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Abstract 
In 2014, Daniel Botez1 wrote that the procedures for risk assessment and calculation of materiality was 

different from auditor to auditor, and that the firm the auditor was employed at also had an impact. Why 

this is the case, when all auditors and audit firm follow the same international standards of auditing, 

comes Professor William F. Messier Jr. and Assistant Professor Lizabeth A. Austen2 with a study about. 

They have conducted a study on the audit risk model, which shows that the traditional form, does not 

anticipate the connection between the inherent risk and the control risk.  

This thesis is based on similar studies of Danish auditors. Based on two case companies, a number of 

Danish auditors in some of the biggest firms in Denmark, have been asked to conduct a risk assessment, 

determining the materiality level and assessing the Company’s internal controls.  

The purpose of the study is to investigate whether there is a connection between the auditors’ choices 

and their workplaces, as well as whether there is a basis for a deeper investigation in the connection.  

Before reviewing the results of the study, there is a comprehensive review of the theory behind the study. 

Here, the relevant International Standards on Auditing (ISA) are reviewed, as well as the connection 

between these and the Audit Risk Model and the COSO model3.  

The limitation of this thesis is that this study cannot stand alone but can be seen as an initial study on the 

Danish market. The results from this thesis can provide a basis for preparing a more comprehensive 

study, which could show that there would be problems in the Danish audit firms.   

The results from the survey shows that in some audit firms there is a greater disagreement in the choices 

of the case companies. This starts entirely in the determination of the materiality level, where a 

difference of DKK 4.7 million from lowest to highest determination will have a decisive impact on the 

further choices and work to be done. At the same time, 10 % of the respondents’ report that they have 

not been able to comment on the company’s control environment, and about 20 % answer that they will 

not use controls in their audit of the two case companies.  

In addition, the study reveals that the use of controls is not the same in all audit firms, which in turn is 

crucial to how an accounting item is audited and how the auditor is forced to make use of detailed tests. 

 
1 (Botez, 2014) 
2 (Messier, Jr. & Austen, 2000) 
3 Commitee Of Sponsoring Organizations of the Threadway commission 
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The answers among the auditors surveyed show that knowledge of the benefits and effectiveness of the 

controls is not the same in all audit firms.  

The conclusion is that some of the Danish audit firms should have a greater focus on the use of controls 

and ensure that their employees have the right prerequisites for conducting an efficient and effective 

audit. The use of controls is not as spread out in the Danish firms as it could be.  

As the employees in Danish auditing firms most often starts as very young, without a higher education, 

there is a great responsibility in the auditing firms’ internal training system, to give their employees the 

best conditions. The results of the study show that not all the houses have achieved this, as the answers 

internally in the houses differ much in some audit firms.  
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 Indledning 
I afsnittet i Den uafhængig revisors revisionspåtegning4 på et revideret årsregnskab, beskriver revisor 

hvorfor de har kunne afgive den pågældende konklusion, samt hvordan de har gjort det: 

”Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive 

en revisionspåtegning med en konklusion … Identificerer og vurderer vi risikoen for 

væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet, …, udformer og udfører 

revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 

tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. …” (FSR - Danske 

Revisorer, 2020) 

Planlægningen og kendskabet til virksomheden der skal revideres, vægtes højt i den påtegning der 

afgives på årsregnskabet og underskrives af statsautoriserede revisor. Alligevel er der forskel på hvordan 

den enkelte revisor udfører denne opgave og dermed også hvordan virksomhederne revideres.  

I 2011 blev de danske Revisionsstandarder skiftet ud med International Standards of Auditing5 (herefter 

kaldt ISA’erne). ISA’erne er et internationalt regelsæt for, hvordan revisorer verden over skal foretage 

deres revision, således at det er muligt at sammenligne regnskaber og dermed virksomheder.  

