61 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 58 
62 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 58 
63 Christensen, Maria Bloch, m.fl. Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, s. 58 
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mere matcher personen en psykopat. Normale personer scorer oftest 5 point. Mandlige kriminelle 

scorer i gennemsnit 22 point, og hvis man opnår 20 point eller derover, vil man typisk identificere 

personen som en psykopat.64 

 

De personlighedsmæssige træk ved en psykopat er illustreret nedenfor65, og uddybes efterfølgende.  

Interpersonel 

Personen  

• Er overfladisk  

• Har en grandios selvforståelse 

• Er uærlig 

Følelsesmæssig 

Personen  

• Mangler samvittighed 

• Mangler empati 

• Mangler ansvarsfølelse 

Livsstil 

Personen 

• Er impulsiv 

• Mangler mål i livet  

• Er uansvarlig 

Asocial 

Personen har en baggrund med 

• Dårlig selvbeherskelse 

• Asocial opførsel i sin ungdom 

• Asocial opførsel som voksen 

 

Generelt scorer alle psykopater højt på den følelsesmæssige dimension, hvorimod de andre tre 

dimensioner varierer.  

 

6.1.4.2.1 De interpersonelle karaktertræk 

Interpersonelle karaktertræk dækker over, hvorledes psykopater præsenterer sig og opfattes af 

andre. 66 

 

Overfladisk 

Psykopater fremstår oftest som meget charmerende og med stor overbevisningsevne. De prøver at 

fremstå som værende bekendt med såvel sociologi, medicin, psykologi, filosofi, litteratur og jura. 

Der er tale om områder, som kræver viden og dermed uddannet for at kunne lure, om psykopater 

vrøvler.67  
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Grandios selvforståelse 

Psykopater har en stærk opskruet opfattelse af sig selv, hvortil deres selvtillid intet fejler. De føler 

sig heller ikke tvunget til at leve efter reguleringer og lover. De har tværtimod deres egen forståelse 

for regler. Deres selvtillid indebærer, at deres udtalelser opfattes meget troværdige for omverdenen 

og dette er med til at hjælpe dem med at skjule deres bedrageri, da omverdenen ikke vil mistænke 

dem som bedrager.68 

 

Uærlig 

Som det fremgår af ovenfor, er psykopater meget uærlige. De har ikke noget imod at fortælle løgne. 

De er hverken flove over at lyve eller frygter at blive fanget i deres løgne. Skulle psykopater blive 

opdaget i at lyve, vil de blot forsvare sig selv ved at udvide løgnen, som bliver så indviklet og 

fantasifuld, at den over for psykopaten vil tror på pågældende. Psykopater er også gode til at lyve i 

ligegyldige emner, som faktisk let kan afsløre dem. De kan blandt andet finde op at lyve omkring, 

at pågældendes far eller mor er død og pågældende derfor ønsker en fridag til begravelse. Det kan 

være svært for normale mennesker at forstå, at man vil lyve omkring småting, men psykopater kan 

have svært ved at gennemskue konsekvenserne af deres løgne, hvorfor de ikke ser et problem i at 

lyve.69 

 

6.1.4.2.2 De følelsesmæssige karaktertræk 

De følelsesmæssige karakter handler om, hvad psykopaten tænker og føler, eller ikke føler om sig 

selv og andre. 70 

 

Mangel på samvittighed 

Mangel på samvittigheden er det mest opmærksomhedsvækkende psykopatiske træk.71 Psykopater 

har ikke mangel på samvittighed og dermed forstår de oftest ikke, hvordan man føler anger og 

skyld. Når ikke-psykopater begår en besvigelse vil de normalt føle skam og skyldfølelse, hvilket 

psykopater oftest ikke gør. Psykopater vil blot opføre sig som intet var hændt og fortsætter. 

Psykopater føler ikke, at de har forpligtelser over for staten, samfundet, medmennesker, og alt 
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omhandler pågældende og dennes personlige behov. Psykopater har kun et bremsesignal, som 

holder dem tilbage, og det er frygten for at blive opdaget og straffet. 

 

Mangel på empati 

Psykopater har ikke empati for andre mennesker, og de har derfor svært ved at glæde sig på vegne 

af andre eller have medlidenhed for andre. Psykopater er derved følelsesmæssigkolde overfor 

andres situationer. Psykopater vil oftest ikke tænkte på personen, som de bedrager, og de vil 

hverken tænke over, hvorvidt denne havde fortjent det eller have ondt af vedkommende. Psykopater 

vil ikke anse det som vedkommendes problem og ansvar, uanset at psykopaten er den, som begår 

den økonomisk kriminalitet.72 

 

Mangel på ansvarsfølelse 

Psykopater opfatter aldrig sig selv som den skyldige. De kan bortforklare alt og forsøger at tale sig 

ud af situationen. De er også klar til at beskylde andre hvorfor dette psykopatiske træk kan derfor 

være let at gennemskue. Eksempelvis vil en psykopat, som har taget penge fra kassen bortforklare 

dette med, at vedkommende ikke selv er skyld i at pågældende tager for kassen. Denne handling 

kunne være undgået, hvis pågældende havde fået mere i løn.73  

 

6.1.4.2.3 Livsstil 

Psykopater har en levestil, som er anerledes i forhold til andre i samfundet.74 

 

Impulsivitet 

Psykopater tænker ikke langsigtet, hvorfor konsekvenserne af deres handlinger ofte ikke er 

gennemtænkte.  

De opfører sig meget impulsivt med ønsket om at optimere de kortsigtede mål. Psykopater ønsker 

spænding og lever derfor et liv fra dag til dag. Spænding og et liv fra dag til dag kan spille en 

medvirkende faktor for, at psykopaten begår besvigelse. 75 

 

Mangel på mål i livet 
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Som tidligere nævnt, har psykopater ikke evnen til at tænke langsigtet, og dette gør det svært for 

dem at opstille karriere- og livsmål. Det betyder, at de lægger kortsigtede planer for at nå til et 

succesfuldt liv. Ofte er materiale goder vejen frem for psykopaters succes i livet. Dette kan dermed 

påvirke psykopater til at begå besvigelser for at kunne købe materielle goder.76 

 

Uansvarlighed 

For psykopater betyder forpligtelser ikke noget, idet uansvarligheden dækker alle aspekter af 

psykopatens liv.77 I arbejdslivet er psykopater ofte utilregnelig, uansvarlig, har højt fravær og 

udnytter virksomhedens ressourcer på private og andre forhold. Generelt set overholder psykopater 

ingen regler, da de danner deres egne regelsæt. På den private front føler psykopater ikke et ansvar 

for børn, og de føler, at børn er til ulejlighed. Det skal tilføjes, at psykopater har en del gode 

hensigter, men de udfører sjældent de gode handlinger.  78 

 

6.1.4.2.4 Asociale karaktertræk 

De asociale karaktertræk dækker over psykopaters dårlige selvbeherskelse, asociale opførsel som 

barn/ung samt asociale opførsel som voksen. ´79 

 

Dårlig selvbeherske 

Flertallet i samfundet kan kontrollere deres opførelse over for andre mennesker. Alle mennesker 

kan have lyst til at reagere aggressivt, men mennesker uden psykiatriske træk er oftest i stand til at 

bremse sig selv. Psykopater kan dog oftest ikke kontroller sig selv. De har ”en kort lunte”, hvoraf 

de reagere aggressivt over for kritik, fiaskoer med mere. Deres udbud varer dog et kort øjeblik, 

hvorefter de opfører sig som om intet var hændt, da de oftest opfatter udbruddet som værende 

normal opførsel.80 

 

Asocial opførsel som barn/ung 

Mange unge mennesker er ofte i oprør i deres pubertets periode. De gør oprør mod de ting, der 

betegnes som værende forkert af deres forældre. De vil gerne bestemme selv, og trodser derfor 
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deres forældre ved at prøve grænser af. Der kan være tale om pjækkeri fra skolen, løgne, bedrageri, 

tyveri, hærværk, vold, ildspåsættelse, mobning og fremme seksualitet. Det, som disse unge har 

tilfælles med psykopater er, at de begge udføre disse forkerte handlinger. Forskellen ligger dog i, at 

de unge gør nogle af tingene til en vis grænse og frekvens, hvorimod psykopater ingen grænsen og 

høj frekvens har. Desuden er opførelsen for de unge midlertidig og oftest kun i pubertetsperioden.81  

 

Asocial opførsel som en voksen 

Det er dog ikke alle unge, som stopper ovenstående opførelse. De unge, som fortsætter med 

ovenstående opførsel, kan betegnes som psykopater. De små kriminelle handlinger fra ungdommen 

kan have udviklet sig til besvigelser, vold imod andre med mere. 82 

 

6.1.5 Besvigelsesmodellerne 

Besvigelsesmodellerne er med til at give revisoren et redskab til at opdage besvigelserne. 

Revisorerne skal have generel viden omkring besvigelser, og derfor skal de kende de forskellige 

besvigelsesmodeller samt baggrunden herfor.  

 

6.1.5.1 Besvigelsestrekanten 

Donald R. Cressey, forsker inden for besvigelsesområdet, udviklede teorien om 

besvigelsestrekanten under sit arbejde med hans doktorgrad i kriminologi. Besvigelsestrekanten 

bruges til at forstå mekanismerne bag metiererne til at begå besvigelser. Besvigelsestrekantens 

elementer er systematisk indarbejdet i ISA 240, hvorfor teorien er anerkendt af den internationale 

revisorforening.83 

 

Det er Donald Cresseys opfattelse, at betroede personer misbruger den tillid, som andre viser dem, 

når: 84 

1. De har et økonomisk problem, som de ikke kan tale med andre om at få løst 

2. De er klar over, at dette problem kan løses i hemmelighed ved at misbruge den tillid andre 

viser dem 
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3. De er i stand til at forklare deres handlinger på en måde, som gør, at de kan retfærdiggøre 

handlingerne overfor sig selv.  

 

Besvigelsestrekanten er den mest anvendte model til at forklare, hvorfor besvigelser opstod. 

Modellen operer med tre risikofaktorer: incitament, mulighed og retfærdiggørelse. Disse tre faktorer 

skal være til stede før en besvigelse forekommer. Faktorerne er således tæt relateret, og jo større 

omfang de tre elementer er tilstede, jo større sandsynlighed er der for, at besvigelser kan 

forekomme.85  

 

6.1.5.1.1 Incitament/pres 

Incitament/pres sker, når mennesket kommer i en uhensigtsmæssig situation, hvoraf mennesket 

anser det som værende pinligt eller umuligt at dele hændelsen med sine omgivelser. Pågældende 

føler ikke, at han/hun kan søge rådgivning hos andre og føler sig derfor presset til at begå ulovlige 

handlinger. Disse situationer kaldes af Cressey for ”unsharable problems”, og kan være:86  

1. Økonomiske problemer 

2. Personlige fejltagelser 

3. Fejlslagne forretninger 

4. Fysisk isolation 

5. Statusambition 

6. Arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold – manglende anerkendelse 

 

I det følgende vil disse 6 eksempler uddybes. 

1. Økonomiske problemer 

Økonomiske problemer defineres som de tilfælde, hvor bedrageren ikke kan betale sin gæld. Det er 

den størst benyttede incitament til at begå besvigelse. Det er ofte betroede personer med status i 

virksomheden, som begår besvig grundet økonomiske problemer. Der er en forventning om, at de 

disse medarbejdere i virksomheden har styr på deres privat økonomi grundet deres stilling som 

betroet medarbejder. Personer med økonomiske problemer begår ofte svig for at opretholde deres 

status.87  
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2. Personlige fejltagelser 

Personlig fejltagelser er dem, som opstår, når menneset føler de personligt har gjort sig skyldig i 

fejl. Disse fejl kan være tab gennem spillelidenskab, stort pengeforbrug med mere. 88 

 

3. Fejlslagne forretninger 

Ved fejlslagne forretninger menes de tilfælde, hvor besvig forekommer på grund af 

udefrakommende forhold, såsom konjunkturnedgang. Der er ikke nødvendigvis tale om deciderede 

fejl, som en person har begået. Bedrageren vil alligevel antage problemet som værende en fejl, og 

vil derfor prøve at rette op på problemet, ved eksempelvis udnytte virksomhedens likvider.89  

 

4. Fysisk isolation 

Ved fysisk isolation forstås de tilfælde, hvor bedrageren, som er i økonomiske vanskeligheder, 

isolerer sig fra de personer, som i princippet kunne have hjulpet pågældende. Bedrageren føler ikke, 

at pågældende kan dele dennes problemer med nogen, da pågældende ikke har nogen i nærheden af 

sig, som pågældende føler sig betroende med. Det ender derfor med, at pågældende bliver mere 

stresset og begår besvigelse for at komme af med stressen. 90 

 

5. Statusambition 

Ved statusambition forstås de tilfælde, hvor besvigelser begås for at fastholde bedragerens status. 

Det er derved tilfælde, hvor bedrageren indser, at de økonomiske formåen ikke rækker sig til at 

opretholde den status samt livstil, som ønsket, hvorved de begår besvigelser.91  

 

6. Arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold – manglende anerkendelse 

Arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold tager sigte på de tilfælde, hvor bedrageren er utilfreds med 

pågældendes stilling og føler sig uretfærdigt behandlet, hvorfor bedrageren af disse grunde 

besviger.   
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6.1.5.1.2 Mulighed 

Mulighed er den anden risikofaktor i besvigelsestrekanten. Muligheden for at begå besvigelser 

opstår eksempelvis af fravær eller af svage interne kontroller, manglende ledelseskontrol eller 

utilstrækkelig funktionsadskillelse.92 Pågældende skal dog være i besiddelse af en post, hvor man 

kan komme i besiddelse af virksomhedens likvide midler og aktiver førhen en mulighed er muligt 

under en besvigelsesproces.  

 

6.1.5.1.3 Retfærdiggørelse 

Retfærdiggørelse er den tredje og sidste faktor i besvigelsestrekanten. For at denne faktor er 

opfyldt, skal besvigeren retfærdiggøre sin ulovlige handling. KPMG’ undersøgelse fra 2013 viste, at 

17% retfærdiggjorde deres handlinger. Flere af de 17% har følt sig bedre end andre og derfor følt, at 

det var retfærdigt at udføre den ulovlige handling, heraf har 14% fra populationen følt, at de fik for 

lidt i løn i forhold til deres præstation og derfor begik besvigelse.93 

 

6.1.5.2 Besvigelsesvægten (The Fraud Scale) 

Besvigelsesvægten er en anden model, som er introduceret af Steve Albrecht i 1984. Denne model 

består af situationspres, muligheden for at begå besvigelse samt personlig integritet. Der er ovenfor 

under besvigelsestrekanten beskrevet situationspres og muligheden, hvorfor der i det følgende alene 

vil forklares om personlig integritet.  

  

Steve Albrecht har erstattet retfærdiggørelsen i besvigelsestrekanten med personlig integritet, da 

personlig integritet kan observeres gennem bedragerens tidligere adfærd, hvorimod 

retfærdiggørelsen i besvigelsestrekanten ikke kan observeres.94  

 

6.1.5.3 Besvigelsesdiamanten (The Fraud Diamond) 

Wolf og Hermanson introducerede i 2004 besvigelsesdiamanten, som er baseret på 

besvigelsestrekanten, dog med en ekstra faktor, kapacitet. Faktoren kapacitet tager højde for 

menneskets træk samt evnen til at kunne begå besvigelser. Kapaciteten supplerer faktoren 

mulighed, idet den udover, at faktoren muligheden er tilstede kræver, at mennesket også har 

kapaciteten til at begå besvigelsen. Der kan dog sagtens foreligge en mulighed uden, at bedrageren 
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har kapaciteten til at kunne begå besvigelse. Så længe bedrageren ikke har kapaciteten, er der ikke 

en høj risiko for, at besvigelse egentlig begås.95  

 

De kapaciteter, som mennesket skal være i besiddelse af, kan være en god position i virksomheden, 

som kan give muligheden for at kunne begå besvigelser. Eksempelvis kan dette ske, hvis man har 

mulighed for at tilsidesætte de interne kontroller eller, hvis man har fundet svagheder i kontrollerne 

og deraf udnytter dette. De mennesker, som kan begå besvigelse, skal være selvsikker samt have et 

ego, som skal være utrolig stærkt. Disse egenskaber skal mennesket have for at have troen på sig 

selv og troen på, at mennesket ikke bliver opdaget. Ligeledes skal mennesket også kunne komme ud 

af situationen gennem en god forklaring, hvis uheldet skulle være ude, og man blev afsløret.   

 

En anden evne, som bedrageren skal besidde, er evnen til at overtale samt manipulere andre 

samtidig med, at bedrageren skal være overbevissende samt ekstrem dygtig til at lyve. Wolf og 

Hermanson mener, at bedrageren også skal kunne håndtere stress, da dét at begå besvigelse kan 

være ekstremt stressende og forvirrende, da besvigelsen kan vare over en længere periode, hvilet 

medfører, at bedrageren skal lyve over en længere tid. 96 

 

6.1.5.4 MICE modellen 

Kranacher Et Al. har introduceret MICE modellen, som uddyber elementerne bag 

incitamenterne/presset til at begå besvigelser. MICE er forkortelser for money, ideology, coercion 

og ego.97 

 

Money (penge) 

De største motiver bag besvigelse skyldes oftest penge. Nogen bedragere behøver ikke at have 

”unsharable problemer”, men foretager kun besvigelse grundet behovet for penge.98  

 

Ideology (ideologi) 

Ideologi er en retfærdiggørelsessag, hvor vedkommende føler, at deres ideologi vægter højere end 

love og reguleringer. Vedkommende føler ikke, at regeringen har gjort sig fortjent til vedkommende 
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penge. Det kan medføre, at vedkommende under regnskabsaflæggelsen undlader at betale skat eller 

udnytter de dårlige kontroller i virksomheden for der at sende penge til terrorisme eller lignende.99  

 

Coercion (tvang) 

Med hensyn til tvang menes der, at man for eksempel har presset tidligere ansatte til at udføre nogle 

handlinger, som de nægtede. De, der oftest tvinger andre, er i en ledende position med en 

dominerende stilling og har noget at sige i ethvert led i virksomheden. Den som udfører 

besvigelsen, får ikke noget ud af det selv, og gør det alene grundet tvang fra andre.100  

 

Ego 

Ego minder meget om penge motivet. Vedkommende vil ikke miste magten, er grådig og vil 

bibeholde sit behov/ego. Det skyldes, at vedkommende gerne vil anerkendes af andre. De vil ikke 

miste deres magtposition foran medarbejdere eller privat. Står de i en situation, hvor de er ved at 

miste deres magtposition er de villige til at foretage ulovlige handlinger blot for ikke at miste 

magtpositionen. De foromtalte undersøgelser af KPMG supplerer teorien om, at egobehovet og 

grådighed er baggrunden for, at besvigelser forekommer. Det fremgik af undersøgelserne, at 66% 

begrundede besvigelser hermed.101  

 

Ego hos ledelsen kan tydes ved ledelsens upassende attitude. Det kan være, at de har et behov for at 

sætte medarbejdere på plads for at fremme eget ego samt for at påvise, at de er højere stillet, og at 

det er dem, der bestemmer. De kan have svært ved at tåle kritik, og hvis modparten påpeger – både 

direkte og indirekte – at de har mere viden inden for et bestemt område end vedkommende, vil de 

reagere hårdt på dette. På grund af deres ego vil de også virke som humørsvingende personer. De 

vil, når det går godt i virksomheden opføre sig positive og give en masse ros, og vil til gengæld, når 

det går dårligt for virksomheden, give skylden videre til de ansatte.102 

 

6.1.5.5 Den nye besvigelsesdiamant (New Fraud Diamond) 

De ovennævnte modeller er ikke altid dækkende, da de ikke rummer alle besvigelsestyper. Der har 

derfor været et behov for at udvikle en ny model, som kan dække alle typer af besvigelser. Den nye 
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besvigelsesdiamant, som er udviklet af Dorminey Et Al. i 2012, er delt op i to sammensatte 

trekanter, som danner en diamant. Den øverste trekant er den normale, hvor mennesket er i pres og 

deraf foretager besvigelse, mens den nederste del af trekanten er de tilfælde, hvor mennesket får 

muligheden for at begå besvigelsen. I den nederste del af trekanten opfatter bedrageren sig selv som 

kriminel.103  

 

Ifølge Dorminey et Al. er der to forskellige typer besvigere, som får hver deres trekant i den nye 

besvigelsesdiamant: accidental fraudsters og predators. Accidental fraudsters er bedragere i 

midaldrende, veluddannede og betroede medarbejder. Det er første gang, at de begår besvigelser, og 

det skyldes, at de er under pres. Denne type bedragere hører til den nye besvigelsesdiamantens 

øverste trekant, hvorimod predators tilhører den nederste del af den nye besvigelsesdiamant. 

Predators er personer, som har begået besvigelser gentagne gange i tidligere jobs. Bedragerne 

starter med at besvigelse umiddelbart efter ansættelsen, og begår besvigelse, hvis det er muligt. 

Bedragerne har ikke behov for incitament eller retfærdigførelse.104 
 

6.2 Ansvar 

Efter at have etableret hvad besvigelser er, hvem der begår disse, hvordan de begås samt hvorfor de 

begås, skal der ses nærmere på, hvilket ansvar revisorer har i forhold til besvigelser. Hertil vil to 

sager blive belyst for at undersøge, hvad Revisornævnet lægger vægt på i forhold til revisorers 

ansvar.  

 

Ansvar er defineret som en ”forpligtelse til at sørge for nogen eller noget eller påtage sig skylden, 

hvis noget går galt.”105 Ved at have et ansvar over for mennesker menes der, at man ved ens 

beslutning kan påvirke menneskets liv. Ligeledes vil mennesket føle, at personen med ansvaret vil 

træffe de rigtige beslutninger og være loyal. Når man har et ansvar, kan det betyde, at man er pligtig 

til at handle på en bestemt måde inden for sit ansvarsområde. 

 

Revisorer har også et ansvar. Revisorers ansvar vedrørende overvejelser om besvigelser er omtalt i 

ISA 240, ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”. Formålet med ISA 
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240 er at opstille grundlæggende instruktioner for revisorers ansvar omkring besvigelser. ISA 240 

giver udtryk for, at der er følgende to ansvarsområder: ansvar for opdagelse og forebyggelse af 

besvigelser og revisorers ansvar. 

 

6.2.1 Ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser 

Der foreligger et større ansvar hos virksomheden øverste og daglige ledelse i forbindelse med at 

opdage og forebygge besvigelser.106 For at forebygge forekomsten af besvigelser skal den daglige 

ledelse fokusere på, hvordan mulighederne for besvigelser kan reduceres. Hertil skal den daglige 

ledelse også prøve at afskrække fra at begå besvigelser, for at formindske modet hos personer der 

vil begå besvigelse. Den øverste ledelse bør føre tilsyn ved kontroller, da muligheden for at 

tilsidesætte kontroller kan ske af den daglige ledelse.107 
 

6.2.2 Revisors ansvar  

Definitionen på revisorers ansvar i forbindelse med besvigelser er beskrevet i ISA 240 afsnit 5: "en 

revisor, der udfører en revision i overensstemmelse med ISA'erne, har ansvaret for at opnå høj grad 

af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne 

skyldes besvigelser eller fejl".  

 

Revisorer har ikke ansvaret for at opklare besvigelser som samlet set er mindre end 

væsentlighedsgrænsen.108 

Den revisionsfaglige betragtning mener, at besvigelser udgør en regnskabsmæssig fejlkilde.109 Det 

anføres i ISA 240 afsnit 6, at ” risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser er større end risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation som følge af fejl.” 

 

Revisorer kan især have svært ved at opdage besvigelsen, hvis den indeholder sammensværgelse. 

Ved sammensværgelser er der flere ansatte, der samarbejder om besvigelsen, og det vil i visse 

tilfælde være muligt for dem at tilsidesætte de interne kontroller. Andre faktorer, som kan gøre det 

svært for revisorer at opdage besvigelser kan være selve besvigeren. 110 Besvigelser begået af 
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ledelsen kan også være vanskeligt at opdage for revisor grundet ledelsens position.111 Ligeledes kan 

det være svært for revisorer at sondre mellem fejl og besvigelser. Det er dog revisors ansvar at opnå 

høj grad af sikkerhed, hvorfor revisor skal udvise professionel skepsis under hele 

revisionsprocessen.112  

 

Opdager revisor besvigelser gennem revisionsprocessen eller mistanke herom, har revisoren 

kommunikationspligt. Mistanke om besvigelser skal kommunikeres til rette ledelsesniveau, hvor det 

gælder mindst et niveau over den mistænkte. ”Afgørelsen af, hvilket ledelsesniveau der er det rette, 

kræver faglig vurdering og påvirkes af faktorer såsom sandsynligheden for sammensværgelse samt 

arten og størrelsen af de formodede besvigelser. Sædvanligvis ligger det rette ledelsesniveau mindst 

et niveau over de personer, som tilsyneladende er involveret i de formodede besvigelser”.113  

 

Revisor skal ved mistanke eller opdagelse af besvigelser med betydeligt beløb eller af særlig grov 

karakter sørge for, at ledelsen informeres. Revisoren skal herefter indføre forholdet i 

revisionsprotokollen jf. revisorloven § 22. Forholdet skal være udbedret inden for 14 dage, har 

revisoren pligt til at underrette SØIK.  

 

Kravene i ISA 240 agerer som hjælpeværktøj for revisorer. Revisorer kan på baggrund heraf 

identificere samt vurdere risici for de væsentlige fejlinformationer som følge af besvigelser. ISA 

240 kommer derudover også med nøjagtige forslag omkring revisionshandlinger, som kan hjælpe 

med at opdage besvigelser.  

Revisorer er ansvarlige for, at der bliver udført revision i overensstemmelse med ISA samt undgå 

væsentlig fejlinformation ved at udføre de krævede handlinger. Revisorer bliver dog ikke holdt 

ansvarlige for besvigelser i virksomhederne, idet den øverste ledelse i fællesskab med den daglige 

ledelse har ansvaret for at sørge for, at de kan forebygge og opdage besvigelser. Revisorer har ikke 

ansvaret for at opklare samtlige besvigelser. Besvigelser under væsentlighedsgrænsen behøves ikke 

at undersøges nærmere.  

 

I det ovenstående er beskrevet den ansvarsfordeling som fremgår af ISA 240. Det er herefter 

interessant at se på revisors mål som er opstillet ISA 240, afsnit 10. 

																																																								
111 ISA 240, afsnit 7 
112 ISA 240, afsnit 8 
113 ISA 240, afsnit A60 
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De overordnede mål for revisorer er:114  

a)  Identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af besvigelser 

b)  At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser ved at udforme og gennemføre passende reaktioner og   

c)  På passende vis at reagere på besvigelser eller mistanke herom, som er konstateret under 

 revisionen.  

 

Revisor skal overholde målene ved revision for at kunne afgive et retvisende billede af regnskabet. 

Derfor er vigtigt, at revisorer opnår ovenstående mål samt at de overholder kravene i ISA 240, som 

gennemgås i det følgende. 

 

6.2.2.1 Kravene 
6.2.2.1.1 Professionel skepsis 
Det er et krav, at revisorer igennem revisionen udøver professionel skepsis.115 Dette indebær, at 

revisorer løbende har en kritisk holdning til de informationer, som de modtager.116 Dette skyldes, at 

revisorer skal kunne vurdere, om regnskabet indeholder væsentlige fejl, hvilket kan forekomme af 

besvigelse. Revisorer skal endvidere gøre sig tanker omkring pålideligheden af den information, der 

bruges som revisionsbevis.  

 

Desuden er det især vigtigt, at revisorer udviser professionel skepsis ved at overvejelserne af 

risiciene for væsentlig fejlinformation på grund af besvigelser kendetegn.117  

 

Det er vigtigt, at revisorer er opmærksom på, at forhold kan forvandle sig fra år til år. Revisorer bør 

herved være professionel og tro på, at de udleverede bilag og dokumenter, er sande, medmindre 

pågældende får mistanke om andet.118 Revisorer skal ved tvivl/mistanke udføre yderligere 

undersøgelser under revision med henblik på at få afklaret, om det udleveret materiale er falsk.119 

Når revisoren har fået svar på forespørgslen til den øverste ledelse og til den daglige ledelse er 

inkonsistente, skal revisor undersøge uoverensstemmelserne.120 

																																																								
114 ISA 240, afsnit A10 
115 ISA 240, afsnit 12-14 
116 ISA 240, afsnit A7 
117 ISA 240, afsnit A7 
118 ISA 200, afsnit A23 
119 ISA 240, afsnit 13 og A9 
120 ISA 240, afsnit 14 
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6.2.2.1.2 Drøftelse i opgaveteamet 

Risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser i regnskabet skal vurderes og 

drøftes af de ansvarlige i opgaveteamet før revisionen.121 Teamets mere erfarne medlemmer vil på 

dette møde begrunde, hvorledes og på hvilke områder virksomhedens regnskab kan være udsat for 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 122   

 

Drøftelsen gør det muligt, at mere erfarne teammedlemmer dele deres viden omkring besvigelser, 

og heraf tildeles revisionshandlingerne blandt medlemmerne af opgaveteamet.123  

 

6.2.2.1.3 Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter  

Det er et krav, at revisorer udfører risikovurderingshandling for at kunne forstå virksomheden og 

dennes interne kontroller.124 Revisorer skal forhøre den øverste og daglige ledelse. De skal vurderer 

relationer og risikofaktorer for at nå frem til, om der er risiko for væsentlig fejlinformation.125 

 

I det følgende beskrives de opgaver, som revisorer har i forbindelse med 

risikovurderingshandlinger:  

6.2.2.1.3.1 Forespørgsler til den øverste ledelse 

Der er tilfælde, hvor alle medlemmer af den øverste ledelse deltager i den daglige ledelse af 

virksomheden, hvoraf anvendelsen af krav til kommunikationen skal tilpasses, således at der bliver 

taget højde herfor.126 Revisorer skal forhøre sig om, om den øverste ledelse garanterer, at 

risikoidentifikation og reaktion på risici er tilstrækkelig i den daglige ledelse. Ydermere skal 

revisorer forespørge, om den øverste ledelse har kendskab til bestående besvigelser eller mistanke 

derom. De informationer revisorer får fra den øverste ledelse skal sammenholdes med de modtagne 

informationer, der kommer fra den daglige ledelse.127  

 

																																																								
121 ISA 315, afsnit 10 
122 ISA 240, afsnit 15 
123 ISA 240, afsnit A10 og A11 
124 ISA 315 
125 ISA 240, afsnit 16-24 
126 ISA 260, afsnit 13  
127 ISA 240, afsnit 20-21 
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6.2.2.1.3.2 Forespørgsler til den daglige ledelse  

Revisorer skal fra den daglige ledelse indhente deres vurdering af risikoen for, at regnskabet 

indeholder væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.128 Denne vurdering af relevant for 

revisors forståelse af virksomhedens kontrolmiljø.129 Ligeledes skal revisorer forhøre sig om 

processen til identifikationen af og reaktionen på risiciene for besvigelser i virksomheder. Hvis den 

øverste ledelse har været involveret i processen, skal revisorer også indhente informationer fra dem 

samt medarbejderne.130  

 

Revisorer skal ikke kun indhente informationer fra den daglige og øverste ledelse, men skal også 

forhøre medarbejderne i virksomheden, da de også kan sidde inde med informationer omkring 

besvigelser. Revisorer indhenter oftest informationer fra medarbejdere, når der skal indhentes 

oplysninger om besvigelser begået af ledelsen eller, når revisorer ønsker input fra medarbejderne.131   

 

6.2.2.1.3.3 Øvrige risikofaktorer 

Når en analytisk handling er foretaget af revisorerne, skal opmærksomheden rettes på, om der er 

ualmindelige relationer, især omkring indtægskonti, som kan give mistanke om besvigelser.132  

 

Revisorer skal desuden vurdere, om andre handlinger giver indikationer på besvigelsesrisici. Disse 

handlinger kan være i forbindelse med kundeaccept.133  

 

En revisor skal anvende ovenstående opgaver for at vurdere, hvor høj sandsynligheden er for 

besvigelser, og heraf tilpasse og målrette de arbejdshandlinger, der er nødvendige at justere på. 

  

Revisorer skal være særlig opmærksom på, om der er krav fra banken, krav fra tredjepart eller 

bonusaflønninger til medarbejdere, da disse forhold kan presse de ansatte til at begå besvigelser, og 

der er derfor i disse tilfælde er høj sandsynlighed for besvigelser. Revisorerne skal ligeledes være 

opmærksomme på, om der er et svagt kontrolmiljø, da et svagt kontrolmiljø kan resultere i 

besvigelser. Revisorer skal foretage en vurdering af de afvigende indikationer, for at se om 

																																																								
128 ISA 240, afsnit 17 
129 ISA 240, afsnit A12 
130 ISA 240, afsnit 17 
131 ISA 240, afsnit 18-19 
132 ISA 240, afsnit 22 
133 ISA 240, afsnit 23 
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indikationerne berør en specifik besvigelsesrisiko. Det er revisorerne, som vurderer, om 

indikationerne er væsentlige i virksomheden. Ligeledes skal revisorer huske besvigelsestrekanten 

og de betingelser heri for at se, om der er indikationer for besvigelser.134  

 

6.2.2.1.4 Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser  

Det er et krav for revisorer at foretage identifikation samt vurdering af de væsentlige 

fejlinformationer på regnskabsniveau135 samt på revisionsmålsniveau for grupper af balanceposter, 

transaktioner samt oplysninger.136 Det er vigtigt, at revisorer har en forhåndsindtagelse om, at der er 

besvigelsesrisici forbundet med indregning af indtægter, samt skal de vurdere hvilke 

indtægtskategorier, indtægtstransaktioner eller revisionsmål, som giver mulighed for sådanne 

risici.137 Virksomheder har oftest besvigelsesrisiko på grund af, at regnskabsmanipulation oftest 

foregår ved indregning af indtægterne. Regnskabsmanipulation kan foregå ved, at ledelsen har 

begået fejl ved periodisering af indtægter, hvilket kan skyldes, at der ønskes et bedre resultat eller 

omvendt.138  

 

Besvigelsesrisikoen kan dog øges, alt efter hvilken type virksomhed der behandles. Revisorer skal 

derfor være opmærksom på besvigelsesrisikoerne ved større virksomheder samt ved virksomheder 

som håndtere kontanter. Det er vigtigt, at revisorer får information fra ledelsen angående 

virksomhedens kontroller, samt hvilke kontroller den daglige ledelse vælger at implementere for at 

afdække besvigelsesrisiciene. Dog kan den daglige ledelse i visse situationen vælge, grundet 

økonomiske omkostninger, ikke at implementere kontroller for at få afdækket besvigelsesrisici.139 

 

Besvigelsesrisici på regnskabsniveau vedrører regnskabet som helhed samt påvirker det en del 

revisionsmål. Risici af denne type repræsenterer omstændigheder som kan øge risiciene for 

væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Dette kan eksempelvis være tilsidesættelse af 

intern kontrol fra den daglige ledelse. 

 

																																																								
134 ISA 240, afsnit 24 og A12 
135 ISA 240, afsnit 25-28 
136 ISA 315, afsnit 25 
137 ISA 240, afsnit 26 
138 ISA 240, afsnit A28 
139 ISA 315, afsnit A48 
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Det kan være relevant, for revisorers overvejelser om risici af væsentlig fejlinformation som følge 

af besvigelser, at se på regnskabsniveau.140 Risici på regnskabsniveau kan hidrøre fra et svagt 

kontrolmiljø.141 

 

Revisorers forståelse af de interne kontroller kan også rejse tvivl omkring, hvorledes regnskabet kan 

revideres. Revisorer kan for eksempel vurdere, at ledelsen har en lav integritet, hvilket kan give en 

del væsentlige fejl, som bevirker at regnskabet ikke kan revideres. Ligeledes kan revisorer 

konkluderer, at tilstanden samt pålideligheden af virksomhedens registreringer ikke er 

tilstrækkelige, og det derfor er usandsynligt, at tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vil være til 

stede til at understøtte en konklusion på regnskabet uden forbehold.142   

  

Risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau vedrørende transaktioner, balanceposter 

samt oplysninger skal overvejes. Overvejelserne kan bidrage direkte til fastlæggelsen af art, 

tidsmæssige placering samt omfang af flere handlinger på revisionsmålsniveau. Revisorer kan 

under identifikationen samt vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau 

konkludere, at de identificerede risici i højere grad vedrører regnskabet som helhed og eventuelt 

påvirker mange revisionsmål.143  

 

6.2.2.1.5 Reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følger af besvigelser 

Revisorer skal udarbejde en reaktion til at afdække de risici, som de har identificeret og vurderet.144 

Der er forskellige typer af risici, og derfor har revisorer forskellige reaktioner.  

 

6.2.2.1.5.1 Revisionshandlinger som reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation som 

følge af besvigelser på regnskabsniveau 

Det er et krav, at der fastlægges generelle reaktioner for at afdække risiciene, når revisorer har 

konstateret væsentlige risici på regnskabsniveau. Ved de generelle reaktioner skal revisorer være 

mere opmærksom på forklaringer samt udtalelser fra den daglige ledelse. Revisorer skal deraf øge 

																																																								
140 ISA 315, afsnit A122 
141 ISA 315, afsnit A123 
142 ISA 315, afsnit A124 
143 ISA 315, afsnit A109 
144 ISA 240, afsnit 28-33 
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udvælgelsen af arten samt omfanget af dokumentation for at understøtte de væsentligste 

transaktioner.145 

 

Generelt skal revisorer indarbejde en uforudsigelighed ved de faste revisionshandlinger, således at 

både ledelsen og medarbejderne ikke vil kunne gennemskue revisorer på forhånd. På denne måde 

vil de ikke kunne gætte sig frem til, hvilke handlinger revisorer vil udføre samt hvilket tidspunkt 

revisorer ønsker at udføre handlingerne på. Revisorer kan opnå uforudsigelige handlinger ved at 

udføre substandshandlinger på saldobalanceposter, som oftest anses for uvæsentlige og derfor ikke 

bliver valgt. Revisorer kan også afvige og komme uanmeldt, hvilket vil sige på et uventet tidspunkt 

for virksomheden.146 

 

6.2.2.1.5.2 Revisionshandlinger som reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation som 

følge af besvigelser på revisionsmålsniveau  

Der skal udarbejdes revisionshandlinger, hvis revisorer identificerer væsentlige risici på 

revisionsmålsniveau. Disse revisionshandlinger skal være tilrettelagt på den måde, at de afdækker 

de omtalte risici.147 Revisionshandlinger som revisorer kan foretage, kan være fysisk observation af 

aktiver. Revisorer kan også anvende teknologi og indsamle flere transaktionerne for herefter at 

analyserer dem. Hvis revisorerne vurderer, at foretagelsen af regnskabsmanipulation vedrørende 

omsætninger er høj som følge af, at virksomheden har faktureret forud for leveringen, kan 

revisorerne for at sikre, at periodiseringen er i orden, indhente eksterne bekræftelse samtidig med, at 

revisorerne beder om bekræftelse på betingelserne for levering i handelsaftalen. 

 

Det kan ligeledes være nødvendigt for revisorer at ændre den tidsmæssige placering af udvalgte 

substanshandlinger. På denne måde kan revisorer udføre handlingen tættere på statusdagen for at 

kunne bekæmpe risikoen for besvigelser. Ligeledes skal revisorer sikre, at omfanget af de anvendte 

handlinger afspejler sig i vurderingen af risici. Det kan være nødvendigt at forøge 

stikprøvestørrelsen eller foretage en mere analytisk handling, som er mere detaljeret end hidtil. 

Vurderer revisorerne, at der er en væsentlig risiko som følge af besviger, som påvirker 

varemængden, kan der foretages en gennemgang af de posteringer på varelageret, som skiller sig 

ud. Bliver der konstateret væsentlige risici, som er forbundet med skønsmæssige regnskabsposter, 

																																																								
145 ISA240, afsnit A33 
146 ISA 240, afsnit A36 
147 ISA 240, afsnit A37 
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skal revisorer gøre brug af den information, som er benyttet ved planlægning af revision. Herefter 

skal revisorerne vurdere, om der er en sammenhæng mellem de skøn, som den daglige ledelse har 

foretaget på posterne. 148 

 

6.2.2.1.5.3 Revisionshandlinger som reaktion på risici for den daglige ledelses tilsidesættelser af 

kontroller 

Risikoen for, at ledelsen vælger at tilsidesætte kontrollerne for at begå besvigelser, vil altid være 

tilstede. Omfanget af risikoen afhænger dog af hvilke type virksomhed, der arbejdes med. Da man 

ikke kan forudse, hvilken måde en besvigelse kan ske på, vil der altid være mulighed for, at risikoen 

kan være væsentlig samt have en betydelig karakter.149 

 

Revisorer skal se bort fra vurderingen af risiciene for den daglige ledelses tilsidesættelse af 

kontroller og altid udforme samt udføre kontere revisionshandlinger. Disse handlinger kan være at 

teste om posteringer og andre justeringer, som er foretaget ved udarbejdelsen af regnskabet passer. 

For at revisorerne kan teste dette, skal de forhøre de involverede parter om, hvorvidt der har været 

upassende eller usædvanlig aktivitet. Revisorer skal ligeledes udvælge posteringer, som er foretaget 

ved periodens afslutning og revisorerne kan vælge at teste posteringer, som er tilknyttet perioden.150  

 

Når revisorer skal teste posteringerne, skal der først foretages en risikovurdering. Revisorerne skal 

være mere omhyggelig med posteringer, som er foretaget af personer, der normalt ikke foretager 

dem. Ligeledes skal revisorer også være opmærksom på regnskabsmanipulation. 

Regnskabsmanipulation sker oftest fra ledelsen ved at de foretager posteringer, som er falske. Dette 

sker oftest ved afslutningen af regnskabet. Regnskabsmanipulationen kan dog også foregå i 

forbindelse med regnskabsmæssige skøn, som er anlagt af virksomheden. Derfor skal revisorer 

gennemgå skøn og foretage en fælles betragtning.151   

 

6.2.2.1.6 Vurdering af revisionsbevis 

Revisorer skal vurdere, ”om der er indikationer på en hidtil uopdaget risiko for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser ved analytiske handlinger, der udføres ved eller tæt på 

																																																								
148 ISA 240, afsnit A37-A39 
149 ISA 240, afsnit 31 
150 ISA 240 
151 ISA 230, afsnit 32 
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afslutningen af revisionen.”152 Revisorer skal deraf foretage yderligere revisionshandlinger, hvis det 

påvises, at der er væsentlig fejlinformation, som tyder på at komme som følge af besvigelser, der 

ikke er afdækket af den tidligere revisionshandling.  

 

Konstaterer revisor en fejlinformation, har revisor pligt at vurdere, om denne indikere 

besvigelser.153 Er den daglige ledelse involveret i revisors konstatering, skal revisor revurdere 

vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.154 Revisoren skal 

vurdere konsekvenserne for revisionen, hvis revisoren i vurderingen bekræfter, at regnskabet er af 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.155  

 

6.2.2.1.7 Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven 

Hvis revisorerne identificerer en væsentlig fejlinformation, som indebærer en besvigelse udført af 

en fra ledelsen, samt hvis revisorerne får en mistanke af dette, skal revisorerne overveje, hvorvidt 

de skal fortsætte eller fratræde opgaven.156 

 

Det fremgår ikke direkte af revisorlovens § 22, at revisorer skal fratræde opgaven, tværtimod. Heri 

fremgår det, at revisorer skal fortsætte med opgaven. Dette formentlig for at undgå, at en eventuel 

efterfølgende revisor benytter unødvendig tid på udfordringen, som den forrige revisor har opdaget. 

For revisorer er det mest hensigtsmæssigt at fuldføre opgaven, leve op til kravene i 

erklæringsbekendtgørelsen, revisorloven samt hvidvaskningsloven og herefter afslutte 

revisionspåtegningen.  

 

6.2.2.1.8 Skriftlige udtalelser 

Skriftlige udtalelses skal indhentes af revisoren fra den daglige- eller øverste ledelse.157 Udtalelsen 

er et bevis på, at revisoren har fået tilgivet de oplysningen omkring besvigelser eller mistanke 

herom. I udtalelsen skal der være angivet, at ledelsen anerkender deres ansvar omkring 

forebyggelsen og opdagelsen af besvigelser.158    
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154 ISA 240, afsnit 36 
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Hensigten med at indhente den skriftlige udtalelse fra ledelsen er at få ledelsen til at erkende 

ansvaret for det udarbejdede regnskab. Udtalelsen er revisorers forsvar i tilfælde af, at besvigelser 

bliver opdaget, og hvor vedkommende bliver indblandet i en retssag.159 

 

6.2.2.1.9 Kommunikation med den daglige ledelse, den øverste ledelse og myndigheder 

Det er revisorers ansvar at informere den daglige ledelse på et passende niveau, hvis revisorerne 

kommer i besiddelse af oplysninger, som indikerer, at besvigelse har fundet sted i den pågældende 

virksomhed. Revisorer skal informere den daglige ledelse, da ledelsen har ansvaret for at 

kontrollere virksomheden og forebygge besvigelser i virksomheden. Revisorer skal informere den 

øverste ledelse, hvis besvigelsen omhandler den daglige ledelse, medarbejdere med en vigtig rolle i 

forbindelse med interne kontroller og medarbejdere, hvor besvigelsen har en væsentlig 

betydning.160 

 

Hvis revisorer alene mistænker den daglige ledelse for at være indblandet i besvigelsen, skal 

revisorerne alene informere den øverste ledelse herom. Revisorer skal i disse tilfælde samarbejde 

med den øverste ledelse om at få afsluttet revisionen. Revisorer vil ud fra deres faglige vurdering 

vælge et passende ledelsesorgan, hvortil revisorer kan kommunikere viden til. Hovedreglen er dog, 

at revisorer må kommunikere med ledelsesorganet, som skal være et niveau højere end de 

mistænktes.161  

 

Revisorer kan ved hjælp af ISA 260 vælge, hvilken kommunikationsform, både skriftligt eller 

mundtligt, der vil være mest hensigtsmæssigt at benytte.162 Det er yderst vigtigt, at revisorer bevarer 

deres professionelle skepsis, når kommunikationsformen vælges, idet besvigelser er et 

betydningsfuldt emne, både for revisionen men også for virksomheden.   

 

																																																								
159 ISA 240, afsnit A59 
160 ISA 240, afsnit 40 
161 ISA 240, afsnit 41 
162 ISA 260, afsnit 19 



	 49	

Revisorer er som udgangspunkt underlagt tavshedspligt over for kunden, men tavshedspligten kan 

brydes i nogle juridiske tilfælde, hvor det omhandler besvigelser. Hvis nødvendigt kan revisorer og 

den øverste ledelse underrette myndighederne.163  

 

6.2.2.1.10 Dokumentation 

Revisorer har ved revisions slutning identificeret risici, heraf væsentlig fejlinformation, tjekket om 

indsamlede revisionsbevis findes brugbart samt om de udførte revisionshandlingerne dækker de 

identificerede risici. 164 I revisionsdokumentationen skal revisorer inddrage kommunikationen om 

besvigelser til den daglige ledelse, den øverste ledelse, lovgivende myndigheder og andre. 165 Hvis 

revisoren konkluderer en risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser i forbindelse 

med indregning af indtægter, som ikke har en relevant betydning, skal revisoren i 

revisionsdokumentationen inddrage en begrundelse af valget.166  

 

6.2.3 Revisornævnets syn på revisorers ansvar 

Det er muligt at føre sag imod revisoren eller den ansvarlige for denne, hvis det opdages, at der er 

sket besvigelse i en virksomhed, såfremt interessenterne har lidt et tab. Dette forudsætter dog, at der 

kan placeres et ansvar hos revisoren. Det er Revisornævnet, der vurderer, hvorvidt god revisorskik 

er overholdt, og derfor skal interessenterne indgive en klage til nævnet. Dette afsnit gennemgår de 

tre former for ansvar, som revisorer kan pålægges.167 

 

6.2.3.1 Revisornævnets rolle 

Revisornævnets opgave er at behandle klager over revisorer. Det er klager over statsautoriseret- 

eller registrerede revisorer, som ved udførelsen af deres arbejde tilsidesætter deres forpligtigelser.168 

 

Revisornævnet består af en formand og kan have flere næstformænd. Nævnet skal bestå af mindst 

en landsdommer som næstformand. Yderligere skal nævnet bestå af mindst 16 andre medlemmerne, 

hvoraf fordelingen er, at der skal være fem statsautoriserede revisorer, otte repræsentanter for 

																																																								
163 ISA 240, afsnit 43 
164 ISA 240, afsnit 44 
165 ISA 240, afsnit 46 
166 ISA 240, afsnit 47 
167 Bekendtgørelse af Revisornævnet, kapitel 6  
168 Bekendtgørelse af Revisornævnet § 1 
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regnskabsbrugerne, hvori to af medlemmerne skal have ledelseserfaring, samt tre registrerede 

revisorer.169 

 

Indgivelse af klage skal ske skriftligt til Revisornævnet. Formanden kan vælge at afvise en klage, 

hvis pågældende vurderer, at klagen ikke har tilstrækkelig interesse eller at klagen er grundløs. Hvis 

klagen ikke bliver afvist, forelægger Revisornævnet klagen for den indklagede, hvori de opfordrer 

vedkommende til at udtale sig om de/det påklagede forhold.170 Tilrettelæggelse af Revisornævnets 

arbejde foretages af formanden. Formanden afgør, hvor mange medlemmer, som skal deltage i 

sagsbehandlingen, og det kan ændre sig fra sag til sag.171 Afgørelserne, som træffes af 

Revisornævnet, sker på baggrund af almindelig stemmeflerhed. Kendelserne bliver derefter 

offentliggjort, jf. bekendtgørelse om revisornævnet § 18. 