ISA’erne giver klare retningslinjer for hvordan revisorerne skal udføre revisionen. Hvilke muligheder der 

er og hvilke krav der stilles til deres arbejde. Standarderne giver dog også mulighed for, at 

revisionshusene verden over, kan tilpasse deres metodik på enkelte områder. Fx giver standarderne ikke 

en klar tabel over antallet af stikprøver, men lægger op til, at revisionshusene kan udarbejde en passende 

formel for dette.  

Alligevel viser indledende undersøgelser af litteraturen på området, at der er forskel fra revisor til revisor 

for hvordan disse standarder fortolkes og revisionen udføres.  

I artiklen Inherent Risk and Control Risk Assessment: Evidence on the Effect of Pervasive and Specific 

Risk Factors6 har forfatterne foretaget et studie blandt 124 revisorer I USA, hvor de ud fra 8 case-

virksomheder har testet revisors valg af metodik og brugen af risikorevisionsmodellen. Overraskende 

 
4 Se bilag 1 for eksempel på påtegning 
5 (FSR - Danske Revisorer, 2020) 
6 (Messier, Jr. & Austen, 2000) 
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nok viste studiet, at revisorer ikke anvendte risikorevisionsmodellen på traditionel vis, men i en nyere 

udgave.  

Artiklen Risk-Assessment procedures and establishing the size of samples for auditing financial 

statements7 har foretaget et studie på Rumænske revisorer, hvor de har studeret revisorens vurdering af 

den iboende risiko, kontrolrisikoen og konsekvensen af disse valg i beregningen af væsentlighedsniveaet.  

Denne afhandling vil foretage en indledende undersøgelse, der kombinerer de 2 artikler. Afhandlingen 

er opbygget omkring et casestudie blandt danske revisorer i nogle af landets største revisionshuse, hvor 

revisorer er blevet bedt om at foretage revisionsplanlægningen, hvorefter deres valg og konsekvens 

heraf er analyseret.  

Studiet viser, at der er forskel på de enkelte huse, sågar også internt i nogle af husene. Casestudierne er 

opbygget ud fra standarderne, hvorfor det må forventes, at alle de deltagende revisorer har kendskab til 

disse.  

Afhandlingen vil præsentere de anvendte ISA’er, opbygningen af casestudiet, samt de adspurgte revisors 

besvarelse og konsekvensen af disse.  

 
7 (Botez, 2014) 
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 Problemfelt 
Daniel Botez skriver i sin artikel fra 20148, at vurderingen af revisionsrisikoen og beregningen af 

væsentlighedsniveauet er forskelligt fra revisor til revisor, men også afhængig af hvilke revisionshus 

revisoren er tilknyttet. Han bakkes tildeles op af William F. Messier, Jr. og Lizabeth A. Austen som i 2000 

foretag undersøgelsen hvor de 124 senior og managers i de amerikanske revisionshuse. Deres 

undersøgelse viser, at de forskellige revisionshuse tolker Revisionsrisikomodellen (Audit risk model) 

forskelligt, hvilke også giver forskellige resultater i risikovurderingen. Samtidig konkluderer de, at 

Revisionsrisikomodellen er for begrænset i sin oprindelig form og ikke tager hensyn til sammenhængen 

mellem den iboende risiko og kontrolrisikoen.  

Willian F. Messier Jr. og Lizabeth A. Austen skriver blandt andet følgende: 

” The model assumes that for a misstatement to exist in the audited financial 

statements a misstatement must occur (IR/iboende risiko), controls do not detect it 

(CR/kontrolrisiko), and it is not detected by the auditor (DR/opdagelses risiko). 

However, the definition of CR includes the prevention of misstatements. Thus, 

prevention of misstatements by controls (CR) should precede the occurrence of a 

misstatement in the event sequence. As a result, the audit risk model does not capture 

the dependence between IR and CR.” (Messier, Jr. & Austen, 2000) 

William og Lizabeth beskriver, at konsekvensen ved at benytte den oprindelig model, og dermed ikke 

medtage forebyggelsen af fejl, som kontrollerne imødegår, i vurderingen af den iboende risiko, kan gøre 

at denne bliver højere end nødvendigt. I den konklusion antager William og Lizabeth dog også, at revisor 

identificerer kontroller hos kunden og vurderer at kunne basere sin revision på disse.  