Revisorer eller revisorvirksomheder kan fra Revisornævnet kan give revisorer og 

revisionsvirksomheder en advarsel, bøde, begrænse revisorers adgang til at udføre lovpligtig 

revision og frakende revisorer retten til at være optaget i revisorregistret.172  

 

6.2.3.2 Revisorers ansvar  

Revisorer skal handle ansvarsfuldt og udføre arbejdet på en forsvarlig og rimelig måde. Revisorer 

kan, hvis de ikke udfører arbejdet forsvarligt og på en rimelige måde pålægges et strafansvar, 

erstatningsansvar og disciplinæransvar.  

 

6.2.3.2.1 Strafansvar 

Det er en forudsætning for at pålægge revisorer strafansvar, at et gerningsindhold har fundet sted. 

Det er straffeloven som afgør, om der er begået en forbrydelse. Strafansvar forudsætter ikke, at der 

er lidt et tab men at revisoren overtræder strafsanktionerede regler.173 

En overtrædelse skal inden for dansk lovgivning opereres med tre forskellige former for tilegnelse: 

simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed og forsæt.174 Der ses altså på med hvilken grad af tilegnelse 

den strafbare handling er foretaget. Jo grovere jo højere straf.  

 

																																																								
169 Bekendtgørelse af Revisornævnet § 2 
170 Bekendtgørelse af Revisornævnet § 9 
171 Bekendtgørelse af Revisornævnet § 3 
172 Revisorloven § 44 
173 Revisorloven § 54 
174 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 250 
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"Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af 

regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig."175  

Revisorer har dog ikke altid været ansvarlige for at revidere regnskaber i forhold til besvigelser, og 

tilbage i 1953 var hovedformålet ikke at afsløre besvigelser. Dengang skulle revisorer kun ved 

mistanke for besvigelser udvide undersøgelsen. I 1996 blev dette ændret, og revisorer blev 

fremadrette nødt til at give supplerende oplysninger. Ligeledes skal der gives supplerende 

oplysninger om forhold, hvor revisoren er blevet bekendt med, at ledelsesmedlemmerne eventuelt 

kan ifalde et strafansvar og erstatningsansvar.  

Hvis revisoren undlader at give sådanne supplerende oplysning om besvigelsesforhold, kan det 

medføre en bødestraf for revisoren.176  

 

6.2.3.2.2 Erstatningsansvar 

Ansvarsgrundlaget ved erstatningsansvaret er den almindelige ansvarsregel ”culpa”. Handlingen 

skal være retsstridig og kunne tilregnes som forsætlig eller uagtsom.177 Det kan i nogle tilfælde 

være en skønsmæssig vurdering at vurdere, om der er blevet handlet culpøst. Hertil ses på begrebet 

bonus pater, som udtrykker, hvordan en god revisor i tilsvarende situation ville have handlet.178 

Revisorer risikere at blive pålagt et erstatningsansvarlige ved tab, hvor de ikke har udført 

revisionsarbejdet på en forsvarlig måde. Revisorer er erstatningspligtige i forhold til selskabslovens 

§ 361, stk. 2, jf. stk. 1, hvis revisorerne under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har 

voldt selskabet skade. Det fremgår af selskabslovens § 361, stk. 3, at det ikke kun er revisoren, som 

udfører revisionsarbejdet, som er erstatningsansvarlig, men også revisionsselskabet er 

erstatningsansvarlige. 

 

Det er revisorers ansvar at udføre revisionsarbejdet med god revisorskik, således at de ikke ifalder 

et erstatningsansvar. Det fremgår af revisorlovens § 16, at revisorer skal udføre deres opgaver i 

overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som 

opgavernes beskaffenhed tillader. Det fremgår desuden, at god revisorskik indebærer, at revisorer 

skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, 

professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af deres opgaver.  

																																																								
175 Erklærings bekendtgørelsen § 7, stk. 2 
176 Erklæringsbekendtgørelsen § 20.  
177 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 252 
178 Forelæsning, Revision 2 den 12. april 2019 
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6.2.3.2.3 Disciplinæransvar 

Det disciplinære ansvar for revisorer er begrundet med den vægt, samfundet tillægger revisors 

arbejde.179 

Revisionsarbejdet bliver aldrig udført af revisoren alene, men med betjening af kollegaer. Revisoren 

skal derfor føre tilstrækkelig tilsyn med de kollegaer, som udfører revisionsarbejdet, og deres 

udførelse af arbejdet. Hvis det bemærkes, at der er andre fejl eller forsømmelser, som revisoren kan 

være skyld i, kan dette føre til, at revisoren ifalder et disciplinæransvar. Forudsætningen heraf er, at 

revisor ”tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører, jf. revisorlovens § 44.  Revisorers ansvar 

ved tilrettelæggelsen af revisionsarbejdet indebærer i medfør af revisorlovens § 16, stk. 4, at 

revisorer under udførelse af opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 3, skal udvise professionel 

kompetence og fornøden omhu. Hvis revisoren ved udførelsen af opgaverne ikke er uafhængig, jf. § 

24, skal dette oplyses i erklæringen. 

 

6.2.3.3 Gennemgang af konkrete sager  

Hvis besvigelser foretages i en virksomhed og hvis interessenterne lider et tab, vil der oftest være 

tale om en erstatningssag, hvori det kan være væsentligt at prøve at placere et ansvar hos revisoren. 

Interessenterne vil indgive klage til Revisornævnet, som derefter vurdere, om revisoren har 

overholdt god revisionsskik.  

 

Der vil i de følgende afsnit blive set på to klager. I den ene sag frifindes revisoren, mens revisoren i 

den anden sag bliver pålagt en bødestraf. Der vil, ved at se nærmere på de to klager, hvor 

konklusionen er anderledes, ses på, hvordan Revisornævnet forholder sig besvigelser og revisors 

ansvar hertil. 

 

6.2.3.3.1 Sag 23-2010   

Sagen handler om, hvorvidt revisorerne havde overholdt god revisorskik. Der var i virksomheden 

begået groft underslæb af den tidligere direktør og en medaktionær. De havde slettet de fleste af 

selskabets aktiver. Bestyrelsesformanden, som var klageren, mente, at revisorerne burde have 

opdaget underslæbet. 180  

																																																								
179 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 100 
180 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf 
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Klagen 

Klager havde vurderet, at revisorerne havde været med til at svække selskabets muligheder for at 

forfølge den udførte økonomiske kriminalitet, og dermed havde været medvirkende til at forsinke 

selskabets mulighed for at indlede politimæssig efterforskning af dette i mindst 6 måneder. Klager 

mente ydermere, at revisorerne ikke havde opfyldt deres forpligtelser som revisorer, da besvigelsen 

kunne udvikle sig så drastisk i perioden fra juni 2009 til november 2009.181 

 

Indklagede har i klagen indgivet følgende klagepunkterne:182  

• Manglende agtpågivenhed i forbindelse med revision af årsrapporten 2008 vedrørende 

afdækning af besvigelsesrisiko 

• Manglende agtpågivenhed i forbindelse med assistance med bogføring for en delperiode af 

2009, herunder udlevering af bogføringsmateriale 

• Manglende aftalegrundlag vedrørende udført arbejde   

• Passivitet i relation til efterforskning vedrørende besvarelse af rejste spørgsmål.   

 

Parternes bemærkninger  

Klager 

Klageren oplyste, at selskabet, dets aktionærer, bank og kreditorer samlet set risikerede at lide et 

tab, som foreløbig var opgjort til omkring 3 millioner kroner. 

 

Ad klagepunktet: Erklæring afgivet på årsrapporten for 2008 vedrørende B ApS, manglende 

agtpågivenhed vedrørende afdækning af besvigelse 

Af dette klagepunkt har klager gjort gældende, ”at de indklagede havde et skærpet ansvar, når der 

var konstateret besvigelser i forbindelse med årsregnskabet, som de indklagede havde påtegnet. 

Der var i den konkrete sag konstateret svigagtige handlemåder fra selskabets daværende direktør 

og samarbejdspartner, hvilket de indklagede ikke var blevet opmærksom på eller stillet spørgsmål 

til. De indklagede burde ud fra den store honorarudbetaling til den tidligere direktør, manglende 

bilag blandt andet vedrørende selskabets debitorer, kreditorbilag vedrørende væsentlige 
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samarbejdspartner, alle bilag fra august måned og grundbilag for momsindberetning, være blevet 

opmærksom på uregelmæssighederne.”183  

 

Ad klagepunktet: Manglende aftalegrundlag vedrørende udført erklæringsarbejde 

Af dette klagepunkt har klager nævnt, at ”klager havde hverken kunne finde dokumentation for 

udført revision, herunder fakturaer eller egentlige aftaledokumenter mellem selskabet og revisorens 

virksomhed. Der var alene uspecificerede regninger på ekstremt store beløb. Endvidere havde 

klager anført, at de indklagede ensidigt havde afbrudt samarbejdet, selv om de havde fået betaling 

for hele honorarkravet. Klager anførte videre, at de indklagede havde udvist passivitet, idet de 

indklagede ikke havde medvirket ved opklaring af besvigelsesforholdene.”184  

 

De indklagede  

Revisoren anførte indledningsvist, at klagen fremstod uklar og upræcis, særligt henset til, den 

manglende angivelse af, hvornår de anførte uregelmæssigheder havde fundet sted, og for hvilken 

periode det manglende materiale vedrørte. Desuden mente indklagede, at punkt 2 (assistance med 

bogføring i 2009) og punkt 4 (passivitet vedrørende efterforskning vedrørende besvarelse af rejste 

spørgsmål) ikke vedrørte erklæringsarbejdet, men rådgivningsarbejdet, hvorfor disse klagepunkter 

burde afvises.185  

 

Ad klagepunktet: Erklæringen afgivet på årsrapporten for 2008 vedrørende B ApS, manglende 

agtpågivenhed vedrørende afdækning af besvigelse 

De indklagede havde gjort gældende, at ”revisionen af årsrapporten 2008 var udført i 

overensstemmelse med gældende lovgivning”186. Ved planlægningen af revisionen havde de 

foretaget overvejelser omkring mulige indikationer for besvigelser, deriblandt usædvanlige 

transaktioner, som ikke blev fundet. Der var ikke givet udtryk for risiko for besvigelser af 

bestyrelsesformanden, selvom vedkommende havde tæt kontakt til selskabets bogholderi og 

bogholder. Den indklagede havde ikke under revisionen identificeret forhold, som kunne give 

udtryk for, at der var begået besvigelser. På baggrund af ovenstående blev revisionen afsluttet i 
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2009 uden indikation på besvigelser. Heraf var revisionen af årsrapporten for 2008 udført i 

overensstemmelse med god revisorskik.187  

 

Ad klagepunktet: Manglende aftalegrundlag vedrørende udført erklæringsarbejde. 

De indklagede ”havde vedrørende bogføringsassistancen for 2009 oplyst, at der i august 2009 blev 

modtaget en henvendelse om assistance med bogføringen for 2009. Bogføringen blev udført på 

baggrund af de bilag, som der var modtaget. Der var ikke foretaget revision eller afgivet erklæring 

for perioden, hvorfor denne del af klagen skulle afvises.”188  

 

Ligeledes havde de indklagede vedrørende udlevering af bogføringsbilag oplyst, at bilagene var klar 

til afhentning allerede i november 2009, og derfor var det ukorrekt, når klager anførte, at det tog 3 

måneder før at materialet kunne afhentes. De indklagede havde vedrørende mistanken om strafbare 

forhold begået af selskabets tidligere direktør oplyst, at ”de indklagede sent i efteråret 2009 fik 

besked om, at anpartsselskabets tidligere direktør var mistænkt for underslæb.”189 De indklagede 

havde vedrørende sin fratrædelse som revisor oplyst, ”at det var sket, fordi der mellem klager, som 

bestyrelsesmedlem af anpartsselskabet, og indklagede var opstået et mistillidsforhold, hvorfor 

indklagede ikke kunne fortsætte som revisor.”190 Indklagede havde derfor meddelt sin fratræden, 

såvel mundtligt som skriftligt, med en begrundelse. Indklagerede havde yderligere oplyst, at det 

udførte arbejde som vedrørte honorer var fakturerer, hvorefter det var fremsendt til selskabet og til 

klager.191 

 

Revisornævnets begrundelse og afgørelse 

Ad klagepunktet: Erklæringen afgivet på årsrapporten for 2008 vedrørende B ApS, manglende 

agtpågivenhed vedrørende afdækning af besvigelse 

Det er af Revisornævnet afgjort, at indklagede havde afdækket besvigelsesrisiciene i forbindelse 

med planlægningen. Ligeledes finder Revisornævnet ikke, ”at klager har godtgjort, at andre 

momenter i særlig grad – og udover oplysninger fra selskabets ledelse – kunne lede indklagedes 

opmærksomhed hen til sådanne forhold.”192 På baggrund af dette vurderer Revisornævnet, at 
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besvigelser ikke altid kan opdages, selvom planlægningen og udførelsen af revisionen er sket efter 

ISA’erne, hvorfor indklagede frifindes.193 

 

Ad klagepunktet: Manglende aftalegrundlag vedrørende udført erklæringsarbejde. 

Revisornævnet lagde til grund, at aftalegrundlaget i tilstrækkelig grad fremgik af skrivelsen af 15. 

september 2008. Indklagede blev derfor frikendt for dette klagepunkt.194  

 

Heraf havde ”revisornævnet ikke fundet det bevist, at indklagede havde handlet i strid med god 

revisorskik, herunder i forbindelse med tilbagelevering af eventuelle bilag vedrørende 

regnskabsåret 2008 eller i forbindelse med sin fratræden.”195 Hvorfor klagen afvises.  

 

Analyse af sag 23/2010  

Ud fra afgørelsen kan det konkluderes, at klagen ikke indeholdte nok beviser på, at revisoren skulle 

kunne have opdaget besvigelserne. Revisorerne havde i planlægningsfasen diskuteret med ledelsen 

omkring besvigelser, hvilket stemmeroverens med revisionsstandarderne, hvorfor revisornævnet 

vurderer, at revisor har overholdt god revisorskik. Revisornævnet belyser, at besvigelser ikke er ens 

betydning med, at revisor ikke overholder god revisorskik, hvorfor revisornævnet afviser klagen.  

 

6.2.3.3.2 Sag 16-2004-S   

Sagen handler om, at en regnskabschef i samråd med direktøren i selskabet havde begået groft 

bedrageri ved at udstede fiktive fakturaer. Fakturaer blev anvendt som sikkerhedsstillelse for 

fakturabelånings-kredit hos banken.196 

 

Klagen 

Klagen angik spørgsmålet om, hvorvidt indklagede havde tilsidesat god revisorskik i forbindelse 

med revisionen af årsregnskaberne for 1998/1999 og 1999/2000 for virksomhederne ved at påtegne 

disse uden forbehold, selvom regnskaberne ikke var retvisende.197 Yderligere angik sagen 

spørgsmålet om, ”hvorvidt revisoren havde tilsidesat god revisorskik ved i perioden fra den 29. 

april 1999 til den 22. november 2001 i forbindelse med afgivelsen af 11 debitorerklæringer til -

																																																								
193 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf 
194 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf 
195 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf 
196 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
197 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 



	 57	

bank havde tilsidesat de pligter, der påhvilede revisoren som led i en fakturabelåningsaftale 

indgået mellem selskaberne på foranledning af -Bank, der var selskabernes faste 

bankforbindelse.”198  

 

Parternes bemærkninger  

Klager 

Klageren, SØIK, havde anført, at ”revisoren havde gjort sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen 

af sin virksomhed, som revisor for selskaberne, og at revisoren havde tilsidesat de pligter, som var 

foreskrevet i loven, som dem, der følger af fakturabelåningsaftalen mellem selskaberne og bank”199. 

Endvidere havde revisoren påtegnet selskabets årsregnskaber uden forbehold, selvom disse ikke var 

retvisende. Revisoren havde endvidere afgivet erklæringer til banken, hvori det fremgik, at der var 

gennemgået debitorholdning. Heraf kunne revisoren konstaterer, at fakturabelåningsaftalen 

indeholdte administrative og bogholderimæssige rutiner, som var overholdt. R200evisoren havde 

”afgivet erklæring om antallet og størrelsen af de fakturaer, der var tilbageført på grund af 60-

dages reglen, uden at revisoren havde foretaget de fornødne revisionshandlinger, som grundlag for 

erklæringerne”.201 

 

Klageren mente, at de foretagne revisionshandlinger ikke havde været tilstrækkelige, blandt andet 

fordi;  

• At størrelsen på den belånte debitorbeholdning i forhold til omsætningen i aktieselskabet 

burde have givet revisor anledning til at foretage nærmere undersøgelse 

• At revisor ikke havde opdaget, at de fiktive fakturaer straks var krediteret på 

”finansdebitorer”   

• At revisor ikke havde fundet en større momsdifference  

• At revisor ikke havde foretaget den fornøden kontrol af fordringernes alder og eksistens 

blandt anden ved udsendelse af saldomeddelelser. 

 

De indklagede  
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Revisoren nedlage påstand om frifindelse og anførte, at ”formålet med fakturabelåningsaftalen var, 

at banken i tilfælde af konkurs skulle opnå separatiststilling i forhold til de øvrige kreditorer.” 
202Ligeledes mente revisoren, at opgaven havde været at sikre om de administrative og 

bogholderimæssige rutiner blev overholdt. Revisor mente derfor, at pågældende havde opfyldt 

dennes pligter.  

 

Revisorens opgave var ligeledes at kontrollere, hvorvidt §§ 15 og 16 blev opfyldt, dvs. at revisoren 

skulle kontrollere, at anpartsselskabet ikke erhvervede andre aktiver samt at de ikke påtog sig andre 

forpligtelser. ”Revisoren skulle udarbejde de kvartalserklæringer, der skulle tjene som bevis for, at 

banken gennem revisoren havde foretaget fornøden kontrol.”203  

 

Revisoren bestred, at de revisionshandlinger, som han havde foretaget, ikke skulle være 

tilstrækkelige. Revisoren anførte:204  

• at da han vidste, at selskabets omsætning ikke var jævnt fordelt over regnskabsåret, og da 

selskabet i øvrigt havde oplyst, at man var bagud med faktureringen, var der ikke anledning 

til at foretage nærmere undersøgelser i anledning af debitorbeholdningens størrelse,  

• at han ikke i forbindelse med udførelsen sine arbejdsopgaver havde fundet kreditnotaer i et 

omfang, der har givet anledning til nærmere undersøgelser, og at tilbageførslerne af de 

fiktive fakturaer efter den forklaring, der er afgivet af regnskabschefen, tidsmæssigt må have 

fundet sted efter revisorkontrollen,  

• at han havde en begrundet overbevisning om, at momsdifferencen var en hændelig fejl, som 

ikke berørte årets resultat, men som han dog fremdrog for selskabets direktion, der skrev 

under på, at der dem bekendt ikke var forekommet besvigelser, og  

• at han ikke havde påtaget sig at indestå for debitorerne, og at det ikke er hans opfattelse, at 

han har haft pligt til i henhold til belåningsaftalens § 17 at foretage stikprøvevis udsendelse 

af saldomeddelelser, specielt set i lyset af, at indklagedes medvirken var med henblik på at 

sikre banken særstatus i forhold til A A/S’ øvrige kreditorer, jf. det ovenfor herom anførte.  

 

Revisornævnets begrundelse og afgørelse 

																																																								
202 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
203 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
204 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
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Ad klagepunkt: påtegningerne uden forbehold  

Revisornævnet finder på baggrund af dokumentation, ”at regnskabschefen i tilslutning til den 

kontrol, der hvert kvartal blev udført af revisoren, oprettede fiktive fakturaer i edb-systemet, som 

efterfølgende, når kontrollen var gennemført, blev tilbageført igen ved hjælp af fiktive kreditnotaer, 

hvilket medførte, at regnskaberne for 1998/1999 og 1999/2000 for A A/S og B ApS ikke var 

retvisende.”205 Tilgodehavender fra salg udgjorde en meget væsentlig del af selskabets aktiver. For 

1998/99 udgjorde tilgodehavender fra salg 8.652.257 kr. svarende til ca. 37 % af koncernbalancen 

og for 1999/2000 udgjorde det 11.374.719 kr. svarende til ca. 45 % af koncernbalancen. En rigtig 

opgørelse og værdiansættelse af tilgodehavender fra salg var altså af væsentlig betydning for 

årsregnskabets rigtighed.206  

 

Revisoren burde ved valg af revisionsmøde at have taget hensyn til med hvilken vægt, de 

opgældende aktiver indgik i det samlede regnskab. Revisoren havde i forbindelse med revisionen af 

årsregnskaber alene anvendt stikprøver til at efterprøve rigtigheden af angivelser i årsregnskabet. 

Revisorens handlinger blev set som værende meget begrænset angående selskabernes debitorer og 

”alene sigtet på at opfylde forpligtelserne i fakturabelåningsaftalen”.207 Revisoren havde i meget 

begrænset omfang fuldt op på efterfølgende betalinger. Revisornævnet lagde også vægt på, at 

revisoren ikke havde udsendt saldomeddeler til debitorer. ”Stikprøvevis udsendelse af 

saldomeddelelser er en af de revisionshandlinger, som sædvanligvis anvendes ved revision af 

aktivposten tilgodehavender fra salg med henblik på at konstatere tilstedeværelsen af og 

ejendomsretten til debitorerne”208. Revisornævnet fandt derfor, at revisoren ikke havde taget 

tilstrækkelig stikprøver. Revisoren burde ligeledes ikke lade undersøgelserne og vurdering på de 

skriftlige og mundtlige oplysninger, fremkomme fra regnskabschefen og selskabets ledelse.209 

 

Revisornævnet vurderede på baggrund af ovenstående, at revisoren havde tildesat god revisorskik 

ved at påtegne regnskaberne uden forbehold, uanset at regnskaberne ikke var retvisende.  

 

Ad klagepunkt: Afgivelse af erklæringer til bank 

																																																								
205 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
206 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
207 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
208 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf  
209 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf  
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Det fremgik af ”fakturabelåningsaftalen, at aktieselskabet var uberettiget til at udstede kreditnotaer 

til kunder vedrørende de overdragne fordringer.”210 Det fremgik ikke tydeligt af aftalen, at 

revisoren burde foretage kontroller af, hvorvidt der var udstedt kreditnotater, men i stedet 

kontrollere rutinerne i det administrative og bogholderimæssig rutiner.211 

 

Revisornævnet formodede, at hvis revisoren havde udsendt saldomeddelelser, ville de fiktive 

fakturaer være opdaget tidligere end tilfældet. Det blev vurderet, at revisoren havde tilsidesat sine 

pligter, idet erklæringerne var af urigtigt indhold.212  

 

Det blev bemærket også, ”at revisoren i forbindelse med afgivelsen af de 11 erklæringer til banken 

fandtes at have overtrådt dagældende erklæringsbekendtgørelsens § 13, jf. § 14 og § 15, da 

revisoren ikke havde angivet i erklæringerne, hvilket arbejde der var udført i forbindelse med 

udfærdigelsen af erklæringerne. Revisoren burde have taget forbehold i erklæringen i forhold til 

kontrollen af 60 dages reglen, idet selskabet ikke kunne udskrive en aldersfordelt debitorliste. 

Revisor kunne dermed ikke kontrollere, hvorvidt reglen var overholdt.” 213 Revisor blev idømt en 

bøde til 50.000 kr.  

 

Analyse af sag 16-2004-S   

Ud fra afgørelsen kan det konkluderes, at klagen indeholdte nok beviser på, at revisoren kunne have 

opdaget besvigelser. Revisoren havde ikke udført tilstrækkeligt revisionshandling, hvorfor 

besvigelserne ikke blev opdaget tidligt. Revisornævnet vurderer heraf, at revisoren ikke har 

overholdt god revisorskik. Revisoren får på baggrund af sagen en bøde.  

 

6.3 Forpligtelser og rapportering i forbindelse med besvigelser 

Forpligtelser er defineret som ”pligt, løfte eller handlemåde som en person, institution el.lign. er 

retligt eller moralsk bundet af”.214 Revisorer er forpligtet til at rapportere til ledelsen, heraf skal 

revisorer også rapportere, hvis der er begået besvigelser eller hvis der er mistanke herom, jf. 

revisorlovens § 22. Revisorer skal i forbindelse med revisionen kommunikere med den øverste 

																																																								
210 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
211 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
212 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf  
213 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/16-2004-S-01-februar-2006.pdf 
214 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=forpligtelse 
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ledelse og offentligheden omkring udførelsen af revisionen samt de fundne forhold under 

revisionen, der har betydning for offentligheden og deriblandt regnskabsbrugeren. Revisorers 

rapportering kan ske gennem de tre hovedformer for rapportering: revisionspåtegning, 

revisionsprotokol og management letter. Disse tre hovedformer uddybes i det følgende.  

 

6.3.1 Revisionspåtegning 

En revisionspåtegning er et bevis på, at virksomhedens årsregnskab er retvisende. Ligeledes er det 

revisorens eneste kommunikationsmiddel til regnskabsbrugeren, hvori revisoren har mulighed for at 

fortælle, såfremt der har været eksempler på besvigelser, som revisoren har opdaget under 

revisionen. Revisorer skal altså ved afslutning af revisionen afgive en revisionspåtegning på 

regnskabet om det udførte arbejde samt konkludere herpå.215 Ligeledes skal revisionspåtegningen 

ud fra revisorlovens § 19, stk. 1, afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, 

eller, hvor en revisionsvirksomhed er valgt, af den eller de revisorer, der har forestået og har det 

endelige ansvar for opgaven. Revisionspåtegninger på regnskaber må ikke afgives sammen med 

andre end godkendte revisorer, jf. dog stk. 4.  

 

Kravet er derfor ifølge revisorloven, at den, som underskriver revisionspåtegningen, også er den, 

som har ansvaret for revisionen. Godkendte revisorer må dog ikke underskrive 

revisionspåtegningen sammen med eksempelvis specialister eller ansatte, som ikke er godkendte 

revisorer. Dog kan revisorer godt afgive en revisionspåtegning sammen med rigsrevisionen, jf. 

revisorlovens § 19, stk. 4.  

 

I en revisionspåtegning har revisorer mulighed for at afgive enten et forbehold, en konklusion i 

påtegningen eller en supplerende oplysning.  

 

Hvis årsrapporter revideres, skal revisionspåtegningen opfylde mindstekravene i 

erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1.  

 

6.3.1.1 Forbehold 

Et forbehold gives, når revisorer er uenige med ledelsen. Hvis ledelsen ikke retter op på 

fejlinformationerne i regnskabet eller, hvis det er umuligt at opgøre, hvordan der rettes op på 

																																																								
215 Revisorloven § 19, stk. 1 
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eksempelvis besvigelser over en længere periode, gives der forbehold. Dog kan revisorer først give 

forbeholdet, hvis revisoren vælger at forblive virksomhedens revisor, indtil aflæggelse af 

regnskabet er færdigt. Revisorer kan deraf først fratræde efter, at erklæringen er afgivet. ISA 700, 

afsnit 6, beskriver revisorers mål vedrørende afgivelse af erklæring, som ”det er revisors mål at 

udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget fra 

det opnåede revisionsbevis, og at udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også 

beskriver grundlaget for konklusionen.” 

 

Revisorer kan tage forbehold, når der er uenigheder med ledelsen eller, hvis der er et utilstrækkeligt 

revisionsbevis.216 Revisorer skal inden afgivelse af konklusionen på regnskabet beskrive 

forbeholdet i revisionspåtegningen, hvori de relevante oplysninger skal indgå.   

 

6.3.1.2 Konklusion i påtegningen  

Revisorer skal i konklusionen konkludere, om regnskabet er retvisende. Hertil kan revisorer vælge 

at tage hensyn til forbehold, eller revisorer kan vælge at lave en afkræftende konklusion, som 

indikerer, at regnskabet ikke er retvisende. Revisorer kan også vælge at afgive blank påtegning, 

hvilket betyder, at revisoren ikke har fundet forhold, som er nødvendige at fremhæve eller, at 

årsregnskabet er retvisende.  

 

Når en revisor skal modificere revisionskonklusionen, skal revisoren ud fra ISA 705, afsnit 22, 

anvende ”alt efter hvad der er passende bruge overskriften: ”konklusion med forbehold”, 

”afkræftende konklusion” eller ”manglende konklusion” for konklusionsafsnittet.217 

Disse vurderes på baggrund af, om revisoren er uenig med ledelsen samt manglende revisionsbevis. 

 

6.3.1.3 Supplerende oplysning 

ISA 706 beskriver, hvornår revisorer i påtegningen skal give en supplerende oplysning. Revisorer 

skal i påtegningen give en supplerende oplysning, hvis revisoren ønsker at få brugernes 

opmærksomhed på et forhold, dog kun hvis revisoren finder forholdet nødvendigt. Revisorer skal 

vurdere forholdet som værende vigtig, således at det er afgørende for brugernes forståelse af selve 

regnskabet, før revisoren vælger at supplerende oplysning.  

																																																								
216 Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 1 
217 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 264 samt ISA 705, afsnit 7, 8, 9 og 10 
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Hvis revisorer vælger at fremhæve et forhold, skal dette have en passende overskrift og have en 

tydelig henvisning. Der skal også gives supplerende oplysning, så snart ledelsen kan ifalde 

erstatnings- eller straffeansvar. 218 

 

6.3.2 Revisionsprotokollen 

Når revisorer har udført revision, er revisionsprotokollen et meddelelsesmiddel for selve 

kommunikationen med virksomhedens ledelse.219 Revisionsprotokollen er som udgangspunkt ikke 

offentlig tilgængelig, men alene tilgængelig for den virksomhed, den stiles til.220 Selve 

revisionsprotokollen er et vigtigt kommunikationsmiddel mellem revisoren og virksomhedens 

øverste ledelse, idet disse har ansvaret for tilsyn med den daglige ledelse i virksomheden. 

Revisionsprotokollen er ligeledes også et vigtigt værktøj for revisorer, da de gennem 

revisionsprotokollen kan sikre, at væsentlige informationer kommer til kendskab hos den øverste 

ledelse. Ligeledes er det et krav, at den øverste ledelse (oftest bestyrelsen) skal underskrive 

revisionsprotokollen, og på denne måde gøre de sig bekendt med indholdet i protokollen samtidig 

med, at det dokumenteres, at revisoren har meddelt de væsentlige forhold, som er identificeret 

under revisionen.221 Revisionsprotokollen er revisorers vigtigste meddelelsesmiddel efter 

revisionspåtegningen, og den bliver udarbejdet alene af revisoren.  

 

Et af formålene med revisionsprotokollen er, at den repræsenterer revisorers interne rapportering til 

den øverste ledelse omkring den udførte revision samt resultaterne heraf. Ligeledes rapporterer 

revisorer også om årsregnskabet og andre forhold, eksempelvis vedrørende mangler ved 

virksomhedens bogholderi og regnskabsvæsen. Revisorer skal også omtale forhold som ikke direkte 

har krævet modifikationer i revisionspåtegning, hvis disse forhold har en væsentlighed.222  

 

Revisionsprotokollen anvendes også til at henlede den øverste ledelses opmærksomhed på forhold 

vedrørende virksomhedens økonomiske stilling, som ikke direkte kan udledes af årsrapporten, men 

er relevant for den øverste ledelses stillingstagen og godkendelse af årsrapporten.223 

																																																								
218 Erklæringsbekendtgørelsen § 7 
219 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 381 
220 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 421 
221 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 381+382 
222 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 383 
223 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 383 
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Det er revisorers pligt at sikre, at udsagnene i revisionsprotokollen er korrekte. Målet med 

revisionsprotokollen er at give den øverste ledelse et klart indblik i revisorers udsagn samt de 

vurderinger og den tvivl, der måtte være.224  

 

6.3.2.1 Regulering  

Revisionsprotokollen er nævnt i revisorloven, selskabsloven samt den tidligere revisionsstand (RS) 

265.225 Revisionsprotokollen anvendes som et rapporteringsmiddel blandt andet i tilknytning til ISA 

210, ISA 240, ISA 250, ISA 260 og ISA265. 

 

Selve bestemmelserne om føring af revisionsprotokol har før været reguleret i årsregnskabsloven og 

erklæringsbekendtgørelsen, men i forbindelse med vedtagelsen af revisorloven i 2008 blev alle 

bestemmelser om føring af revisionsprotokol optaget direkte i revisorloven.226 I revisorlovens § 20 

er revisionsprotokollen beskrevet som følgende: ”I virksomheder af interesse for offentligheden 

skal et revisionsprotokollat, jf. artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for 

offentligheden, også forelægges for den reviderede virksomheds bestyrelse eller tilsynsorgan.” 

 

6.3.2.2 Typer af revisionsprotokoller 

Det er ikke længere krav om udarbejdelse af en revisionsprotokol for ikke-PIE-virksomheden.227 

Der var i den nu ophævede RS 265 krav om udarbejdelse af fem typer af revisionsprotokollater: 

tiltrædelsesprotokollat, protokollat i årets løb, protokollat til årsregnskabet, protokollat om 

rådgivning, assistance med videre og fratrædelsesprotokollat.228 Disse typer uddybes i det følgende 

kort, da der i praksis stadig udarbejdes revisionsprotokoller på trods af, at der ikke er krav herom 

for alle virksomheder.229 Gennemgangen vil ikke uddybe protokollat om rådgivning og assistance 

med videre grundet deres lille betydning for besvigelsesområdet.  

 

																																																								
224 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 384 
225 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 385 
226 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 386 
227 Definition på ikke-PIE-virksomheder: Virksomheder som ikke har betydning for offentligheden  
228 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 409 
229 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 409 
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6.3.2.2.1 Tiltrædelsesprotokollat  

Udarbejdelsen af et tiltrædelsesprotokollat sker af revisorer i forbindelse med revisorers tiltrædelse 

af revisionsopgaven hos en ny virksomhed.230 Dette er ikke længere et krav, men en revisor skal i 

overensstemmelse med ISA 210 overveje, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udarbejde en 

tiltrædelsesprotokol, der overordnet redegøre for revisionens formål, ledelsens og revisors ansvar, 

revisionens planlægning og udførelse samt revisorers rapportering. Revisoren bør overveje, 

hvorvidt udarbejdelsen af tiltrædelsesprotokollat skal ske straks eller snarest muligt efter tiltrædelse. 

I overensstemmelse med ISA 210 udarbejder revisorer en egentlig aftale, hvori der oftest i praksis 

vedlægges almindelige forretningsbetingelser.231  

 

6.3.2.2.2 Protokollat vedrørende revision i årets løb i årets løb  

Tidligere i revisorlovens § 20 var der krav om, at der skulle ske indførsel i protokollen, når der er 

udført revision, hvilket betød, at der i løbet af året blev udarbejdet protokollater, som kun beskrev 

udførelsen af nogle revisionshandlinger, hvori resultatet ikke altid var væsentlig for revisionen. I 

dag bør protokol i årets løb kun udarbejdes, såfremt revisorer har noget relevant og væsentligt at 

kommunikere til selskabets øverste ledelse.232 

 

I de protokollater i årets løb bør der i bedste omfang ske omtale af, hvilken betydning de enkelte 

forhold vil kunne få på årsregnskabet og revisionen heraf. Hertil er det vigtigt, at der bliver skabt en 

rød tråd mellem udarbejdede protokollater i årets løb samt protokollat vedrørende årsafslutningen.  

 

Indholdsmæssigt i protokollater i årets løb kan revisorer redegøre for, hvilke områder revisoren 

finder risikofyldte for virksomheden samt redegøre for, hvordan udførelsen af revisionen vil ske. 

Hvis revisorer i protokollater i årets løb vælger at omtale vurderingen af risici og den tilknyttede 

revision, vil revisorer gøre det nemmere for ledelsen at forstå, hvad revisoren lægger vægt på. 

Ligeledes kan protokollater i årets løb kunne angive fremdriften i revisionsprocessen og omtale 

udførte revisionshandlinger, hvoraf der kan afgives revisionsmæssige delkonklusioner.233 

 

																																																								
230 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 409 
231 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 410 
232 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 413 
233 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s.  414 
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6.3.2.2.3 Protokollat vedrørende årsafslutningen  

Revisionsprotokollen vedrørende årsafslutningen er det eneste lovkrævede protokollat og iblandt de 

fem protokollater den mest omfattende. Der er derfor stillet store krav til revisorers evne til at 

fremkomme med bemærkninger om de forhold, der vil kunne have betydning for den øverste 

ledelses stillingtagen til årsregnskabet. Selve protokollatet bør udarbejdes således, at den foreligger 

forinden tidspunktet for revisionsudvalgets og den øverste ledelses behandling og godkendendes af 

årsregnskabet.234 

 

Indledningsvis starter årsafslutningsprotokollatet med en bekræftelse på, at revisoren har afsluttet 

revisionen af udkast til årsregnskabet for selve regnskabsåret. Hertil henviser revisoren til 

redegørelsen om ansvar for aflæggelsen samt til tidligere kommunikation om planlægningen. 235 

 

6.3.2.2.4 Fratrædelsesprotokol  

Det fremgår af revisorlovens § 18, stk. 1, at hvis revisor afgiver revisionspåtegninger på 

årsregnskaber m.v., består revisorers hverv indtil en ny revisor er tiltrådt, medmindre andet følger af 

lovgivningen, virksomhedens vedtægter eller andet aftalegrundlag. Det fremgår desuden, at 1. pkt. 

ikke finder anvendelse, hvis revisionen er udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, jf. 

årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt., og revisoren dermed har afgivet en erklæring om udvidet 

gennemgang.236 

Ud fra revisorlovens § 18, stk. 2, kan revisorer dog uanset stk. 1 altid vælge at fratræde, hvis ikke 

fratræden strider mod god revisorskik. Den fratrædende revisor har dog pligt til at oplyse den 

tiltrædende revisor om, hvorfor fratræden skete. Ligeledes skal den fratrædende revisor give de 

nødvendige oplysninger om virksomheden til den nye tiltrædende revisor.  

 

Det var tidligere et krav i RS 265, at revisoren, hvis denne fratrådte før udløbet af valgperioden eller 

ikke ønskede genvalg, skulle meddele dette i et revisionsprotokollat med årsag. Hvis revisoren 

ønskede fratrædelse grundet uenighed om forhold, som var relevant for overvejelse i 

revisionsudvalget samt den øverste ledelse, burde revisoren kommunikere dette i protokollatet.237 

 

																																																								
234 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 415 
235 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 416 
236 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 417+418 
237 Füchsel, Kim mfl., Revisor – regulering og rapportering, s. 417 
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Hvis revisorer i forbindelse med udførsel af arbejdet opdager, at et eller flere ledelsesmedlemmer i 

virksomheden, hvori revisor udfører revision, begår eller har begået økonomiske forbrydelser, bør 

revisoren ikke fratræde, men varetage hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. 

revisorlovens § 22. Hvis revisoren mister tilliden til virksomhedens øverste ledelse, og et gensidigt 

tillidsbånd ikke er fuldendt, kan revisoren fratræde. Dog skal revisoren huske, at hvis fratrædelsen 

skyldes revisorers formodning om besvigelser i forbindelse med ledelsens udførelse af deres hverv, 

har revisoren pligt til at informere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) 

omkring fratrædelsen, jf. revisorlovens § 22, stk. 2 og 3.238 

 

6.3.3 Management Letter 

Der eksisterer ingen entydig definition af begrebet ”Management Letter”, dog har der udviklet sig 

en vis praksis.239 ISA 265 berører blandt andet revisorers rapportering til den daglige ledelse i 

forhold til svagheder i virksomhedens interne kontroller.240 

 

Dem, der modtager Management Letters, vil ofte være virksomhedens daglige ledelse, dog kan det 

også være funktionschefer, såsom økonomichefer eller regnskabschefer.  

 

Udarbejdelsen af Management Letters kan ske i løbet af regnskabsåret i forbindelse med 

delafslutningen af revisionsopgaven eller som afslutning på revision af årsregnskabet.241 

 

Det er vigtigt, at revisorer ikke nøjes med at behandle et forhold i Management Letter, som burde 

være behandlet i et revisionsprotokollat. Det angår især revisorers eventuelle kritiske 

bemærkninger.  

 

Revisorer vil kunne fremføre detailbemærkninger direkte til funktionschefer uden at afbryde den 

daglige ledelse ved at vælge den rette modtager til de enkelte Management Letters. 

 

Revisorer skal i forbindelse med revisionen i årets løb gennemgå forretningsgangene for de 

væsentligste samt mest risikofyldte revisionsområder. Særligt vil revisorer under denne proces have 
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fokus på de interne kontroller. Under gennemgangen vil der typisk opstå detailbemærkninger, som 

ikke er væsentlige nok til at omtale dem i et revisionsprotokollen, men omvendt er de så væsentlige, 

at revisorer finder det betydeligt, at virksomheden overvejer justering af forretningsgangene. I disse 

situationer vil det oplagte være, at bemærkningerne indgår i et Management Letter til 

virksomheden.242  

 

Endvidere fremgår det i ISA 265, afsnit 9, at ”revisor skal rettidigt og skriftligt kommunikere til den 

øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen (jf. afsnit 

A12-A18, A27)”. Heraf skal revisorer også kommunikere rettidigt til de personer i den daglige 

ledelse på et passende  

niveau. 

 

7. Analyse af erhvervsskandaler 
I det efterfølgende vil de fire cases undersøges med henblik på at etablere et evt. revisoransvar for 

hvert tilfælde.  

	

7.1 IT Factory 

7.1.1 Indledning 

Som tidligere nævnt blev der foretaget en besvigelse i virksomheden IT Factory, som blev begået af 

virksomhedens direktør, Stein Bagger. I dette afsnit undersøges, hvorfor Stein Bagger har begået 

besvigelsen samt revisors eventuelle ansvar og forpligtelser i forbindelse hermed.  

 

7.1.2 Besvigelsesformen  

Stein Bagger begik besvigelse igennem regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

Regnskabsmanipulationen foregik ved, at Stein Bagger oprettede fiktiv omsætning samt fiktive 

partnere, idet omsætningen ikke stammede fra salg af produkter men fra en leasingkarrusel. 

Leasingforpligtelserne fremgik dog ikke af regnskaberne. Stein Bagger valgte at fakturere IT 

Factory for sit privatforbrug, herunder en rejse til Dubai, hvorved han misbrugte virksomhedens 

aktiver.  
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7.1.3 Personen bag besvigelsen 

Stein Bagger foretog besvigelse grundet personlige formål. Han ønskede at få opmærksomhed og 

anerkendelse.243 

 

Stein Bagger var direktør i virksomheden IT Factory. Han har selv tidligere oplyst, at han er født i 

Norge, men opvokset i Frederiksværk. Dette har dog vist sig at være en løgn, idet han er født på 

Frederiksberg, dog har han en norsk mor.244 Det fremgik af hans CV, at han havde to 

bachelorgrader, en MBA fra Edinburgh Business School fra 1998 og en ph.d. fra San Francisco 

Technical University fra 2003. Dette er dog også en løgn, da Stein Bagger blot har bestået 

folkeskolens afgangseksamen efter 9 klasse. Efter folkeskolen startede han som smedelærling, 

hvilket han måtte forlade efter han i et raseri smed en stol efter en anden person.245 Stein Bagger var 

indskrevet på et MBA-program på Edinburgh Business School, men gennemførte ikke 

uddannelsen.246  

 

7.1.4 Besvigelsesmodellerne 

7.1.4.1 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten anvendes til at analysere, hvad der drev Stein Bagger til at begå besvigelsen. 

De foreligger tre elementer i denne model: incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse. Det er 

muligt at anvende denne model, da Stein Bagger selv har udtalt, hvorfor han begik besvigelsen.  

 

Stein Bagger har haft udtalt, at han ønskede opmærksomhed og anerkendelse. Han har selv sagt, ”at 

hvis bare jeg virkelig kommer derop, hvor alle de store kanoner er, så får jeg også den 

anerkendelse. Det var, hvad der drev værket.”247 Det er tydeligt, at Stein Bagger var drevet af et 

pres for at opnå ambitiøse resultater. I et andet interview udtaler Stein Bagger248, at han ser op til 

Asger Jensby, bestyrelsesformand i IT Factory. Virksomheden, som Stein Bagger havde ansvaret 

for, havde på et tidspunkt brug for 12 millioner kroner, og da Stein Bagger gerne ville leve op til de 
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forventninger, som Asger Jensby havde til ham, startede han leasingkarrusellen. Han følte, at der lå 

et pres fra Asger Jensby, idet Jensbys forventninger var høje til Stein Bagger.249  

 

Stein Bagger havde muligheden for at svindle, da han var ansat som direktør. Han aflagde også 

regnskabet, hvortil han kunne manipulere med det. Stein Bagger kunne med hans stilling 

tilsidesætte de interne kontroller og med den nødvendige viden omkring virksomhedens procedurer, 

kunne han undgå at blive opdaget. Stein Bagger fik også muligheden for at besvige grundet det 

gensidige forhold med Asger Jensby, som var helt særligt da Asger Jensby havde været en slags 

mentor for Stein Bagger.250 Hvis Asger Jensby havde udført kontroller og undersøgelser, kunne han 

formentlig have afsløret Stein Baggers besvig. Stein Bagger mener dog også, at besvigelsen 

lykkedes grundet bestyrelsens mangelfulde kontrol af den daglige ledelse. Asger Jensbys tillid til 

Stein Bagger ses dog også af en episode, hvor han modtog en mail af ”John Doe”, ukendt person, 

der skrev, at der ikke var en forklaring på IT Factorys succes, og derfor måtte der være tale om 

svindel. Asger Jensby valgte at udarbejde en strategi for at imødegå udtalelserne omkring svindel i 

virksomheden frem for at undersøge påstanden i mailen.251 Stein Bagger havde derfor fri 

muligheden for at besvige, da Asger Jensby’ fokus ikke var på resultaterne, men på kritikken fra 

omverdenen.  

 

Da Stein Bagger begrunder besvigelsen med, at han var under pres, forsøger han at retfærdiggøre 

sine handlinger. Stein Bagger snød også ved at tage steroider til bodybuilding konkurrence, han 

retfærdiggøre dette med, at miljøet var således.252 Uanset at dette ikke er en retfærdiggørelse af 

besvigelsen, viser det, at Stein Bagger har et behov for at retfærdiggøre sine handlinger i livet.  

 

Stein Bagger mener, at han har været tvunget til at udføre handlingerne, da han skulle opretholde 

succesen. Dette skyldes eksempelvis, at Asger Jensby brugte en del tid på at fortælle omverdenen 

omkring den succes, som IT Factory havde opnået. Herefter følte Stein Bagger, at han måtte 

præstere i overensstemmelse med disse udtalelser for at opretholde virksomhedens succes overfor 

omverdenen og Asger Jensby. Stein Bagger har også forklaret, at han begik besvigelse for at redde 

virksomheden, idet Stein Bagger blev direktør i en virksomhed, hvori personalet ikke fik løn. Ved 
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at besvige gjorde Stein Bagger virksomheden bedre, og medarbejderne kunne fortsætte med at 

arbejde og undgå at blive arbejdsløse samtidig med, at han reddede virksomheden.253 

 

7.1.4.2 Besvigelsesdiamanten  

I besvigelsesdiamanten er der tale om personer, som besidder store egoer, selvsikkerhed, kan lyve 

effektivt og konsistent, kan håndtere stress samt besidder en god position i virksomheden, og deraf 

undgår kontrolsystemerne. Stein Bagger havde tydeligt disse elementer. Stein Bagger besad en god 

direktør position i virksomheden, som gjorde det muligt for ham at omgå kontrolsystemerne. 

Ligeledes var Stein Bagger selvsikker i sit arbejde, og han havde evnen til at kunne lyve effektivt 

og konsistens taget i betragtning af, at ingen i hans familie eller kollegaer kendte til hans besvig. 

Stein Bagger kunne også tåle pres samt holde hovedet koldt, idet han både formåede at køre et 

dobbeltliv, samt kunne han håndtere den e-mail, som Asger Jensby modtog omkring svindel i 

virksomheden.  

 

7.1.4.3 MICE modellen 

I forhold til MICE modellen afdækker Stein Bagger ud fra vores vurdering tre af elementerne, 

nemlig money (penge), coercion (tvang) samt ego. Stein Bagger fortalte i DR1 interviewet, at han 

skulle skaffe nogle penge, som ikke var til Asger Jensby. Der var tale om et trecifret million 

beløb.254 Stein Bagger formåede at løse problemet med penge gennem noget, som han kaldte 

bogføringstekniske ting. I forhold til tvang følte Stein Bagger sig afpresset, hvilket er forklaret i 

besvigelsestrekanten. Stein Bagger ville opnå anerkendelse, hvorfor hans ego skulle forblive høj, og 

derfor begik han besvigelse. 

 

7.1.5 Psykopatiske træk 

Det er relevant at undersøge, hvorvidt der foreligger psykopatiske personlighedstræk hos Stein 

Bagger, som en revisor eventuelt skal være opmærksom på i henhold til god revisorskik og 

professionel skepsis.  

 

Stein Bagger har beskrevet sig selv som psykopat.255 Det er dog ikke tilstrækkeligt, at en besviger 

selv anser sig som psykopat, og det er derfor relevant at undersøge de aktuelle personlighedstræk, 
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som indikerer dette. Der er, som gennemgået i teorien, forskellige karaktertræk for psykopati, og 

disse vil undersøges i forhold til Stein Bagger.  