Alle revisionshuse i Danmark reviderer ud fra de samme retningslinjer, beskrevet i ISA’erne, samt den 

danske lovgivning. Det samme gør sig gældende i langt de fleste lande verden over, inkl. USA hvor 

William F. Messier, Jr. og Lizabeth A. Austens studie foregår og hvor det viser sig, at revisorer fra 

forskellige huse, kommer frem til forskellige risikovurderinger.  

Formålet med afhandlingen er at undersøge om det samme gør sig gældende i danske revisionshuse, 

samt finde årsagen til hvorfor denne forskel opstår. Vil der være en sammenhæng mellem hvilke 

 
8 (Botez, 2014) 
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revisionshus revisoren arbejder i, eller er det forskelligt fra revisor til revisor også uafhængigt af 

revisionshus.  

Forventningen er, at der foretages forskellige risikovurderinger og at anvendelsen af kontroller, som en 

del af revisionen i nogle huse er begrænset.  

2.1 Hypotese 
Problemformuleringen og afhandlingen udarbejdes ud fra følgende hypotese: 

• Det vil være muligt at se en sammenhæng mellem valg af revisionsmetodik og hvilken 

revisionshus de adspurgte revisorer er ansat i.  

2.2 Problemformulering 
Hvorfor foretager revisorer ikke samme risikovurdering på samme virksomhed og hvilke faktorer er 

afgørende for revisors valg? 

2.2.1 Underspørgsmål 
For at understøtte besvarelsen af problemformuleringen vil afhandlingen ligeledes besvare følgende 

spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmål 1-3 vil være med til at opnå forståelse omkring teorien i revisorens 

risikovurdering, hvor spørgsmål 4-6 vil blive besvaret vha. spørgeskema og interviews. 

1. Hvad skal der til, for at en kontrol kan anvendes i revisors arbejde? 

2. Hvordan påvirkes revisionsrisikoen i Audit Risk Model, ved anvendelse af kontroller? 

3. Hvilken konsekvens har valget af metodik for substansrevisionshandlingerne? 

4. Hvilken sammenhæng er der mellem valget af metodik og revisorens arbejdsplads? 

5. Hvilke informationer i case Virksomhed A og B er afgørende for revisorens valg af 

revisionsmetodik? 

6. Hvordan kommer det til udtryk at revisionshusene tolker standarderne forskelligt? 
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2.3 Afgrænsning 
Grundet tiden og ressourcerne der er til denne afhandling, er det ikke muligt at udarbejde et omfattende 

studie blandt danske revisorer. Afhandlingen bør derfor kun ses som en indledende undersøgelse af 

temaet, for at se om der er grundlag for en mere omfattende undersøgelse.  

Det samme gør sig gældende i udarbejdelsen af spørgeskemaet. Der er foretaget en kort indledende 

undersøgelse inden udarbejdelsen, for at undersøge hvordan de forskellige revisionshuse anvender 

risikorevisionsmodellen. Resultat af spørgeskemaet viser dog, at der har været forskellige opfattelser af 

begreberne, hvorfor dette bør undersøges yderligere inden et mere omfattende studie.   

I spørgeskemaet bliver respondenterne spurgt om titel, erfaring og arbejdsplads. Det der ikke er 

medtaget i spørgeskemaet, er hvor længe respondenterne har arbejdet i det respektive revisionshus. Der 

kan altså være respondenter med i undersøgelsen, hvor selve deres oplæring i faget, er sket i et andet 

revisionhuse end hvor de arbejder nu. Denne del er ikke medtaget i undersøgelsen.  

2.3.1 Målgruppe 
Denne afhandling vil tage udgangspunkt i de standarder, der omhandler de indledende handlinger 

revisor skal foretage inden selve revisionen påbegyndes.  

Afhandlingen kan derfor anvendes af revisorer 

der ønsker at blive mere fortrolig og opnå større 

kendskab til de standarder der er vist til venstre. 