 

Det kan bemærkes, at bestyrelsesformanden for IT Factory, Asger Jensby, har beskrevet Stein 

Bagger, som en person med ”superintelligente psykopatiske egenskaber”256. Stein Bagger er også 

blevet kaldt for ”en infam svindler. En dødsensfarlig superpsykopat” 257 af Finn Nørbygaard.258  

 

Når man umiddelbart undersøger Stein Baggers personlighedstræk, kan der foreligge tvivl om, 

hvorvidt han har psykopatiske træk eller ej. Han har i interviews udtalt, at han angrer, at det var 

svært at lyve samt, at han var lettet, da svindlen blev opdaget.259 Efter at IT Factory indgav 

konkursbegæring forårsaget af besvigelsen, valgte Stein Bagger at flygte til USA, dog endte han 

med at melde sig selv og erklærede sig skyldig.260 Alt dette kan indikere, at Stein Bagger var ærlig 

og tog ansvar for hans handlinger, samt havde dårlig samvittighed over svindlen. Dette er modsat de 

psykopatiske personlighedstræk, men man skal dog forholde sig kritisk overfor disse udsagn.  

   Selvom Stein Bagger erklærede sig skyldig, mangler der i dag forsat 200 millioner kroner, som 

aldrig er blevet fundet.261 Der kan hertil overvejes, om Stein Bagger reelt har angret, når han har 

udtalt sig til medierne, og at dette er stærk beregnet i forhold til, hvorledes han vil opfattes af 

befolkningen. I et interview med DR1262 ses en manipulerende Stein Bagger, da han ønskede at 

opnå empati samt forståelse for sine handlinger. Speciallæge i psykiatri, Henrik Day Poulsen 

nævnte i et interview, at ”Stein Baggers adfærd, det medlidende og brødbetyngede element på åben 

skærm netop kan være kendetegnende ved en ægte psykopat”.263 Henrik Day Poulsen har tillige 

udtalt, at ”foruden manglende empati kan mange med psykopatiske træk være utrolig beregnende. 

De ved præcis, hvornår det kan være smart at sige noget i et interview i prime time. De tænker, 

hvad der bedst kan betale sig at sige, så de får mest ud af det selv.”264 
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I forhold til de følelsesmæssige karaktertræk kan det overvejes, hvorvidt Stein Bagger har 

manglende samvittighed og ansvarsfølelse. Det faktum, at Stein Bagger ikke har hjulpet i 

forbindelse med afklaringen af, hvor de sidste 200 millioner kroner er, kan indikere, at han ikke har 

en ansvarsfølelse overfor det, som der er hændt. Han har ikke følt en forpligtelse overfor samfundet 

og kreditorer, der har mistet penge, og dette kan bevise, at han ikke har en samvittighedsfølelse 

overfor disse.   

 

I forhold til de interpersonelle karaktertræk er det tydeligt, at Stein Bagger er uærlig, idet han i 

længere periode opretholdt løgnen om besvigelsen, og først når denne var afsløret af andre, 

erkendte han den. Dertil viser Stein Baggers forklaringer i forbindelse med afsløringen, at han 

forsøgte at fremstille sig selv som offeret. Han forsøgte herefter netop at fremstille sig selv som en 

ærlig person, dog er der flere forhold omkring besvigelsen, der fortsat den dag i dag er ubesvaret.  

 

Sidst indikerer Stein Baggers livsstil med fokus på materielle goder et psykopatisk 

personlighedstræk. Stein Bagger udtalte selv, at han følte et behov for at give hans familie mange 

dyre vare, selvom de ikke selv ønskede sig disse.265 Dette viser, hvorledes han sammenholdt et godt 

liv med materielle goder, og dette kan være en medvirkende faktor til, at Stein Bagger begik 

besvigelsen.  

 

Stein Bagger har dog en familie, som han føler et ansvar overfor, hvilket ikke er typisk for 

psykopater, dog skal man have i mente, at man kan besidde flere af de psykopatiske træk, men det 

kræves ikke, at man besidder dem alle.  

 

7.1.6 Revisors ansvar  

Revisionsfirmaet, Deloitte, var ansvarlige for revisionen hos IT Factory for årsregnskaberne 2003-

2004. De blev opsagt af Stein Bagger, dengang direktør i virksomheden, hvorefter virksomheden, 

KPMG, overtog. Ifølge Deloitte levede regnskaberne for 2003-2004 op til alle foreliggende krav og 

standarder. Partner i Deloitte, Jan Bo Hansen, har efterfølgende udtalte: "vi har gennemført en 

ekstraordinær kvalitetskontrol, og vi mener, at revisionen har været, som den skulle være”.266 
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Deloitte mener således, at der ikke var tegn på, at der foregik svindel tilbage i 2003 og 2004, hvor 

IT Factorys omsætningsvækst stadig ikke havde taget fart.267 

 

IT Factorys omsætningsvækst eksploderede i 2006-2008. Revisorerne fra KPMG havde alligevel 

afleveret årsregnskaber med blank revisionspåtegning for årene 2005-2007.268 Kurator, Boris 

Frederiksen, fra Kammeradvokaterne har derfor på vegne af virksomhedens kreditorer indledt en 

erstatningssag mod revisionsfirmaet, KPMG.269 Boris Frederiksen har blandt andet begrundet dette 

med, ”at der må antages at foreligge faglige fejl i forbindelse med de årsrapporter, der blev lavet i 

år 2005, 2006 og 2007.”270 

 

Den administrerende direktør i KPMG, Stig Due, udtalte følgende omkring sagen: ”på baggrund af 

vores interne gennemgang af vores materiale i sagen, kan vi sige, at vi føler os bedraget ligesom 

andre i denne sag. Vi står ved vores arbejde. Vi har ingen indikationer af, at partnere eller 

medarbejdere fra KPMG har været forsømmelige eller medvirket til ulovligheder eller økonomisk 

kriminalitet. Vi mener følgelig, at vi har udført vores arbejde korrekt”271. 

 

Senior Partner i KPMG, Jesper Koefoed, påpegede, at bedrageri, især ledelsesbesvigelser, som 

indeholder forfalskninger, kan være umulige at afdække i revisionen. Han har udtalt, at "der er 

tilsyneladende tale om et sofistikeret bedrageri, og i sådanne tilfælde er der en risiko for, at selv en 

omhyggelig planlagt og gennemført revision ikke afdækker omfanget af svindel og manipulation. 

Denne risiko stiger, hvis der indgår forfalskede dokumenter, underskrifter er forfalskede og 

leasingkontrakter er udeladt fra bogføringen. Generelt kan vi sige, at hvis der er tale om en 

situation, hvor fiktive transaktioner er tilsløret ved falske kontrakter og inddækket ved indbetalinger 

fra ubogførte provenuer fra leasingkontrakter, så vil det regnskabsteknisk være holdt ”off balance” 

og dermed umuligt at afdække i revisionen”. Jesper Koefoed mener altså, at KPMG havde udført 

revisionen af IT Factory i overensstemmelse med de gældende forskrifter, samt at de havde udvist 

god revisorskik.  
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Casper Rose, lektor i selskabsret ved Copenhagen Business School (CBS), vurderede derimod, at IT 

Factorys revisor gennem de seneste år havde svigtet deres ansvar. Han mener, at såfremt KPMG 

havde foretaget stikprøver af de mange fiktive kontrakter, ville de havde opdaget besvigelsen 

tidligere. Endvidere mener Casper Rose, at ”en grundig revision ville have afsløret det her. Det er 

revisionens arbejde at grave dybere. Der har været så store vækstrater i virksomheden, som man 

også burde have spurgt ind til.”272 

 

KPMG blev sagsøgt af flere kreditorer, der mente, at revisorerne havde svigtet deres ansvar og ikke 

overholdt god revisorskik. KPMG indgik forlig med konkursboet, hvilket medførte, at KPMG 

skulle betale 333 millioner kroner.273 Forligsbeløbet blev en del af det endelige konkursbo, 

hvorefter boet blev fordelt efter regler herom. Forliget er forelagt for og godkendt af alle 

beløbsmæssigt væsentlige krediterer i IT Factory under konkurs.274  

 

Forliget er ifølge Jesper Dan Jespersen indgået grundet sagsbehandlingstiden. Han har sagt, at ”en 

af årsagerne til, at firmaet har valgt at indgå et forlig med Kammeradvokaten fremfor at få 

fremlagt sagen for en dommer, er, at man ikke har ønsket at trække sagen yderligere i langdrag”.275 

Ligeledes nævner han, at ”vi synes ikke, vi har gjort noget forkert, og da kurator Boris Frederiksen 

foreslog et forlig, blev vi anbefalet af forsikringsselskabet at indgå det. Men det er vigtigt at 

understrege, at det ikke er skylden og ansvaret, der er blevet afgjort ved det her forlig”. Endeligt 

konkludere ham, at ”da Stein Bagger blev dømt, fik han syv års fængsel, og en af grundene, til at 

den dom var hårdere end normalt, var, at han havde svindlet. Han vildledte revisorerne. Vi havde 

den dokumentation, der skulle til, den var bare forfalsket”.276 

 

KPMG blev stævnet igen ved en ny erstatningssag af en mindre aktionær i IT Factory, Peter 

Sølbeck, der krævede erstatning på 35 millioner kroner. Peter Sølbeck var aktionær i IT Factory 

med hans investeringsselskab, Sølco ApS. Næsten i sidste sekund inden domsafsigelsen i Østre 

Landsret indgik parterne et forlig, og parterne blev enige om at holde indholdet af forliget 

hemmeligt. Det vides dog, at forliget endte på i alt 62 millioner kroner. Dommerne i Landsretten 
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har dog givet en tilkendegivelse om, at KPMG stod til at skulle betale erstatning på 62 millioner 

kroner til Peter Sølbeck. 277 Det er her vigtigt at bemærke, at dommerne tilkendegiver, at man ville 

have fundet KPMG ansvarlige i sagen, og pålagt disse at betale et erstatningsbeløb. Uanset at der 

ikke skete domsafsigelse, viser dommertilkendegivelsen, at Landsretten mente, at KPMG’s 

revisorer havde et ansvar i forbindelse med besvigelsen. Dertil kan også bemærkes, at KPMG 

vælger at indgå forlig i begge sager. 

 

Erik Dybdahl, statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet KPMG indtil august 2008, var 

revisoren, der stod for revisionen af IT Factorys regnskaber. Gennem flere år aflagde han en blank 

revisionspåtegning på IT Factorys regnskaber.278 Erik Dybdahl forsømte at kontrollere tidens mest 

hyppige form for svindel, da han reviderede regnskabet for det konkursramte IT Factory. Ifølge 

Kim Klarskov Jeppesen, revisionsekspert fra Copenhagen Business School, er fiktiv omsætning, 

som var den anvendte form for svindel hos IT Factory, den mest almindelige form for svindel. 

Revisoren havde dog ikke opdaget, at Stein Bagger kunstigt oppustede omsætningen og 

indtjeningen de seneste tre år. Kim Klarskov Jeppesen vurderede, at de to statsautoriserede 

revisorer, Erik Dybdahl samt Thomas Riis, burde havde opdaget svindlen, dog tager Kim Klarskov 

Jeppesen forbehold for, at han kun kender til sagen fra medierne.279  

 

Kim Klarsov Jeppesen har forklaret, at ”normalt vil revisor revidere omsætning og debitorer. Det 

kan gøres ved, at revisor fremsender saldomeddelelser til debitorerne og beder dem bekræfte, at de 

skylder virksomheden de opkrævede beløb. Metoden er imidlertid ikke vandtæt, fordi en svigagtig 

direktør, der kontrollerer fiktive kunder, kan bekræfte debitormassens ægthed. Revisor kan også 

efterfølgende tjekke, at debitorerne rent faktisk har betalt pengene ind, men også her kan en 

svigagtig direktør svindle ved at indbetale de skyldige beløb. Så metoden er ikke altid vandtæt”. 

Kim Klarsov Jeppesen mener hertil også, at den omhyggelige revisor ikke kan nøjes med 

debitorkontroller. Revisorer bør analysere virksomhedens nøgletal og stille spørgsmål, såfremt 

nøgletallene udskiller sig væsentligt fra nøgletal i normen for den pågældende branche. Hertil 

nævnte Kim Klarsov Jeppesen, at ”der er vel næppe tvivl om, at IT Factorys nøgletal afveg 

betydeligt fra konkurrenterne. Ernst & Young sagde jo netop ved den nylige kåring af IT Factory 

som »Entrepreneur of the Year«, at IT Factory klarede sig markant bedre end den øvrige branche”. 

																																																								
277 https://www.berlingske.dk/virksomheder/stein-baggers-revisor-skal-af-med-millionerstatning 
278 https://www.berlingske.dk/virksomheder/it-factorys-revisor-har-ejendomme-for-100-mio.-kr 
279 https://www.berlingske.dk/virksomheder/revisionsekspert-kpmg-sjuskede-med-it-factory 
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På baggrund af dette burde KPMG-revisorerne have kontrolleret IT Factorys omsætning ekstra 

omhyggeligt.280 

 

På baggrund af de ovenstående udsagn vurderes det, at revisorerne i IT Factory, Erik Dybdahl og 

Thomas Riis, burde have opdaget besvigelserne. Revisorerne manglede oplysninger i 

årsrapporterne, herunder indeholdte årsrapporterne ikke oplysninger om den gæld, som IT Factor 

havde til leasingselskaberne.281 Revisorerne havde alligevel opgivet blank revisionspåtegning uden 

at have foretaget specifikke handlinger for at undersøge besvigelsen. Forklaringen af Kim Klarsov 

Jeppesen udtrykker, at revisorerne ikke havde analyseret regnskabet grundigt nok, hvorfor de ikke 

har overholdt reglerne om god revisorskik. 

 

Efter skandalen med IT Factory valgte Erik Dybdahl at forlade KPMG.282 Normalvis vil en revisor i 

alderen 45-55 år være på toppen af deres karrierer, idet de her har opnået en stærk faglig ballast og 

en stor kundekreds. Statistisk skifter disse ikke deres arbejde ud, medmindre de skifter til en 

konkurrent eller forfølger et karrierespor, som er mere indbringende end revisorfaget.283 Dette er 

ikke tilfælde for Erik Dybdahl, og set i forhold til den generelle norm for revisionsbranchen, vil der 

skulle foreligge særlige årsager til, at en revisor på samme niveau som Erik Dybdahl forlader 

virksomheden uden at have fundet et andet arbejde. Det kan indikere, at Erik Dybdahl selv vidste, at 

han ikke havde udført hans arbejde korrekt, og dermed ikke overholdte de foreliggende forskrifter 

for revision og god revisorskik.284 

 

7.1.7 Revisors forpligtelser 

Erik Dybdahl fik afgivet blank revisionspåtegning i årene 2005-2007, hvilket har betydet, at han 

sammen med medrevisoren, Thomas Riis, har konkluderet, at årsregnskabet var retvisende samt, at 

der ikke forelå særlige forhold, der var nødvendige at fremhæve. Revisorerne har ikke skrevet noget 

om, at IT Factory påtog sig leasingforpligtelser. De to revisorer har været offentlighedens 

tillidsrepræsentanter, og deres rolle har haft stor betydning for offentligheden, da offentligheden 

stoler på, at revisorerne foretog det nødvendige arbejde for at kunne afgive en påtegning. Hertil må 

det konkluderes, at revisorer ikke har overholdt deres forpligtelser, idet blank revisionspåtegning 

																																																								
280 https://www.berlingske.dk/virksomheder/revisionsekspert-kpmg-sjuskede-med-it-factory 
281 https://www.dr.dk/nyheder/penge/kurator-om-kaempeerstatning-den-sidste-knast-i-it-factory-er-vaek 
282 https://www.berlingske.dk/virksomheder/it-factorys-revisor-har-forladt-kpmg 
283 https://www.berlingske.dk/virksomheder/it-factorys-revisor-har-forladt-kpmg 
284 https://www.berlingske.dk/virksomheder/it-factorys-revisor-har-forladt-kpmg 
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har betydet, at årsregnskaber var retvisende, hvilket IT Factorys regnskab ikke var. Revisorerne 

havde ikke i årsregnskaberne for 2016 og 2017 oplyst noget om den tre måneders leasingydelse, 

hvilket skulle oplyses som eventualforpligtelser. Ligeledes var leasing angivet under vareforbrug, 

hvilket ikke tegnede et retvisende billede af årsrapporterne, da størstedelen af omsætningen 

stammede fra leasingkarrusel, men i årsregnskaberne var omsætningen indført under vareforbrug.285  

 

Revisorerne havde ikke oplyst i revisionsprotokoller, at IT Factory havde leasingforpligtelser.286 

Den øverste ledelse (ofte bestyrelsen) svigtede sit tilsyn i IT Factory sagen ifølge Caspar Rose, 

professor fra Copenhagen Business School. Caspar Rose har udtalt, at bestyrelsen burde have 

reageret på de røde flag og ”ikke bare forholde sig passiv eller lade være med at indkalde til møder. 

Desuden er det noget, man kunne tage op med sin revision i revisionsprotokollen, der jo er et vigtigt 

dokument”. En bestyrelse er nemlig forpligtet til at konfrontere direktionen, hvis noget tyder på, at 

tingene ikke fungerer, som de skal.287 

 

Revisorerne i KPMG er blevet kritiseret over, at leasingforpligtelserne ikke fremgik af 

revisionsprotokollen.  

Per Nikolaj Bukh, professor ved Aalborg Universitet og ekspert i regnskabsvæsen, har udtalt, at 

”man må næsten antage, at leasingkontrakterne ikke har været revisor bekendt. Var det tilfældet, 

skulle de enten fremgå af regnskabet, eller der skulle være en forklaring i revisionsprotokollen om, 

hvorfor de omfattende leasing-arrangementer ikke optræder i regnskabet”.288 Per Nikolaj Bukh 

mener således, at leasingaftalerne burde have dukket op et eller andet sted i forbindelse med 

regnskabet, hvilket ikke er tilfældet i IT Factory.289  

 

Der kan på baggrund af de ovenstående konkluderes, at revisorerne ikke har overholdt forpligtelsen 

til at rapportere eksempelvis leasingforpligtelserne.  

 

																																																								
285 https://www.berlingske.dk/business/it-factory-kurator-kraever-987-millioner-af-kpmg 
286 https://www.berlingske.dk/virksomheder/kaempe-erstatningssag-paa-vej-mod-kpmg 
287 https://borsen.dk/nyheder/generelt/advarselslamper-kan-koste-asger-jensby-dyrt-8ey0b 
288 https://finans.dk/artikel/ECE4088307/Leasing-kontrakter-kræver-en-forklaring/?ctxref=ext 
289 https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/artikel/ECE4078325/KPMG-bryder-tavsheden:-Leasing-fusk-eksploderet/ 
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7.1.8 Vurdering af revisorens ansvar  

Det konkluderes, at revisoren ikke burde have indgivet en blank revisionspåtegning. Revisoren 

bærer et ansvar for at revisionspåtegningen med høj grad af sikkerhed viser et retvisende billede. I 

denne sag har pågældende revisor hverken angivet leasingaftalerne korrekt eller gælden til 

leasingvirksomhederne. Der er heller ej foretaget stikprøver af kontrakter, hvor flere af disse var 

fiktive. Derudover var der angivet fiktiv omsætning, hvorfor der skete en pludselig vækst i 

virksomhedens omsætning. Uanset ovenstående forhold fandt det ansvarlige revisionsfirma, at de 

havde overhold deres ansvar og forpligtelser som revisor på sagen. Fagfolk og Østre Landsret har 

dog argumenteret for, at revisoren ikke har overholdt dennes ansvar – både i forhold til foreliggende 

forskrifter om korrekt revision og god revisorskik. Hertil kan det bemærkes, at den ansvarlige 

revisor efter skandalen frivilligt forlod revisionsfirmaet, samt at revisionsfirmaet indgik to forlig 

vedrørende erstatningskrav som følge af deres revisions ansvar.  

 

Det aktuelle spørgsmål er, hvorvidt revisorerne i denne sag havde et ansvar for at opdage 

uoverensstemmelserne i regnskabet. Det vurderes, at revisorerne havde et ansvar, idet der var flere 

faktuelle forhold, der var forkerte i henhold til revisionspåtegning. Det kan herudover konkluderes, 

at en revisor har et ansvar for at udvise god revisorskik, hvor revisorerne i denne sag har forsømt 

dette. Revisorerne burde have været skepsis overfor den pludselige vækst i virksomheden. 

Derudover burde revisorerne have analyseret regnskabet mere grundigt, således at 

uoverensstemmelserne i regnskabet var blevet opdaget. Et andet spørgsmål er, hvorvidt direktørens 

adfærd burde have vækket mistanke hos revisorerne.  

 

Som det ses af analysen af Stein Baggers personlighed, har han nogle psykopatiske 

personlighedstræk, dog passer hans personlighed jf. hans egne udsagn ikke til en psykopat. Fagfolk 

har vurderet, at netop dette kan gøre ham til en meget kalkuleret psykopat, som der er svære at 

opdage. Ved anvendelse af de forskellige besvigelsesmodeller kunne det undersøges, hvorfor Stein 

Bagger begik besvigelsen, men dette kunne først vurderes på baggrund af udtalelser fra Stein 

Bagger efter besvigelsen blev offentlig kendt. Det vil være svært for en revisor at opdage disse 

personlighedstræk på tidspunktet for revisionen. Som udgangspunkt vurderes det, at der i henhold 

til Stein Baggers personlighed ikke var mistænkelige forhold, som revisorerne burde have været 

opmærksom på, andet end at han passer ind i stereotypen. De psykopatisk personlighedstræk hos 
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Stein Bagger vurderes at foreligge i sådan en grad, at det ville være svært for en revisor at opdage, 

og derfor kunne der ikke pålægges revisor ansvar i forhold til dette.  

 

Revisoren pålægges hermed ansvar i denne case, idet det forelå andre fejl i regnskabet, som 

revisoren burde have opdaget, samt da revisor jf. god revisorskik ikke var skepsis overfor den 

pludselige vækst eller foretog grundig undersøgelse af regnskabet. Dog ville det ikke kunne 

pålægges revisoren at være mistænksom på baggrund af Stein Baggers personlighed.  

 

7.2 OW Bunker  

7.2.1 Indledning 

Besvigelsen i virksomheden OW Bunker blev begået af Lars Møller, direktør i OW Bunkers 

datterselskab. I dette afsnit undersøges, hvorfor Lars Møller begik besvigelsen og revisorens 

eventuelle ansvar og forpligtelser i denne forbindelse.  

 

7.2.2 Besvigelsesformen 

Lars Møller begik regnskabsmanipulation ved at give kredit til en problemkunde, Tankoil, på mere 

end en halv milliard kroner. Han holdt oplysningerne om kreditten ude af it-systemerne i 

hovedkontoret, hvorfor han begik regnskabsmanipulation.290  

 

7.2.3 Personen bag besvigelsen 

Lars Møller er tidligere direktør i OW bunker og tidligere direktør i OW Bunkers singaporeanske 

datterselskab, Dynamic Oil Trading.291 Lars Møller er hovedpersonen i svindelsagen for omkring 

750 millioner kroner, som berørte den børsnoterede danske oliekæmpe, OW Bunker.  

 

I 2012 blev Lars Møller udpeget til at være direktør i datterselskabet Dynamic Oil Trading i 

Singapore. Dette blev han grundet hans erfaren i OW Bunker-regi og da han havde været 

regionschef for den gamle Singapore-afdeling. Singapore er kendt for at være både et beskidt og 

kolossalt stort marked, hvorfor Lars Henrik mente, at Lars Møller ville være den rette til stillingen, 

da han ikke altid overholdte reglerne.292 

																																																								
290 https://borsen.dk/nyheder/generelt/tidligere-ow-bunker-direktoer-accepterer-faengselsdom-vil-ikke-forsoege-
hoejesteret-8mai9?fbclid=IwAR1utbbZt4_AwrwFzKqSDP-W-cjICiMhrR7ozHp5DeDg3X7y3oAmEd4_h70 
291 https://finans.dk/erhverv/ECE11440729/tidligere-ow-bunkerdirektoer-idoemt-fem-aars-faengsel/?ctxref=ext 
292 Skouboe, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps 
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Lars Møller blev af vennerne fra fodboldholdet i Singapore, Vikings, kaldt for en guttermand med 

en stærk vilje til at vinde. Nogle beskrev Lars Møller som en helt rolig type, hvorimod andre 

beskrev ham som en typisk oliefyr med hang til luksus og åbne sportsvogne.293  

 

Lars Møller blev tiltalt for at have tilsidesat sine pligter og for at have påført et formuetab hos 

mange investorer.294  

 

7.2.4 Besvigelsesmodellerne 

7.2.4.1 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten vil blive anvendt for at analysere, hvorfor Lars Møller begik besvigelser.  

 

Det er vores vurdering, at Lars Møller begik besvigelsen grundet pres og grundet ønsket om at 

overgå alle og være den bedste.295 I Singapore præsterede Lars Møller højt, hvorfor han blev 

fremhævet som rollemodel for de fremtidige tradere i OW Bunker.296 Grundet hans høje præstation 

blev forventningerne til ham højere af topchefen, Jim Pedersen, hvorfor Lars Møller må have følt 

sig presset til levere en høj præstation. Lars Møller har fortalt, at han var presset siden første dag 

grundet den aggressive forretningsmodel i Singapore.297  

 

Lars Møller fik muligheden for at besvige grundet hans høje stilling i Dynamic Oil Trading. 