Det samme gør sig gældende for studerende på 

fx CMA9 

En anden gruppe er medarbejdere i 

revisionshusenes faglige afdelinger, som 

ønsker at se, om der er forskel i deres 

medarbejderes forståelse af virksomhedens 

retningslinjer. Afhandlingen kan give dem et indblik i, om der kunne være grundlag for en større intern 

undersøgelse.  

Det antages derfor at læseren af denne afhandling, har en hvis kendskab til revision og reglerne herom.  

 
9 Cand.Merc.Aud 

• Identifikation og vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser

ISA 315

• Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en 
revisionISA 320

• Revisors reaktion på vurderede risiciISA 330

• Revision ved brug af stikprøverISA 530
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 Metode 
3.1 Afhandlingens struktur 
Nedenstående model viser hvordan afhandlingen er opbygget og hvilke emner læseren bliver ført 

igennem. 
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3.2 Videns indsamling 
Til udarbejdelsen af denne afhandling, er der benyttet forskellige typer af dataindsamling, som enkeltvis 

og tilsammen er med til at sikre valide data til at opbygge og teste teorier og hypoteser. I de følgende 

afsnit vil de primære dataindsamlingsmetoder blive gennemgået.  

3.2.1 Litteraturanalyse 
Ifølge (Trochim, Donnelly, & Arora, 2016, s. 11-12) er en litteraturanalyse et vigtigt redskab i et 

videnskabeligt projekt. En litteraturanalyse er med til at skabe et overblik over publicerede artikler, 

casestudier, bøger, osv. omkring et givent emne. Det er med til at sikre, at man ikke bruger unødvendige 

ressourcer på at udforske og teste en hypotese, som allerede er testet og forkastet. Samtidig giver det 

et struktureret overblik over hvad der er at finde omkring emnet, og hvordan udviklingen har været 

igennem tiden.  

En litteraturanalyse kan samtidig være med til at sikre kvaliteten i den benyttede litteratur, da (Trochim, 

Donnelly, & Arora, 2016) anbefaler, at man benytter peer reviewed artikler og kilder, der dermed har 

gennemgået en kritisk review inden publiceringen.  

3.2.1.1 Databaser 

I litteraturanalysen til dette speciale, er CBS Library primært benyttet. CBS Library er en online database, 

som blandet andet indeholder videnskabelige artikler fra flere forskellige tidsskrifter. Derudover er det 

muligt at specificerer søgningen ved at benytte filtre og emne ord. På den måde er det muligt at 

indsnævre søgeresultat.  

I søgningen er der fokuseret på artikler i perioden 2000-2020. Ud fra de fundne artikler, kan en 

videresøgning af lignende artikler, dog godt resultere i artikler af ældre dato end 2000, men som 

udgangspunkt er perioden fra 2000-2020 låst fast i søgningen.  

Dette er valgt for at sikre, at artiklerne omfatter de retningslinjer Danmark følger for revision af danske 

virksomheder. I 2011 afløste ISA10 de danske Revisionsstandarder, efter IFAC udsendte en opdateret 

version i 200911. IFAC blev dog stiftet allerede i 1977, hvor 51 lande, deriblandt Danmark, stiftede 

 
10 International Standards on Auditing 
11 (FSR - Danske Revisorer, 2020) 
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alliancen12. Selvom Danmark først tog ISA’erne til sig i 2011, var Danmark med til at stifte IFAC i 1977, 

hvorfor Revisionsstandarderne allerede ved overgangen lignede ISA’erne.  

At litteratursøgningen vælges ikke at gå længere tilbage end 2000, skyldes at udviklingen, på blandet 

andet IT, er steget voldsomt de sidste 20 år. 