Grundet hans stilling og datterselskabets beliggenhed i Singapore fik Lars Møller frie rammer til at 

styre virksomheden. Han kunne selv vælge de kunder, som han ønskede, da ingen foretog kontrol. 

Nedenstående SMS korrespondance mellem Lars Møller og direktøren Jim Pedersen viser tydeligt, 

at der ikke var kontrol med Lars Møllers arbejdsopgaver i Singapore, hvilket har gjort muligheden 

for besvigelse nemmere:298  

SMS 7: Jim Pedersen til Lars Møller: "Hej Lars, X siger, at vi netto er 36 mio. USD ude med 

Tankoil? Er det rigtigt. Venligst Jim" 

																																																								
293 https://www.bt.dk/krimi/vennerne-rystet-over-svindel-mistanken-det-minder-om-stein-bagger 
294 https://www.tv2nord.dk/tv-2/tidligere-direktor-i-ow-bunker-far-fem-ars-faengsel 
295 Skouboe, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps  
296 Skouboe, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps 
297 https://borsen.dk/nyheder/generelt/lars-moeller-i-retten-jeg-var-under-pres-fra-dag-et-650w4 
298 https://www.dr.dk/nyheder/penge/dokumentation-her-er-smserne-der-gik-forud-ow-bunkers-fald 
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SMS 8: Lars Møller til Jim Pedersen: "jeg talte med XX i fredags. Det var 26 mil minus vores open 

orders, som er mere end 20 mil. Vi har møde med dem i den kommende uge. Er du på kontoret 

torsdag. Eller fredag i Aalborg?" 

SMS 9: Jim Pedersen til Lars Møller: "Det er jeg. Er ikke sikker på, hvad det betyder. Hvad er 

vores netto balance?" 

SMS 10: Lars Møller til Jim Pedersen: "Lad mig checke, hvad den er netto med XXX, kommer retur 

om lidt". 

SMS 11: Jim Pedersen til Lars Møller: "Lars, jeg troede, at vi hele tiden kontrollerede, at vi ikke 

kommer i vanskeligheder?" 

SMS 12: Lars Møller til Jim Pedersen: "Det gør vi også. Net er 24 mil, så har vi open orders, som 

enten er leveret eller bliver leveret for 20 mil skal modregnes." 

SMS 13: Jim Pedersen til Lars Møller: "Ok, dem som skal leveres kan du ikke modregne, hvis de 

vælter, så sørg for, at vi netto går i nul? Ved du, hvor meget, som er leveret?" 

SMS 14: Lars Møller til Jim Pedersen: "Der er leveret en del over weekenden, og ja, vi skal nok få 

det ned" 

SMS 15: Jim Pedersen til Lars Møller: "Lars, det er altså vigtigt, at du holder skarpt øje med disse 

balancer, kan vel ikke helt forstå, vi ikke gør det." 

 

Lars Møller havde ikke offentligt udtrykt, hvordan han retfærdiggjorde sine handlinger, men han 

har fortalt, at det ”bare” var kredit, som senere ville blive tilbagebetalt, uanset at denne var over den 

normale grænsen. Lars Møller opfattede kreditten som udestående og ikke som et tab.299 Lars 

Møller nævnte også, at han var en sproglig student, hvorfor han ikke havde interesse eller flair for 

Excel og regnskaber. Han understregede, at han kun blev ansat for at skabe vækst i datterselskabet 

og fordi, at han ikke altid spillede efter reglerne.300 

 

7.2.4.2 Besvigelsesdiamanten  

Det er vores vurdering, at Lars Møller besidder et stort ego.  Dette afspejler sig i, at han mente, at 

andre ikke ar lige så gode som ham.301 Lars Møller har kunne lyve effektivt og konsistent, da hans 

venner ikke mærkede nogen forandring på ham efter han begik besvigelsen. Lars Møller havde 

været heldig, da han besed en position i virksomheden, som gav ham muligheden for at undgå 

																																																								
299 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/oliedirektoer-afviser-svindel-graense-for-kreditter-var-flydende-7jpyj 
300 Skouboe, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps 
301 Skouboe, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps 
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kontrolsystemerne. Derudover vidste Lars Møller også, at Jim Pedersen ikke foretog kontrol af 

arbejdet i Singapore, hvortil besvigelse blev gjort endnu nemmere og muligt for Lars Møller.  

 

7.2.4.3 MICE modellen 

Det er vores vurdering, at Lars Møller afdækker et af elementerne i MICE modellen, nemlig ego. 

Hans ego er højt, eftersom han blev udvalgt til at være direktøren i datterselskabet og derefter fik 

frie hænder til arbejdsopgaverne. Lars Møllers ego anses også som værende høj, da han blev 

fremhævet som rollemodel over for andre trader.  

 

Elementet penge ses oftest som det første incitament, men dette var ikke tilfældet i denne case, 

hvilket er atypisk.  

 

7.2.5 Psykopatiske træk 

Som i casen ovenfor er det relevant at undersøge de psykopatiske personlighedstræk hos Lars 

Møller.   

 

Det vurderes, at Lars Møller ikke har de fleste af de personlighedstræk, som en psykopat oftest har. 

Han udviste enkelte psykopatiske personlighedsmæssige træk. Hans livsstil var impulsiv, da han var 

storbruger. Han var uærlighed over for ledelsen, da han ikke kommunikerede ændringerne i 

regnskabet. Han har dog fortalt sandheden om, hvordan kreditten til Tankoil var løbet fuldstændigt 

løbsk. Heraf kunne kunden ikke betale pengene tilbage. I Singapore havde datterselskabet ydet 

enorme kreditter til at finansiere oliehandel med en samarbejdspartner, nemlig Tankoil.302 Lars 

Møller har derfor både været ærlig og uærlig på samme tid, hvilket ikke er et typisk 

personlighedstræk ved psykopat.  

 

Lars Møller anses som værende ansvarsfuld, da han havde til hensigt at betale pengene tilbage over 

tid i en afdragsordning.303 Tilbagebetalingen kan skyldes dårlig samvittighed, hvilket ikke er et 

typisk personlighedstræk hos en psykopat. Lars Møller udviste en vis form for loyalitet til 

virksomheden. Han kunne med lethed have taget andel af de penge, som ikke blev bogført i 

systemet, men det gjorde han ikke. Et sådant personlighedstrækkene ses ikke hos psykopater.  

																																																								
302 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8980475/email-fucked-up-singaporechef-broed-graedende-sammen-da-han-
trak-livet-ud-af-ow-bunker/?ctxref=ext 
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Lars Møller besvegede, men fik ikke en direkte økonomisk direkte af dette, hvilket også er atypisk 

for besvigere.  

 

7.2.6 Revisors ansvar 

OW Bunkers revisorer var revisorer fra revisorfirmaet Deloitte.304 Erhvervsstyrelsen valgte at klage 

over to af Deloittes revisorer til Revisornævnet efter en undersøgelse af OW Bunkers regnskab for 

2013.305 

 

Erhvervsstyrelsen har i deres indbringelse for Revisornævnet anført, at det var deres opfattelse, at 

revisorerne ikke overholdte reglerne om god revisorskik. Dette på baggrund af de 8 klagepunkter, 

som klagen indeholder. Disse 8 klagepunkter er angivet i indbringelsen og er følgende: 306 

1. Revisorerne har ikke udført en tilstrækkelig revision af koncernregnskabet for 2013 for 

O.W, idet revisor har undladt at planlægge og udføre handlinger til imødegåelse af risikoen 

for, at koncernens bruttofortjeneste kunne være påvirket væsentligt som følge af 

gevinster/tab ved olieprisændringer, herunder nettogevinster på oliederivater, der ikke havde 

til formål at sikre mod olieprisrisici på kontrakter og lagre. 

2. Revisor har ikke haft grundlag for at udtale i revisionspåtegningen, at beskrivelsen i 

ledelsesberetningen om indtjening og risiko på olieprisændringer var konsistent med 

koncernregnskabet og årsregnskabet for 2013 for O.W. Bunker A/S. 

3. Revisor har tilsidesat god revisorskik, ved udførelsen af revisionen af eventualforpligtelser i 

årsregnskabet for 2013 for O.W. Bunker & Trading A/S, idet det ikke er kontrolleret, om 

virksomheden i løbet af regnskabsåret 2013 havde afgivet sikkerhedsstillelser og 

indeståelser på vegne af tilknyttede virksomheder over for banker og leverandører. 

4. Revisor har ikke dokumenteret, at der blev udarbejdet en uafhængighedsvurdering, eller 

udført den tilstrækkelige opgaveaccept, til brug for erklæringsafgivelserne ved 

omstruktureringen af Wrist Marine Supplies A/S i løbet af november 2013.  
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5. Revisor har ikke afgivet vurderingsberetningen og revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 

2013 på kapitalforhøjelse i O.W Bunker ApS, idet revisor ikke har dokumenteret, at der blev 

foretaget den nødvendige planlægning af revisionsopgaven, og da ledelsens 

regnskabserklæring ikke blev indhentet.  

6. Revisor har ikke afgivet vurderingsberetningen og revideret åbningsbalance pr. 1. januar 

2013 i forbindelse med omdannelse af O.W. Bunker ApS til O.W. Bunker A/S i 

overensstemmelse med god revisorskik, idet revisor ikke har dokumenteret, at der blev 

foretaget den nødvendige planlægning af revisionsopgaven.  

7. Revisor har tilsidesat god revisorskik, ved ikke at have modtaget en underskreven 

ledelseserklæring i forbindelse med udførelsen af reviewet af mellembalance pr. 31. oktober 

2013 til brug for udlodning af ekstraordinært udbytte i O.W. Supply & Trading A/S.  

8. Revisor har tilsidesat god revisorskik, ved ikke at have dokumenteret planlægning og 

udførelse af review af mellembalance pr. 30. november 2013 til brug for udlodning af 

ekstraordinært udbytte i Wrist Marine Supplies A/S.  

 

Sagen er endnu ikke afgjort af Revisornævnet. 

 

Anders Done, direktør hos Deloitte, har i en pressemeddelelse omkring Erhversstyrelsens klage 

udtalt, at der ikke var noget som helst at komme efter, og at de var uenige med Erhvervsstyrelsens 

konklusioner.307 Han udtalte følgende: ”når du handler med olie, er der nogle risici, og de bliver 

beskrevet i regnskabet. Er de så beskrevet godt nok? Ja, det synes jeg faktisk, at de er”. 308 Han 

tilføjede ligeledes, at ”vi kan konstatere, at vi er fundamentalt uenige i Erhvervsstyrelsens kritik, 

som vi mener baserer sig på en manglende forståelse af både revisionsmæssige principper og 

forretningsmæssige standarder for den type af virksomheder, som O.W. Bunker repræsenterer. 

Derfor ser vi nu frem til at få sagen bedømt af fagfolk i Revisornævnet”. Deloitte mente ligeledes, at 

det væsentlige måtte være, hvorvidt regnskabet var retvisende eller ej.309 Anders Done sagde hertil, 
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at ”vi er derfor tilfredse med, at styrelsen ikke kan finde anledning til at stille spørgsmål til dette 

meget vigtige punkt (hvorvidt regnskabet var retvisende eller)”.310 

 

Deloitte var ligeledes uenige med Erhvervsstyrelsen om deres vurdering af, hvorvidt indtægterne fra 

spekulationen burde være fremgået tydeligere af regnskabet. Hertil har Deloitte hævdet, at 

styrelsens konklusion bygger på en misforståelse af selve OW Bunkers forretningsmodel. Ifølge 

Deloitte sikrede derivaterne en stabil indtjening på den olie, som blev solgt til kunder uanset 

udsving i olieprisen.311 

 

I artiklen ”Deloitte tager til genmæle efter kritik i OW Bunker-sag”312 afviser Deloitte kritikken fra 

Erhvervsstyrelsen, da de ikke mener, at regnskabet for OW Bunker fejlede noget, inden selve 

firmalet blev børstnoteret i 2014. Hertil bemærkede Deloitte, at ”der heller ikke er noget at udsætte 

på resten af salgsmaterialet op til børsnoteringen, det såkaldte prospekt, om end revisionsfirmaet 

kun vil stå på mål for selve regnskabet”. 

 

Deloitte stillede den 26. december 2018 op til interview om revisionsfirmaets rolle i OW Bunker 

sagen.313 

Tilstede var Deloittes repræsentanter, topchefen Anders Dons og chefen for Deloittes’ Reputation 

and risk afdeling Jan Bo Hansen. Jan Bo Hansen udtalte under interviewet, at de ikke var deres 

opfattelse, at de havde begået nogen faglige fejl og at Deloitte ”slet ikke se, at regnskabet og 

revisionen af det regnskab har nogen som helst sammenhæng med, at OW Bunker gik konkurs”. Jan 

Bo Hansen fortalte også, at de aldrig nåede at starte revisionen af 2014-regnskabet, hvilket betød, at 

de ikke vidste, hvad der skete i efteråret 2014, men at regnskabet for 2013 beskrev korrekt, hvad der 

foregik i OW Bunker i de tre år, der var sammenligningstal for. Hertil udtalte han ”og selv om olien 

er volatil, så viser regnskabet, at selskabets risikostyringsmodel virkede, og at den var med til at 

sikre en meget stabil indtjening”.  
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Deloitte mente, at der havde været to hovedårsager til konkursen i OW Bunker: tab på kreditter til 

en økonomisk tvivlsom samarbejdsparter i Singapore og tab på handel med avancerede finansielle 

papirer. I Singapore foregik der en del ting, og Jan Bo Hansen kommenterede følgende: ” Vi ved jo 

ikke, hvad der er foregået ud over det, der skete i Singapore, og som ikke var helt efter reglerne.” 

Hertil mente Deloitte, at den mest rimelige forklaring ar, at virksomheden overskred de rammer, der 

var fastlagt for derivathandlen, hvilket der dog stadig er usikkerhed om. Hvorvidt Deloitte har 

revideret datterselskabet i Singapore vides ikke, hvorfor det ikke kan angives, hvem der havde 

ansvaret for opdagelsen af besvigelser i Singapore.  

 

Frank Thinggard har vurderet Erhvervsstyrelsens klage over Deloitte til Revisornævnet. Han har 

bemærket, at det burde være fremgået klarere af koncernens regnskab, at OW Bunker handlede med 

komplicerede oliederivater. Hertil bemærker han, at det var forkert, at prisen på olie ikke havde en 

betydning for virksomhedens indtjening på baggrund af hvordan det fremgik af regnskabet. Det er 

Frank Thinggard opfattelse, at det er langt fra sikkert, at Deloitte får kritik i Revisornævnet.  

 

I de spørgsmål, som Finans314 har stillet til Frank Thinggard, tager kun sigte på hovedklagen, 

selvom Erhvervsstyrelsen har klaget over otte punkter. Hovedklagen omhandler OW Bunkers 

omtale af oliederivater i regnskabet og formuleringen omkring, at indtjeningen var uberørt af 

olieprisens udvikling.315  

 

Frank Thinggard har ud fra svar fra Deloitte nået frem til, at OW Bunker solgte optioner, hvilket har 

betydet, at koncernens kunder købte en ret til at kunne få leveret olie på et senere tidspunkt til en 

pris, som var forhandlet i forvejen. Optionerne blev afdækket risikomæssigt af OW Bunker ved at 

købe andre oliederivater, og i regnskabet blev det betegnet som en ”risk management”-service.316 

 

Ydermere mente Frank Thinggard ikke, at det var rigtigt, at selve indtjeningen var upåvirket af 

selve olieprisens udvikling. OW Bunker arbejdede med en ramme, som fastslog, at der blev 

opereret med åbne nettopositioner på op til 200.000 tons olie. Det er Deloittes opfattelse, at rammen 
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sjældent blev udnyttet. Det er derimod Frank Thinggard opfattelse, at indtjeningen blev påvirket af 

olieprisen, hvis nettoposition ikke var nul. Han vurderer hertil, at ”vi kender ikke størrelsen af den 

åbne usikre nettoposition i 2013 og indtjeningen fra dette. Hvis beløbene er små, og Deloitte har 

checket dette, kan de måske slippe for kritik”.317 Frank Thinggard er dog enig med 

Erhvervsstyrelsen, men han vurderer alligevel på baggrund af ovenstående, at Deloitte kan blive 

frikendt i Revisornævnet. 318  

 

Det er finansdirektøren i OW Bunker, Kent Larsen, opfattelse, at revisorerne i Deloitte har 

godkendt, at OW Bunker skiftede regnskabsprincipper. OW Bunker valgte at skifte 

regnskabsprincipper således, at renteindtægterne fra den enorme kredit blev indregnet i OW 

Bunkers driftsresultat. Dette fremstillede OW Bunkers økonomiske situation langt bedre end 

realiteten, hvorfor det er ulovligt.319 Kent Larsen har fremvist en mail, hvori han anfører, at Deloitte 

godkendte ændringen. Denne mail er dog sendt af Kim Larsen til Jim Pedersen, tidligere 

bestyrelsesmedlem i OW Bunker. Det fremgår af mailen, at ”Peter Storgaard har clearet med 

Deloitte, og at de tog renter fra kunder med i GP. Vi indarbejder det i Q3 og tilpasser 

sammenligningstal”.320 

 

Deloitte benægter dog at have godkendt den kontroversielle regnskabsændring på baggrund af 

ovenstående mail. Mailen er sendt mellem to medarbejdere, hvilket betyder, at mailen ikke er en 

klar indikation på, at Deloitte godkendte udskiftning af regnskabsprincipperne. Havde mailen 

derimod været sendt fra Deloitte til en af medarbejderne i OW Bunker, havde det været et bevis på, 

at Deloitte havde godkendt at skrifte regnskabsprincipper. Hertil vurderer vi, at Deloitte ikke vil 

kunne stilles til ansvar for regnskabsændringen, som OW Bunker foretog.  

 

Da Erhvervsstyrelsen finder, at Deloitte som revisorer ikke har overholdt deres ansvar og udført 

arbejdet på en forsvarlig måde, kan revisorerne ifalde sanktioner. Erhvervsstyrelsen har rejst 

erstatningskrav mod Deloitte, idet de finder, at Deloitte har handlet culpøst og da der er lidt et 
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tab.321 Erstatningskravet er på 2,2 milliarder kroner, men Østre Landsret har afvist et 

erstatningskrav på 800 mio. kr. i et omfattende sagskompleks efter OW Bunkers konkurs.322 

 

7.2.7 Vurdering af revisorens ansvar  

Det er vanskeligt at vurdere revisorernes ansvar for denne case, idet det er uklart, om revisorerne fra 

Deloitte har udført de rette revisionshandlinger for at kunne afdække risikoen for væsentlig 

fejlinformation. Revisorerne skal udføre revisionsopgaverne i overensstemmelse med god 

revisorskik, således at revisorer gennem revisionen øger regnskabets troværdighed og på denne 

måde sikre, at regnskabet giver et retvisende billede. Erhvervsstyrelsen har ikke stillet 

spørgsmålstegn ved, om regnskabet var retvisende eller ej. Det er på baggrund af det manglende 

spørgsmålstegn vores vurdering, at revisorerne må anses for at have udført revisionsopgaverne efter 

reglerne om god revisorskik. 

 

7.3 Hesalight  

7.3.1 Indledning 

Besvigelsen i virksomheden Hesalight blev begået af stifter og direktør, Lars Nørholt. I dette afsnit 

undersøges, hvorfor Lars Nørholt begik besvigelsen samt revisors eventuelle ansvar og forpligtelser 

i denne forbindelse.  

 

7.3.2 Besvigelsesformen 

Lars Nørholt begik misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Han misbrugte firmakortet til 

private udgifter, herunder køb af tre spanske ejendomme, gave til hustruen og meget mere.323 Han 

forfalskede kontrakter og benyttede disse til at få andre til at investere i virksomheden, hvorved han 

begik regnskabsmanipulation. Han valgte bevidst at præsentere forkerte betydelige informationer, 

hvilket gjorde regnskabet misvisende. Ligeledes var omsætningen baseret på falske kontrakter.324 
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7.3.3 Personen bag besvigelsen  

Lars Nørholt stiftede Hesalight i 2009 med en særlig salgsmodel, som medførte, at Hesalight i de 

efterfølgende år fik stor succes. I følge salgsmodellen skulle Hesalights kunder først betale for deres 

LED-lamper, når lamperne resulterede i kontante energibesparelser.325  

 

Lars Nørholt afsluttede ikke diplomuddannelsen HD, men han havde kun bestået første del i 1995. 

Alligevel oplyste Lars Nørholt i Hesalight prospekt, at han havde en bachelorgrad i regnskab og 

finansiering fra Copenhagen Business School, som var angivet til at være bestået i 1998.326 

 

7.3.4 Besvigelsesmodellerne 

7.3.4.1 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten vil blive anvendt for at analysere, hvorfor Lars Nørholt begik besvigelserne.  

 

Lars Nørholt havde et ønske om, at Hesalight skulle blive verdenskendte og konkurrere med 

mærker som Philips og Osram.327 I takt med at Hesalight voksede, havde Lars Nørholt brug for 

kapital, da vækst kræver kapital. Han søgte om kaptital fra bankerne, men blev afvist, hvorfor han 

valgte at gå til investorgrupper, hvor han fremlagde et prospekt, som var bygget på en løgn. Han 

valgte at give falske oplysninger på årsregnskaberne, falske kontrakter samt falske skriftlige 

aftaler.328 Efter aftalerne med investorerne kom i hus, fortalte Lars Nørholt stolt, at ”det er 

eksploderet helt sindssygt. Vi har femdoblet vores omsætning hvert år, og vi kommer over en halv 

milliard kroner i omsætning i år. Til næste år har vi nu fået ordrer for 3,5 milliarder kroner. Det vil 

bringe os på blandt de 50 største virksomheder i Danmark”. 329  

 

Ud fra de generelle risikofaktorer, som er beskrevet under besvigelsestrekanten i teoriafsnittet, vil 

Lars Nørholts pres/incitament i forbindelse med regnskabsmanipulation være ”et usædvanligt pres 

på den daglige ledelse for at opfylde tredjeparters krav eller forventninger”. Lars Nørholt var 

nødsaget til at ændre på regnskaberne og kontrakterne for at kunne få investorerne til at godkende 
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kapitalen, da har følt et pres for, at Hesalight skulle være på niveau med de store lampe-

virksomheder.330  

 

Lars Nørholt gav 20% af det forgangne års overskud i virksomheden til sig selv331, hvorfor han var 

interesseret i, at virksomheden gav overskud, hvilket også er et tegn på incitamentet. Lars Nørholt 

blev nødt til at have overskud i virksomheden, idet det var overskuddet, som finansierede hans 

privilegerede livsstil. Han havde købt en villa i Roskilde Fjord for 14,9 millioner, tre boliger på 

Mallorca332 og en del dyre tøj- og taskeindkøb, restaurantbesøg og et liv med stor rejseaktivitet 

gennem virksomhedens kapital.333  

 

Lars Nørholt havde muligheden for at besvige, da han både var stifter samt administrerende direktør 

i Hesalight. Han var overbevisende som person, og kunne derfor bygge løgne op omkring fiktive 

investorer, og benytte disse, når han søgte om kapital hos andre investorer. Lars Nørholt fik 

muligheden, da bestyrelsen forsømte deres forpligtelser. De skulle have sørget for at etablere 

procedure, således at man kunne holde øje med, at de interne kontroller i virksomheden fungerede, 

og heraf forsømte bestyrelsen altså at føre det påkrævende tilsyn med selskabets finansielle 

forhold.334  

 

Lars Nørholt har selv begrundet besvigelsen med, at Hesalight ville opnå stor succes, ligesom de 

gjorde til at starte med. Samtidig har Lars Nørholt udtalt, at han ønskede, at Danmark skulle på 

verdenskortet, hvilket Hesalight skulle sørge for.335 På denne måde prøvede Lars Nørholt at vise, at 

han begik besvigelse, fordi han ønskede at virksomheden fik succes og deraf blev verdenskendte.336 

 

Lars Nørholt har i et interview angivet, at han ikke fortryder sine handlinger.337 Han har ikke dårlig 

samvittighed og dertil har han ikke et behov for at retfærdiggøre sine handlinger, da det er hans 

opfattelse, at han intet har gjort forkert. Besvigelsestrekanten kan deraf være vanskelig at anvende, 
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da Lars Nørholt ingen samvittighed viser. Dertil kan det bemærkes, at mange af hans 

personlighedstræk indikerer psykopatiske træk, hvilket gennemgås senere.  

 

7.3.4.2 Besvigelsesvægten 

Besvigelsesvægten anvendes i denne case, da denne udskifter retfærdiggørelse i 

besvigelsestrekanten med personlig integritet. Incitament/pres og muligheden er ens som i 

besvigelsestrekanten. Det er vores vurdering, at Lars Nørholt har i dag en lav personlig integritet, 

idet han har begået besvigelse, og derfor er observerbar, både for revisorer, men også omverdenen. 

En undersøgelse af Albrecht viser, at personer, som begår besvig, oftest bruger deres udbytte til at 

købe luksuøse materielle goder, og derfor kunne en revisor have observeret Lars Nørholts adfærd 

under perioden, hvor han begik besvigelserne.  

 

7.3.4.3 Besvigelsesdiamanten 

Lars Nørholt besidder ud fra vores vurdering et stort ego, hvilket afspejler sig i hans praleri over 

virksomhedens succes og hans livsstil. Ligeledes har Lars Nørholt også kunne lyve effektivt og 

konsistent, da han over for investorerne har kunne fremlægge en kæmpe løgn samtidig med, at han 

har kunne få dem til at investere. Han besad en rigtig god position i virksomheden, og heraf har han 

kunne undgå kontrolsystemerne.  

 

7.3.4.4 MICE modellen 

I forhold til MICE modellen vurdere vi, at den afdækker to af elementerne, money (penge) og ego 

for Lars Møller. Lars Nørholt havde gennem en direktørkontrakt sørget for, at han sikrede sig selv 

en stor bonus, hvis det lykkedes Hesalight at fremskaffe kaptital. Ligeledes fik han bonus af 

selskabets omsætning.338 Lars Nørholts ego er højt, da han stiftede Hesalight, og på denne måde 

følte han sig berettigede til de ting, som han gjorde.  

 

																																																								
338 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/hesalight-stifter-lars-noerholt-er-doemt-her-er-sagen-set-fra-begge-baenke-
i-retssalen-2jkab 



	 93	

7.3.5 Psykopatiske træk 

Som i casen ovenfor er det relevant at undersøge de psykopatiske personlighedstræk hos Lars 

Nørholt. Lars Nørholts besvigelser er på samme niveau som Stein Baggers besvigelser, hvorfor de 

må have udvist nogle af de samme psykopatiske personlighedstræk.339  

 

Det vurderes, Lars Nørholt har nogle psykopatiske personlighedsmæssige træk. Hans livsstil har 

været impulsiv, da han var storbruger. Hans livsstil udskiller sig dog, ligesom Stein Bagger, da han 

har en familie, hvilket ikke passer sammen med de psykopatiske personlighedstræk.  

 

Følelsesmæssigt udviser Lars Nørholt høje personlighedsmæssige træk, idet han ikke fortryder hans 

handlinger. I et interview udtalte han, at ”jeg fortryder ikke noget i den her sag. Hesalight bliver 

fremstillet som ét stort drømmeri, hvor forretningsidéen var helt forfærdelig, og 

regnskabsprincipperne var helt ved siden af. Men det er en af de bedst gennemtænkte 

forretningsmodeller, som er set i lang tid og idéen var min”.340 Det viser tydelig mangel på dårlig 

samvittighed. Derudover mangler han empati, da han ikke tænker på, hvordan det kan påvirke andre 

mennesker. Han har heller ej en ansvarsfølelse overfor de berørte, og hvorledes hans svindel har 

påvirket disse mennesker.  

 

Lars Nørholt viser stærke interpersonelle karaktertræk. Han er overbevisende, hvilket tydelig ses i 

måden, hvorpå han overbeviste investorer på baggrund af fiktive oplysninger. Dette gør ham også 

uærlig. Han har et behov for at fortælle omverdenen om Hesalights succes, samt at vise hans succes 

gennem hans materielle goder og rejser. Det er hans opfattelse, at hans virksomhed kunne få 

Danmark på verdenskortet, samt at det var den bedste forretningsmodel. Disse viser, hvor høje 

tanker han har om sig selv, og hvor narcissistisk han er. Han har en grandios selvforståelse. Alle 

disse personlighedstræk er typiske for psykopater.341  

 

																																																								
339 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/lars-noerholt-blev-idoemt-faengselsdom-der-matcher-stein-baggers-nu-
kaemper-han-for-frifindelse-i-ankesag 
340 https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/virksomheder/lars-noerholt-efter-nedtur-jeg-fortryder-intet-6a69i 
341 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/det-er-forfaerdeligt-at-se-sit-livsvaerk-pludseligt-doe-uberettiget-7kdqb 
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Lars Nørholt besidder dog ikke alle psykopatiske personlighedstræk. Han har styr på sit liv, og har 

målsætninger over Hesalight’s succes.342 Som tidligere nævnt er hans familieliv og ansvarsfølelsen 

overfor denne også atypisk for psykopater.  

 

7.3.6 Revisors ansvar 

Statsautoriseret revisor, Frank Bergmann Hansen, var revisor for Hesalight. Erhvervsstyrelsen lagde 

i 2015 sag an mod Frank Bergmann Hansen.343 Frank Bergmann Hansen blev pålagt en bøde på 

150.000 kroner i fra Revisornævnet344 for at afgive erklæringer gennem revisionsselskaber, som 

ikke var registreret hos Erhvervsstyrelsen.345  

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et notat om Hesalight, og har efterfølgende indbagt Frank 

Bergmann Hansen for Revisornævnet grundet hans afgivne revisionspåtegninger.346 De har i notatet 

vurderet, at Frank Bergmann Hansen har overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, 

ISA 230, afsnit 8, ISA 315, afsnit 11, litra c, ISA 500, afsnit 6 og ISA 540, afsnit 23. De vurderede, 

at revisoren manglede at dokumentere den anvendte regnskabspraksis og den anvendte 

produktionsmetode.347  

 

7.3.6.1 Afgørelse om sag nr. 3/2017  

Klagepunkt 1 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af deres notat vurderet348, at Frank Bergmann Hansen afgav 

revisionspåtegningen på årsregnskabet i 2015, hvorved han overtrådte sin uafhængighed. 

 

Erhvervsstyrelsen har i klagen gjort gældende, at revisoren havde en væsentlig indirekte økonomisk 

interesse i Hesalight, hvori han ejede 10% af kapitalandelene i selskabet gennem et andet 

anpartsselskab. Denne indirekte økonomiske interesse var målt til at udgøre omkring 1,5 million 

kroner.349 Frank Bergmann Hansen havde også en væsentlig indirekte økonomisk interesse i et 

																																																								
342 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/det-er-forfaerdeligt-at-se-sit-livsvaerk-pludseligt-doe-uberettiget-7kdqb 
343 http://docplayer.dk/108821811-Kendelse-den-9-januar-2018-blev-der-i-sag-nr-3-2017-erhvervsstyrelsen-mod-
statsautoriseret-revisor-frank-bergmann-hansen-afsagt-saalydende.html 
344 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8664236/hesalightrevisor-faar-kaempeboede-i-revisornaevnet/ 
345 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8664236/hesalightrevisor-faar-kaempeboede-i-revisornaevnet/ 
346 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/revision_af_aarsregnskabet_for_2014_for_hesalight.pdf 
347 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/revision_af_aarsregnskabet_for_2014_for_hesalight.pdf 
348 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/revision_af_aarsregnskabet_for_2014_for_hesalight.pdf 
349 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/003-2017_9._januar_2018.PDF 
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anpartsselskab, som var datterselskab til Hesalight. Erhvervsstyrelsen mener deraf, at revisoren har 

overtråde uafhængighedsbekendtgørelses § 2, stk. 1, nr. 3, da han afgav revisionspåtegningen.  

 

Frank Bergmann Hansen mener dog ikke, at han havde væsentlig indirekte økonomisk interesse i 

Hesalight. Det var hans opfattelse, at ”en direkte økonomisk interesse foreligger, hvor personen 

selv er i stand til at påvirke investeringsbeslutninger, altså selv har direkte indflydelse på den 

økonomiske interesse, hvorimod en indirekte økonomisk interesse foreligger, hvor personen ikke 

selv direkte har rådighed over investeringen, for eksempel aktiver igennem et investeringsselskab. 

At den økonomiske interesse skal være væsentlig betyder, at ejerskabet skal spille en rolle, for 

eksempel ved, at en aktiepost sætter personen i stand til at påvirke ledelsesbeslutninger i 

virksomheden. Revisor har i tilknytning hertil gjort gældende, at han har været uafhængig i forhold 

til klienten i en grad, der overholder ovenstående principper, dels som følge af overdragelse af 

stemmeretten til 3. mand, dels fordi der overfor 3. mand er afgivet køberet og forkøbsret til en fast 

pris, som ligger væsentligt under værdien af U ApS' bogførte værdi af U ApS' andel af D Holding 

ApS.”350 

 

Det fremgår af afgørelsen, at Revisornævnet mente, at revisoren ikke var uafhængig, hvis en 

tredjemand kunne komme i tvivl. Revisornævnet fandt i afgørelsen det bevist, at der forelå 

omstændigheder, som var egnet til at vække tvivl omkring revisors uafhængighed. Ligeledes 

påpegede Revisornævnet, at ”det fremgår af de modtagne dokumenter, at der ligger en fælles 

økonomisk interesse mellem revisor og selskabet D Holding ApS og dermed med dettes 

datterselskab D ApS. Revisoren ejede nemlig 10 % af kapitalandelene i selskabet D Holding ApS 

gennem U ApS, hvilket fremgik af cvr.dk. Ifølge det offentlig tilgængelige register var U ApS 

indehaver af 10-14,99% af ejendomsretten og stemmeretten i D Holding ApS.”351  

 

Revisornævnet fandt på baggrund af ovenstående det bevidst, at ovenstående forhold vækkede tvivl 

omkring revisorens uafhængighed, hvorfor Revisornævnet vurderede, at Frank Bergmann Hansen 

havde overtrådt inhabilitetsbestemmelserne, jf. revisorlovens § 24 og 

uafhængighedsbekendtgørelsen.352  

 

																																																								
350 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/003-2017_9._januar_2018.PDF 
351 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/003-2017_9._januar_2018.PDF 
352 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/003-2017_9._januar_2018.PDF 
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Klagepunkt 3c 

Erhvervsstyrelsen vurderede på baggrund af Frank Bergmann Hansens papirer, at det ikke påvises, 

at han havde vurderet betingelserne for at benytte produktionskriteriet i forbindelse med aflæggelse 

af årsregnskaber for tidligere år. Revisoren skulle hvert år have vurderet, om betingelserne var 

opfyldt for at kunne anvende metoden, jf. ISA 315, afsnit 11, litra c.  

 

I planlægningsfasen havde revisoren beskrevet Hesalight formål, men undladt at fortælle om hvilke 

driftsmæssige forhold i virksomheden, som understøttede, at Hesalight havde en egentlig 

produktion af varer eller ydelser, som retfærdiggjorde Hesalight til at indtægtsføre efter 

produktionskriteriet.353  

 

Erhvervsstyrelsen havde i klagen vurderet, at revisoren ikke havde dokumenteret, at vedkommende 

have forholdt sig tilstrækkelig kritisk til, hvorvidt Hesalight opfyldte betingelserne i 

årsregnskabslovens for at kunne anvende produktionskriteriet. Heraf vurderede Erhvervsstyrelsen, 

at Frank Bergmann Hansen havde overtrådt reglerne om god revisorskik i medfør af revisorlovens § 

16, stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, og ISA 500, afsnit 6. Revisorer skal overholde de overordnede mål 

og krav, som er defineret i ISA 240, hvilket Erhvervsstyrelsen ikke mente, at Frank Bergmann 

Hansen havde gjort. Hertil ses, at revisoren ikke havde vurderet risici for væsentlig fejlinformation 

og han havde ikke opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis.  

 

Frank Bergmann Hansen henviste i klagen til årsregnskabslovens § 78 omkring klagepunktet 3c. 

Han gjorde hertil gældende, at regnskabsprincippet også kunne anvendes, da Dansk Eksport Kredit 

havde stillet garanti for igangværende arbejder.354 Det var ligeledes revisoren opfattelse, at F A/S 

havde været omfattet af definition i årsregnskabslovens § 83b, som en virksomhed "der i henhold til 

aftale udfører entreprisearbejder eller serviceopgaver for fremmed regning”. Revisoren henviste til 

årsregnskabslovens § 11, da han havde anvendt denne for at kunne vise et retvisende billede om 

værdiansættelsen af de indgåede kontrakter. Frank Bergmann Hansen mente, at han ikke havde 

overtrådt reglerne om god revisorskik, og at han derfor skulle frifindes for dette klagepunkt.355 
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Regnskabsposten igangværende arbejde for fremmed regning udgjorde 116.353.950 kroner i 

årsregnskabet for 2014, hvilket Revisornævnet mente var en væsentlig post i regnskabet. Der skal i 

regnskabsposten indgå et væsentligt ledelsesskøn.356 Virksomheden havde anvendt 

produktionskriteriet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, hvilket Revisornævnet lagde til 

grund som ubestridt.357 

 

Revisornævnet vurderer på baggrund af den fremlagte dokumentation, at revisoren havde tilsidesat 

god revisorskik i forbindelse med, at revisoren ikke havde dokumenteret, at ”have forbeholdt sig til, 

at virksomheden oplyste årsregnskabslovens betingelser for at anvende produktionskriteriet, jf. 

årsregnskabslovens § 83a. Revisor har herved tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens § 23, stk. 

1, og § 16, stk. 1”.358 

 

Klagepunkt 3g 

Erhvervsstyrelsen havde i deres notat359 angivet, at revisoren havde overtrådt 

erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2. Revisoren ”har taget forbehold for, at 

sammenligningstallene for poster i pengestrømsopgørelse alle er anført til 0 kr., at 

regnskabspraksis for obligationsgælden ikke er beskrevet, og at obligationsgælden er målt til den 

nominelle værdi.”360 Det blev vurderet af Erhvervsstyrelsen til at være forkert. Ud fra 

sammenligningstallene i balancen samt resultatopgørelses fremgår det, at der i perioden 2013-2014 

havde været aktivitet.  

 

Virksomheder i klasse C skal medtage en pengestrømsopgørelse, hvortil sammenligningstal ikke 

kan undlades. På baggrund af sagen vurderede Erhvervsstyrelsen, at revisoren skulle have 

konstateret det og taget forbehold herfor i revisionspåtegningen.361 
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Ligeledes var obligationsgælden362 en væsentlig post i regnskabet. Indregningsmetode og 

målingsgrundlag var dog ikke anført i årsregnskabet, hvorfor Erhvervsstyrelsen igen vurderede, at 

revisor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2.  

 

I regnskabsåret 2014 havde Hesalight udstedt obligationer for nominelt 28,5 millioner euro. Hertil 

var obligationsgælden indret med 212,3 millioner kroner, hvilket svarer til 28,5 millioner euro 

gange 7,45 kroner. Omkostningerne vedrørende obligationsudstedelse var af bogføringen angivet til 

at være omkring 5,5 millioner kroner. Gældsforpligtelser skal efter første indregning måles til 

amortiseret kostpris, hvori omkostningerne ved udstedelsen skal modregnes den nominelle gæld og 

herefter amortiseres over lånets løbetid.363 

 

Revisoren havde angående obligationsgælden oplyst, ”at denne er medtaget til nominel værdi i 

årsregnskabet, selv om den burde være medtaget til kursværdi.”364 Revisor erkendte derfor dette 

klagepunkt grundet beskeden overtrædelse. Med hensyn til regnskabsklasse havde revisor anført, at 

pengestrømsopgørelsen var et krav, som galte ved virksomheder i regnskabsklasse C, men indtil 

årsrapporten for 2014 havde F A/S været omfattet af regnskabsklasse B.365  

 

Endvidere havde revisoren oplyst, at der var sket ændringer i regnskabspraksis for årsrapporten i 

2014, hvortil årsregnskabslovens § 78 anvendes for lempelserne. Revisoren oplyste herefter, at 

”sammenligningstallene ikke er blevet tilpasset den ændrede praksis. Det gælder, at virksomheder, 

der for første gang aflægger regnskab efter virksomhedsklasserne B eller C, mod tidligere at have 

været omfattet af reglerne i klasserne A eller B, kan for så vidt angår de poster i regnskabet, der 

påvirkes af ændringen til den højere regnskabsklasse, undlade at tilpasse sammenligningstal, jf. § 

78, stk. 3, og sammenligninstal kan opgøres efter de hidtidige regnskabsprincipper. Der er derfor 

udarbejdet pengestrømsopgørelse, men ikke medtaget sammenligningstal.”366 Frank Bergmann 

Hansen anerkendte, at han ikke havde beskrevet regnskabspraksis for obligationsgælden og at 

gælden var målt forkert. Gælden blev i årsregnskabet for 2014 målt til den nominelle værdi.367  

 

																																																								
362 Obligationsgælden er på nominelt 212,3 millioner kroner 
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Frank Bergmann Hansen er enig med Erhvervsstyrelsen. Han burde i noten om 

pengestrømsopgørelsen havde medtaget sammenligningstal. Revisoren begrundede dog undladelsen 

med, ”at det ikke har været muligt at udarbejde en pålidelig sammenligningstal for 

pengestrømopgørelsen i en vis periode, hvorfor revisoren har anført sammenligningstallene med 

”0” i regnskabet for år 2014.”368 

 

Revisoren i sagen erkendte nogle af de påklagede forhold, men mente ikke, at han havde overtrådt 

reglerne om god revisorskik, hvorfor det var hans opfattelse, at han burde frifindes.369 

 

Revisornævnet fremhæver i kendelsen, at der i årsregnskabet er aflagt regnskab for 

virksomhedsklasse C, hvorfor pengestrømopgørelsen skulle medtages. Da det derfor ikke ar muligt 

at undlade sammenligningstal, burde revisor have taget forbehold for de manglende 

sammenligningstal i revisionspåtegningen, da fejlen ikke var uvæsentlig. Revisoren erkendte denne 

fejl. Da revisoren havde undladt ovenstående, havde han overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6 

og hermed tilsidesat reglerne om god revisorskik.370 

 

Det fremgik af årsrapporten, at ”obligationsgælden er medtaget med en post på 212.325.000 

kroner”. 371 Revisornævnet vurderede, at regnskabsposten svarede til den nominelle værdi, hvorfor 

regnskabsposten i regnskabet var af væsentlig karakter. Hertil bemærkede Revisornævnet også, at 

der i årsregnskabet ikke var anført hvilken indregningsmetode eller målingsgrundlag, der var 

anvendt for den konkrete regnskabspost.   

 

På baggrund heraf fandt Revisornævnet det bevist, at ”årsrapporten ikke opfylder kravene i 

årsregnskabsloven § 53 til redegørelse for indregningsmetoder og målegrundlag.”372 Da revisoren 

havde undladt at medtage dette i revisionspåtegningen, havde denne undladelse bevirket, at 

revisoren havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6 og herved tilsidesat reglerne om god 

revisorskik. Revisoren erkendte tillige dette forhold. 373 
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Revisornævnet vurderede også obligationsgælden, og fandt frem til samme resultat som 

Erhvervsstyrelsen. Revisoren havde dog erkendt forholdet, hvorved han havde tilsidesat reglerne 

om god revisorskik.374 

 

Det kan konkluderes, at Frank Bergmann Hansen ikke havde overholdt ansvaret, hvilket tydeligt 

fremgik i Erhvervsstyrelsens sag mod ham og Revisornævnets afgørelse. Han havde udført revision 

i overensstemmelse med ISA’erne, og havde derfor haft ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, at Hesalights regnskab som helhed var uden væsentlige fejlinformationer. Dog havde Frank 

Bergmann Hansen ikke opnået høj grad af sikkerhed for, at Hesalights regnskab var uden 

fejlinformationer. Frank Bergmann Hansen havde således ikke udført arbejdet efter reglerne om god 

revisorskik, hvorfor han kunne ifalde et erstatningsansvar. Der var handlet culpøst, og der var lidt et 

tab.  

 

Det var dog ikke kun revisoren, som havde pådraget sig et erstatningsansvar over for konkursboet 

og dets kreditorer, men også Hesalights ledelse. Det samlede beløb for erstatningen var på 200 

millioner kroner.375 Ifølge kuratoren, advokat Henrik Selchau Poulsen, var Frank Bergmann Hansen 

stævnet for at have begået ansvarspådragende fejl i sit arbejde.376  

 

Frank Thinggard, professor i regnskab på Aarhus Universitet kommenterede ligeledes også på 

Hesalight sagen. Han kalder revisorens regnskabsmetode for pinlig og ”at det ikke kan være 

betryggende at have lånt penge til et selskab med en revisor, som misforstår 

regnskabsmetoderne”.377 Frank Thinggard anfører endvidere, at ”der er er ingen 

regnskabsstandarder, der tillader indtægtsføring allerede ved kontraktindgåelse, og det er højst 

usædvanligt, at en virksomhed gør det.”378 

 

Frank Thinggard er således enig med Erhvervsstyrelsen i, at revisoren Frank Bergmann Hansen 

ikke havde overholdt ansvaret som revisor.  
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377 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/hesalight-revisor-efter-massiv-kritik-jeg-er-meget-forundret 
378 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8628198/hesalightdirektoer-forklarer-derfor-fosser-pengene-ud-af-
lampekometen/?ctxref=ext 
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Frank Bergmann Hansen har på baggrund af denne sag fået frataget retten til at udøve virksomhed 

som godkendt revisor i to år fra kendelsens afsigelse, januar 2018, og blev pålagt en bøde på 

200.000 kroner.379 

 

7.3.7 Revisors forpligtelser 

Frank Bergmann Hansen var forpligtet til at rapportere forholdene. Han har angivet blanke 

påtegninger for Hesalights regnskaber. Det er Erhvervsstyrelsen opfattelse, at han burde have taget 

forbehold på nogle punkter. Disse punkter har Erhversstyrelsen i sagen fremhævet som 

følgende:380”Revisoren havde dateret revisionspåtegningen til et tidspunkt, som lå forud for 

revisionens reelle afslutning, og hvor han endnu ikke havde modtaget ledelsens 

regnskabserklæring. Påtegningen skulle dateret den dag, hvor revisionen afsluttes, da ledelsen først 

skal godkende samt underskrive regnskabet, før revisor eventuelt påtegner. Frank Bergmann 

Hansen har også haft mangler i revisionspåtegning i forhold til diverse regnskabsposter. 

Erhvervsstyrelsen påpeger i tilfælde, hvor revisoren skulle have konstateret forhold og taget 

forbehold i revisionspåtegningen. For det første er sammenligningstallene i pengestrømsopgørelsen 

åbenlyst forkerte, da der er anført ”0” ud for alle poster. Det fremgår af sammenligningstallene i 

resultatopgørelsen og balancen, at der har været aktivitet i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. I 

henhold til årsregnskabslovens § 86 skal klasse C-virksomheder medtage en pengestrømsopgørelse, 

og der er ikke mulighed for at undlade sammenligningstal, jf. årsregnskabslovens § 78, stk. 3. 

Dernæst er der obligationsgælden, som er på nominelt 212,3 millioner kroner, som er en væsentlig 

post i regnskabet, men indregningsmetode og målingsgrundlag for den konkrete regnskabspost er 

ikke anført i årsregnskabet.”381   

 

Revisoren, Frank Bergmann Hansen, havde således groft tilsidesat sine pligter som revisor med tab 

for selskabet til følge.382 

 

																																																								
379 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/003-2017_9._januar_2018.PDF 
380 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/003-2017_9._januar_2018.PDF 
381 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/revision_af_aarsregnskabet_for_2014_for_hesalight.pdf 
382http://www.domstol.dk/Roskilde/nyheder/domsresumeer/Pages/Domierstatningssagmoddirektøren,bestyrelsesforman
den,tobestyrelsesmedlemmerogrevisoreniHesalightAS.aspx 
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7.3.8 Vurdering af revisorens ansvar  

Det konkluderes, at revisoren ikke burde have angivet en blank påtegning, da denne ikke viste et 

retvisende billede af virksomhedens økonomi. Han manglede at beskrive regnskabspraksis for 

obligationsgæld og anføre sammenligningstallene.  

 

Atter er det aktuelle spørgsmål, om revisoren i sagen kan pålægges et ansvar for 

uoverensstemmelserne i regnskabet. Frank Bergmann Hansen havde ikke udvist professionel 

skepsis, hvilket understøttes af, at han ikke havde vurderet betingelserne for at anvende 

produktionskriteriet i forhold til aflæggelse af årsregnskaber for tidligere år. Det var hans ansvar 

som revisor at vurdere, om betingelserne for at kunne anvende metoden var opfyldt for hvert år.  

 

Det fremgår af revisorlovens § 24, at en revisor, revisionsvirksomheden og andre personer i 

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

af opgaver omfattet af § 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, 

og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagning. Det fremgår endvidere, at 

afhængighed kræves både i  

opgaveperioden og den periode, regnskabet eller det forhold, hvorom der skal afgives erklæring, 

dækker.  

Deraf vurderes revisor som værende afhængig af virksomheden. 

 

Det kan overvejes, om revisoren på baggrund af Lars Nørholts person burde have fået mistanke om 

de eventuelle uoverensstemmelser. Lars Nørholt havde tydelige psykopatiske personlighedstræk 

som gennemgået tidligere. Det kan dog være vanskeligt for en revisor at gennemskue disse træk, 

hvis denne ikke kendte til direktørens person. Særligt for denne sag har Lars Nørholt anvendt 

virksomhedens konto til privat forbrug af høje beløb, og dette burde en revisor ved 

revisionsgennemgang have opdaget. Normalvis vil det være vanskelige for en ekstern revisor at 

kende til de personlige forhold for en direktør, hvilket egentlig er ledelsens ansvar, men idet købene 

er foretaget gennem virksomhedens konto, burde revisor have stillet spørgsmålstegn ved dette. Det 

kan derfor overvejes, hvorvidt revisoren har overtrådt reglerne om god revisorskik, idet han ikke 

blev skeptisk over Lars Nørholts forbrug – særligt gennem virksomheden.  
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I denne sag er det tydeligt, at revisoren begik fejl i revisionen, og hertil er denne heller ej 

uafhængig, hvilket er i uoverensstemmelse med reglerne om god revisorskik. Dertil kan det 

konkluderes, at selvom Lars Nørholt person ikke har været grundlag for skepsis, burde hans 

forbrug, som fremgik af virksomhedens konto, have skabt en mistanke om uoverensstemmelser hos 

revisoren.  

 

7.4 Britta Nielsen 

7.4.1 Indledning 

Svindlen hos Socialministeriet er en af de nyeste og større svindelsager i Danmark. Sagen er stadig 

aktuel for pressen og den danske befolkning. Sagen rystede særligt offentligheden, idet de svindlede 

midler blev taget fra tilskudsmidler. I det følgende undersøges svindlen og ansvaret i denne 

forbindelse.  

 

7.4.2 Besvigelsesformen 

Britta Nielsen begik misbrug af aktiver, da hun valgte at ændre kontonumrene på forskellige 

projekter til hendes private kontonumre, kaldet underslæb. Britta Nielsen forfalskede revisors 

underskrift på en udbetalingsblanket for, at hendes svindel skulle holdes hemmeligt. 

 

7.4.3 Bedrageren 

Svindlen hos Socialministeriet blev begået af kontorfunktionær, Britta Nielsen, og der blev svindlet 

for over hundrede millioner kroner over en periode på 25 år.383 Udadtil levede Britta Nielsen et 

fuldstændig normalt liv, men i al hemmelighed havde hun et luksuriøst liv med hesteaktioner og 

udenlandske ejendomsinvesteringer. Hun gav ikke et indtryk af hendes hemmelige livsstil, og hun 

var en meget diskret kvinde.384 Hendes kollegaer beskrev hende som ærlig, dygtig og hjælpsom.385 

En tidligere kollega har udtalt, at Britta ” er et af de sødeste mennesker, jeg har kendt. Jeg talte med 

hende dagligt. Hun tog sig altid tid til at hjælpe sine kolleger, der forsøgte at overleve så godt som 

muligt. En af dem, der klarede enorme sagsmængder, var en gennemgående figur og var 

knalddygtig, var netop hende. Hun kunne det hele. Jeg har aldrig hørt, at ordet “superbruger” er 

blevet brugt om hende, men alle vidste, at hun var det. Hun kendte systemerne ind og ud.”386 Britta 

																																																								
383 https://finans.dk/privatokonomi/ECE11748506/britta-nielsen-om-de-stjaalne-penge-de-var-i-overskud/?ctxref=ext 
384 https://www.information.dk/indland/2018/10/hvidovre-sydafrika-haelene-paa-svindler 
385 https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-10-24-kollega-om-britta-nielsen-hun-var-en-af-dem-der-havde-styr-paa-det 
386 https://www.avisen.dk/embedsmand-der-var-basis-for-det-der-skete-i-social_520677.aspx 
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Nielsen var pligtopfyldende, og mange omkring hende blev overraskede over, at hun stod bag 

svindlen.387 

 

7.4.4 Besvigelsesmodellerne 

7.4.4.1 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten kan anvendes til at analysere, hvorfor Britta Nielsen begik besvigelsen. Det er 

vores vurdering, at Britta Nielsen foretog besvigelse grundet personlige formål og grådighed.388  

 

I retten fortalte Britta Nielsen, at hun havde brug for penge. Britta Nielsen startede med at mærke 

det økonomiske pres i privaten, da hun sammen med hendes nu afdøde ægtefælle købte et parcelhus 

i Hvidovre, som var for dyrt i henhold til deres budget. De købte huset, da Britta Nielsens forældre 

skulle bo hos dem på grund af sygdom. Britta Nielsen og ægtefællen havde derfor forsøgt at tjene 

flere penge ved weekendarbejde, natarbejde og overarbejde.389 Det var altså det økonomiske pres på 

hjemmefronten, som fik Britta Nielsen til at begå besvigelse. Dette oplyste hun også selv som 

begrundelsen for svindlen under retssagen,390 og dette må have været incitamentet til at begå 

besvigelsen. Ligeledes fortalte Britta Nielsen selv, at hun følte trang for at tage penge, når 

muligheden forelå.  

 

Britta Nielsen har selv nævnt, at netop muligheden for at kunne besvige var en vigtig faktor for 

hendes fortsatte svindel. Hun har sagt, at hun faldt for en fristelse i systemet og overførte penge til 

sig selv for at støtte privat økonomien. Der er derfor klart, at systemet var tilrettelagt således, at 

Britta Nielsen kunne svindle for over 100 millioner kroner henover en periode på 25 år, hvilket 

tydeligt viser, at der har foreligget muligheden for at gøre dette. Ligeledes var Britta Nielsen 

”superbruger” i systemet, og kunne derfor godkende udbetalinger og oprette sager, selvom dette 

principielt kun var ment til ledelsen.391 I retssagen fortalte alle vidnerne også, at man i en periode 

var bagud med at tjekke tilskudsmodtageres regnskaber, og deraf var der god mulighed for, at 

superbruger af systemet kunne ændre kontonummeret til et projekt.392 Britta Nielsen havde grundet 

																																																								
387 https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-det-ved-vi-om-svindelsagen-fra-socialstyrelsen 
388 https://www.information.dk/indland/2020/02/britta-nielsen-droemt-regningen-maatte-andre-betale 
389 https://www.dr.dk/nyheder/indland/britta-nielsen-om-sin-svindel-jeg-faldt-en-fristelse-i-systemet-det-blev-en 
390 https://www.dr.dk/nyheder/indland/britta-nielsen-om-sin-svindel-jeg-faldt-en-fristelse-i-systemet-det-blev-en 
391 https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE11779168/britta-nielsen-og-andre-superbrugere-kunne-
omgaa-chefens-stempel/ 
392 https://www.dr.dk/nyheder/indland/britta-nielsens-kolleger-om-manglende-kontrol-vi-gjorde-bare-hvad-vi-fik-
besked-paa 



	 105	

den svækkede kontrol haft muligheden for at begå besvigelserne. Ligeledes kendte Britta Nielsen til 

de interne kontroller, og hvordan dokumenterne blev kontrolleret. Britta Nielsen var også 

kontaktperson for Rigsrevisionen, hvilket betød, at hun forberedte materialet til Rigsrevisionen og 

sendte dokumentation til dem. Britta Nielsen havde derfor haft stor mulighed for at kunne holde 

hendes besvigelser skjult i en længere årrække.393  

 

Britta Nielsen prøvede i retten af retfærdiggøre sine handling ved at nævne, at hun faldt for en 

fristelse i systemet og at overførslerne blev en form for afhængighed.394 Britta Nielsen fortalte 

blandt andet, at hendes besvigelser hang sammen med, ”at der ikke var styr på sagerne i 

Tilskudsadministrationen. De var bagud med journaliseringer og regnskaber, og ”sagerne lå i 

bunker.”395 På denne måde prøvede Britta Nielsen at retfærdiggøre sine handling ved at lægge 

skylden på Tilskudsadministrationen, da deres mangel på kontrol gav Britta Nielsen mulighed for at 

besvige. Britta Nielsen har selv udtalt, at hun ikke tog penge fra accepterede ansøgninger, men 

udbetalte de ubrugte penge fra tilskuddene til sig selv.396 På denne måde forsøger hun at 

retfærdiggøre sine handlinger, selvom hun faktisk oprettede fiktive projekter, og dermed brugte af 

den offentlige kasse til privat forbrug. Sidst forklarede Britta Nielsen, at hun brugte pengene på 

hendes familie og ønskede, at hendes børn havde en højere økonomisk levestandard, end hun selv 

havde haft. Hun begrundede også, at hun havde økonomiske forpligtelser, som hun skulle 

overholde, herunder skulle heste passes og biler serviceres. Britta Nielsen forsøgte dermed på flere 

måder at retfærdiggøre svindlen i henhold til hendes eget liv, og hvordan hun havde haft det.  

 

7.4.4.2 MICE modellen 

Det er vores vurdering, at Britta Nielsen i forhold til MICE modellen afdækker to af elementerne, 

nemlig money (penge) og ego.  

 

Britta Nielsen brugte pengene fra besvigelsen på sig selv og hendes børn. Hun fortsatte med at 

overføre pengene til sig selv grundet grådighed og ego. Hun kunne have stoppet efter, at hun havde 

																																																								
393 https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11224181/rapport-kontrollen-med-britta-nielsen-var-for-daarlig-gennem-25-
aar/ 
394 https://www.dr.dk/nyheder/indland/britta-nielsen-om-sin-svindel-jeg-faldt-en-fristelse-i-systemet-det-blev-en 
395 https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-11-25-tidligere-kollega-modsagde-britta-nielsen-saadan-var-det-ikke 
396 https://finans.dk/privatokonomi/ECE11748506/britta-nielsen-om-de-stjaalne-penge-de-var-i-overskud/?ctxref=ext 
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taget nok penge til hendes økonomiske problemer, men valgte at fortsætte, så hun kunne opretholde 

hendes luksuriøse livsstil og vedligeholde hendes ego.  

 

7.4.5 Psykopatiske træk 

Det kan diskuteres, hvorvidt Britta Nielsen kan betragtes som en psykopat. Vores vurdering er, at 

personlighedstræk som uærlighed og impulsivitet ses tydeligt hos Britta Nielsen. Britta Nielsen var 

impulsiv ved at købe hestefirmaer, stort privatforbrug på biler, dyrt køkken og smykker.397 Samtidig 

beskrives hun som en hjælpsom og ansvarlig person. Selvom det var uansvarligt og uempatisk af 

Britta Nielsen at tage penge fra mennesker, som var berettiget til tilskuddene, har Britta Nielsen 

været ansvarsfuld på hendes arbejdsplads og i privaten, hvor hun som mor har sørget for hendes 

families velbefindende. Hun har flere gange under retssagen undskyldt og brudt grædende sammen, 

og efter hun har efter egne udsagn dårlig samvittighed over svindlen. Det vurderes derfor, at hun 

som udgangspunkt ikke har overvejende psykopatiske personlighedstræk.  

 

7.4.6 Revisors ansvar samt forpligtelser 

Virksomhedens øverste og daglige ledelse har det grundlæggende ansvar for at forebygge og 

identificere besvigelser, hvorimod revisor har ansvaret for at aflægge regnskab med høj grad af 

sikkerhed, således at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.398 

 

I Britta sagen bliver både revisor og ledelse kendt uskyldige. Det skyldes, at man før 2015 kun 

kunne få begrænset data om, hvordan kontroller foregik i det omfang, der forelå en kontrol. 

Advokaterne fra Kammeradvokaten har tilkendegivet, at der i perioden i 2000-2015 ikke var et 

tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at placere et eventuelt tjenstligt ansvar, men derimod var for 

perioden 2015-2018. Alligevel vurderer advokaterne, at ingen har begået tjenesteforseelser.399  

 

Rigsrevisionen var revisorer af tilskudsadministrationen på socialområdet. Revisionsfirmaet, PWC, 

har gennemgået Rigsrevisionens notat, og formålet hermed var at identificere yderligere 

																																																								
397 https://www.dr.dk/nyheder/indland/saadan-brugte-britta-nielsen-penge-haevede-25-millioner-og-sendte-48-
millioner-til 
398 ISA 240, afsnit 4-5 
399 https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11224181/rapport-kontrollen-med-britta-nielsen-var-for-daarlig-gennem-25-
aar/ 
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kontrolsvagheder, bekræfte de anvendte besvigelsesmetoder og at dokumentere om 

tidskudsadministrationen på socialområdet tidligere var gjort bekendt med kontrolsvaghederne.400  

 

Ud fra en ekstern undersøgelse af tidskudsadministrationen i perioden 1977-2018, som er 

udarbejdet af PWC, har PWC fremhævet 13 ”nedarvede kontrolsvagheder” i systemet. Disse 

kontrolsvagheder gjorde det blandt andet muligt for Britta Nielsen at svindle.401 Det fremgår af 

revisionsrapporten fra PWC, at de 13 nedarvede kontrolsystemer var:402  

1. Manglende funktionsadskillelse mellem personer med adgang til at rette i stamdata og 

personer med adgang til at foretage udbetalinger 

2. Manglende funktionsadskillelse mellem personer med adgang til at foretage udbetalinger og 

personer, som udfører regnskabskontrol 

3. Manglende gennemgang af ændringer af stamdata 

4. Ledelsesgodkendelse ved tilskudsoprettelse 

5. Periodisk gennemgang af brugeradgang i it-systemerne 

6. Mulighed for at fravælge rykker for afsluttende regnskab  

7. Verificering af stamdata  

8. Behandling af tilbagebetalinger af ubrugte tilskudsmidler  

9. Ingen gennemgang af tilskud, hvor initierende og godkendende medarbejder er 

sammenfaldende 

10. Forøget budgetramme i forbindelse med tilbagebetalinger i TAS  

11. Manglende godkendelse af udbetalinger uden om TAS  

12. Ingen systemmæssig kontrol af dokumentation i TAS  

13. Design af udbetalingsfil til økonomifunktionen  

 

I forbindelse med udarbejdelse af rapport har PWC gennemgået Rigsrevisionens notat, hvori det 

fremgår, at Rigsrevisionen i flere omgange gennem årene har afgivet anbefalinger, som kunne være 

med til at begrænse eller have stoppe besvigelserne fuldstændigt. Trods løbende opfølgning har 

PWC konstateret, at der ikke var sket fuld opfølgning. Ledelsen har ansvaret for de interne 

kontrolfunktioner, som har manglet, hvilket har muliggjort svindlen. De grundlæggelse interne 

ledelseskontroller, procedurer og overvågning manglede, hvilket var den daværende socialminister 

																																																								
400 https://sim.dk/media/27521/bsm_rapport_svindelsag_kammeradvokaten.pdf 
401 https://www.dr.dk/nyheder/indland/kammeradvokaten-der-kan-ikke-placeres-tjenstligt-ansvar-i-britta-nielsen-sagen 
402 https://sim.dk/media/27522/bsm_rapport_svindelsag_pwc.pdf 
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Mai Mercados og hendes daværende departementschef Jens Strunge Bondes ansvar. 

Kammeradvokaten har i en rapport konkluderet, et der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar hos 

medarbejderne eller Mai Mercado og Jens Strunge Bondes. Dette på grund af manglende faktuelle 

oplysninger.403 

 

I sagen om svindlen, som Britta Nielsen foretog, anses revisor ikke som ansvarlig, hvorfor dette 

ikke uddybedes. 

 

7.4.7 Vurdering af revisorens ansvar  

Det bemærkes, at ingen andre end Britta Nielsen er gjort ansvarlige for besvigelsen. Det har dog 

været omdiskuteret, hvorvidt ledelsen hos Socialministeriet, Socialministeren og eventuelle 

revisorer skulle holdes ansvarlige. Det vurderes, at der ikke kan pålægges revisorerne et ansvar i 

forbindelse med besvigelsen. Det skyldes, at revisorerne har afgivet anbefalinger om, at der skal 

udføres mere kontrol. På trods heraf har ledelsen ikke fuldt anbefalingen. Det kan derfor overvejes, 

hvorvidt ledelsen og ministeren kunne holdes ansvarlig for den manglende kontrol. 

Kammeradvokaten har undersøgt dette, og det er deres opfattelse, at ingen af de pågældende kan 

pålægges tjenstligt ansvar.  

 

Vi vurderer på baggrund af PWC’ undersøgelse, at Rigsrevisionen har udført revisionshandlinger 

med god revisorskik, da de i flere omgange har afgivet anbefalinger til Socialministeriet. Ansvaret 

angående besvigelserne burde ligge hos den øverste ledelse, da ledelsen har ansvaret for de interne 

kontrolfunktioner.  

 

8. Konklusion 
I afhandlingen er der undersøgt, hvorvidt en ekstern revisor har et ansvar samt forpligtelser i at 

afdække besvigelser i virksomheder, når de foretager en revision af virksomhedens regnskaber.  

 

Revisorer har ved udførelsen af revisionen et ansvar for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at 

selve regnskabet er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl, 

jf. ISA 240, afsnit 5. Den eksterne revisor skal udfører revisionen i overensstemmelserne med 

																																																								
403 https://www.berlingske.dk/nyheder/britta-nielsen-kan-have-svindlet-i-42-aar 
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ISA’erne, som led i god revisorskik, hvorfor det for den eksterne revisor ikke er en obligatorisk 

opgave at opklare besvigelser. Ekstern revisor skal planlægge og udføre revisionen med 

professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, som medfører, at 

regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, jf. ISA 200, afsnit 15.  

 

For at kunne etablere et eventuelt ansvar for at opdage besvigelser i virksomheder hos revisoren 

skal man have en generel viden om besvigelser. Revisorer vil derfor skulle kende de forskellige 

former for besvigelser samt baggrunden for disse. 

 

Besvigelser er generelt en handling, hvor mennesket skader virksomheden økonomisk ved at opnå 

en urimelig økonomisk fordel til sig selv. Det er derfor vigtigt for virksomheden at forhindre 

besvigelser. ISA 240 beskriver to typer af besvigelser; regnskabsmanipulation og misbrug af 

aktiver.  

 

Regnskabsmanipulation er situationer, hvor der foretages tilsigtet fejlinformation eller undladelse af 

oplysninger i regnskabet for bevist at vildlede regnskabsbrugeren. I denne besvigelse fragår ikke 

nogen direkte reel værdi fra virksomheden, men der kan fragå en indirekte værdi, hvis formålet med 

regnskabsmanipulation er at sikre udbetaling af bonus, honorar med mere. Regnskabsmanipulation 

begås oftest af ledelsen, hvorfor revisor under udførelsen af revisionen skal udvise professionel 

skepsis over for ledelsen. Revisoren kan ved regnskabsmanipulation have svært ved at opdage 

besvigelsen, idet ledelsen vil have det nemmere at skjule deres besvigelse.  

 

Misbrug af aktiver derimod er situationer, hvor en medarbejder uberettiget tilegner sig aktiver i 

virksomheden ved at tage penge fra kassen, tage værktøj eller andre varer fra lageret. Det er oftest 

medarbejderne i virksomheden, som misbruger virksomhedens aktiver, hvoraf det også er den mest 

udbredte form af virksomhedskriminalitet. Eksterne revisorer opdager ikke altid misbrug af aktiver 

grundet deres beløbsmæssige størrelse. Revisorerne udfører nemlig revisionen på baggrund af 

væsentlighedsniveau, og alt under væsentlighedsniveauet bliver ikke altid undersøgt.   

 

Såfremt revisorer har en forhåndsviden om, hvilke typer af personer der oftest begår besvigelser, vil 

det være lettere for dem at opdage besvigelserne. Det vil derfor gavne revisorer at kende til 
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stereotypen samt eventuelle psykopatiske personlighedstræk, der kan indikerer, at en person kan 

begå en besvigelse. 

 

Den stereotype besviger kan karakteriseres som en mand mellem 36-45 år, der har været ansat i 

virksomheden i en længere periode, og som oftest er placeret i økonomiafdelingen eller 

salgsafdelingen.   

 

Karakteristika ved en psykopat er derimod mænd, som besidder en chef stilling. Revisorer kan ved 

hjælp af PCL-R vurdere, om der er tale om en psykopat. Revisoren bør være bevidst omkring, 

hvorvidt der er tale om en psykopat eller ej, da dette giver revisoren mulighed for at skærpe og 

fokusere på sin professionelle skepsis. Derfor skal revisor se på menneskets personlighedstræk og 

deraf vurdere, om de indikere, at der er tale om en psykopat. En psykopat har stærke indikationer på 

de følelsesmæssige karaktertræk, hvorfor revisoren bør se på dette karaktertræk først.  

 

Der er i teorien opstillede forskellige modeller, som en revisor kan anvende til at forstå, hvorfor en 

besvigelse opstår, samt hvad der driver personer til at begå besvigelser.  

 

Besvigelsestrekanten er den mest anvende model, som bruges til forstå motivet til at begå 

besvigelserne. Revisorerne får gennem denne model indblik i muligheder, incitament/pres samt 

retfærdiggørelsen. Hvis revisorerne ikke kan observere mulighederne samt retfærdiggørelsen, kan 

de anvende andre modeller. Besvigelsesvægten ser på personlig integritet, da denne kan observeres, 

hvorimod besvigelsesdiamanten kan vise revisoren, at besvigeren har kapaciteten til at besvige. 

Revisoren kan anvende MICE modellen, som uddyber incitament/presset, for at finde frem til, hvad 

baggrund for foretagelse af besvigelsen er.  

 

Revisoren skal dog være opmærksom på to typer af bedragere, hvorfor den nye diamant fokuserer 

på de to typer bedragere. Modellen viser, at den ene type bedrager kan komme i pres og derfor 

foretage handlingen, hvorimod den anden type bedrager der betragtes som en psykopat ofte får 

muligheden for at besvige, og deraf foretager handlingen.  

 

Det kan konkluderes, at revisor ikke direkte ved revision skal undersøge med henblik på at afklare, 

hvorvidt der er sket en besvigelse. Det følger dog af en revisors ansvar, at de foretager en revision 
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af høj sikkerhed uden uvæsentlige fejlinformationer, hvoraf revisorer har ansvaret for at indgive en 

retvisende revision af regnskabet. Det ligger heri, at en revisor bør undersøge de foreliggende tal og 

økonomiske forhold for virksomheden. Dette kan være en måde at afdække en besvigelse – eller 

blot uregelmæssighed i virksomheden. Det følger også af god revisorskik, at revisorer skal udvise 

professionel skepsis, og såfremt direktør eller ledelse i virksomhed udviser mistænkelige forhold. 

Dette kan dog være svært for en ekstern revisor at opdage, da disse ikke nødvendigvis kender til 

personlige forhold i direktionen eller ledelsen af en virksomhed, og det kan derfor overvejes, at 

ledelsen eller interne kontroller besidder et ansvar i denne forbindelse. I praksis ses det også, at 

revisorer pålægges efterfølgende ansvar i besvigelsessager. Revisorerne i sagerne bliver ikke pålagt 

et ansvar for ikke at opdage besvigelserne, men fordi andre forhold i regnskaberne ikke stemte 

overens, hvilket revisorerne burde have reageret på eller undersøgt nærmere. Og heraf ville det 

efterfølgende have været muligt at afdække besvigelserne. 

 

Det ses blandt andet i IT Factory casen, at revisoren blev holdt ansvarlig for den blanke 

revisionspåtegning, da revisoren burde have opdaget besvigelsen, hvis revisionen var udført med 

professionel skepsis. Frank Bergmann Hansen, revisoren i Hesalight casen blev derimod pålagt 

erstatning grundet manglende revisorskik, hvorimod revisorerne i Britta Nielsen sagen ikke blev 

pålagt ansvaret, fordi de havde afgivet anbefalinger om, at der skal udføres mere kontrol. Casen 

vedrørende OW Bunker er endnu ikke afgjort, dog mener vi, at revisor ikke kan pålægges ansvar, 

da der ikke har været kritik over selve regnskabet af revisionen. Vi mener, at revisorerne ikke har 

tilsidesat deres god revisorskik, samt har været så omhyggelig som muligt.  

 

Revisorer har derudover nogle forpligtelser, såfremt de opdager besvigelser eller 

uregelmæssigheder i regnskabet. Revisor er ifølge ISA 240 samt revisorloven pålagt nogle 

kommunikationspligter. Hvis revisoren gennem revisionen opdager besvigelser, er revisoren 

forpligtet til at meddele om dette. Revisoren er forpligtet til at meddele til ledelsen eller 

regnskabsbrugeren.  

 

Revisoren skal kommunikere med virksomhedens ledelsen gennem revisionsprotokollen. Får 

revisoren mistanke om besvigelser i virksomheden som værende af betydeligt beløb eller af særlige 

grov karakter, skal revisoren indføre forholdet i revisionsprotokollen. Revisoren skal nemlig kunne 

dokumentere at have en faktisk og dokumenterbar viden om besvigelserne i virksomheden. Revisor 
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skal være opmærksom på, om forholdet er udbedret, og hvis dette ikke er tilfælde inden 14 dage, 

skal revisoren underrette SØIK. Hvis revisoren mistænker, at flertallet af ledelsen er involveret, skal 

revisoren straks underrette SØIK, jf. revisorloven § 22.  

 

Revisoren er ligeledes også forpligtet til at afgive revisionspåtegning for at kunne vise omverdenen, 

at virksomhedens årsregnskab er retvisende, hvoraf påtegningen kan gives med forbehold, hvis 

revisoren er uenig med ledelsen eller mangler revisionsbevis.  
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