Der er i denne litteratursøgning foretaget 2 primære søgninger med følgende nøgleord: 

Nr. Database Nøgleord Filter Antal 
1 CBS Library Auditor 

TITEL: Risk Assessment 
Control risk 
Inherent risk 

År: 2000-2020 
Øvrige: Peer Reviewed 

10 

2 CBS Library Auditor 
TITEL: Risk Assessment 
Academic Literature 

Type. Artikler 
Øvrige: Peer Reviewed 

8 

 

Det skal bemærkes at der for nøgleordet ”Risk Assessment” er valgt at dette ord skal fremgå af titlen. 

Dette er valgt for at sikre, at artiklens hovedformål vedrører risikovurdering, hvor de andre ord blot er 

støttende emneord og kan indgå både i titlen, forfatterens emnevalg, osv.  

Det giver 18 artikler fordel på de 2 søgninger. I min første gennemgang af artiklerne læses indledningen 

på CBS Library, hvorefter artiklerne er udvalgt.  

Der er i første omgang udvalgt 4 artikler fordelt på følgende søgning: 

Nr. Database Nøgleord Filter Antal Udvalgt 
1 CBS Library Auditor 

TITEL: Risk Assessment 
Control risk 
Inherent risk 

År: 2000-2020 
Øvrige: Peer Reviewed 

10 3 

2 CBS Library Auditor 
TITEL: Risk Assessment 
Academic Literature 

Type. Artikler 
Øvrige: Peer Reviewed 

8 1 

 

 

 
12 (FSR - Danske Revisorer, 2020) 
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De 4 artikler er som følgende: 

Søgning Tidsskrift Title Artikel henvisning 
1 Studies and Scientific Researches Risk-Assessment procedures and 

establishing the size of samples for 
auditing financial statements 

(Botez, 2014) 

1 International Journal of Accounting & 
Information Management 

Financial statement risk assessment 
following the COSO framework 

(Permuroso & 
Houmes, 2012) 

1 Auditing: A Journal of Practice & Theory Inherent risk and control risk assessments: 
Evidence on the effect of pervasive and 
specific risk factors 

(Messier, Jr. & 
Austen, 2000) 

2 Accounting Horizons Auditor risk assessment: Insights from the 
academic literature 

(Allen, Hermanson, 
Kozloski, & Ramsay, 
2006) 

 

3.2.1.2 Konklusion fra artiklerne 
I følgende afsnit vil de 4 artikler kort blive gennemgået, og hovedtrækkene fra artiklerne vil blive 

fremhævet.  

Risk-Assessment procedures and establishing the size of samples for auditing financial statements 

I artiklen skriver forfatteren Daniel Botez, at procedurerne for risikovurderingen af en revisionskunde, 

samt beregningen af væsentlighedsniveauet, er forskelligt fra revisorer til revisor, samt hvilke 

revisionshus revisoren er tilknyttet.  

Artiklen tager udgangspunkt i ISA 315 og ISA 320, som henholdsvis beskriver, hvordan revisor skal 

identificere og vurderer risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, samt hvordan revisor skal beregne 

væsentlighedsniveauet for revisionen.  

Med udgangspunkt i praktiserende revisorer i Rumænien, gennemgår artiklen vurderingen af den 

iboende risiko, kontrolrisikoen og beregningen af væsentlighedsniveauet for en case virksomhed, hvor 

artiklen fremhæver, hvordan revisorers subjektivitet påvirker disse faktorer.  

Artiklen konkluderer, at væsentlighedsniveauet beregnes på baggrund af den risikovurdering revisorerne 

er kommet frem til, som i højere grad er påvirket af revisorers holdning og til dels erfaring. I det 

casestudie som Daniel Botez har foretaget, har vurderingen af den iboende risiko, stor indflydelse på 

beregningen af væsentlighedsniveauet og især den iboende risiko bærer præg af høj subjektivitet fra 

revisorerne. Så selvom alle følger de samme standarder, kan forskellige revisorer komme frem til 

forskellige resultater.  
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Inherent Risk and Control Risk Assessments: Evidence on the Effect of Pervasive and Specific Risk 

Factors 

Følgende artikel er skrevet af professor William F. Messier Junior og assisterende professor Lizabeth A. 

Austen og omhandler brugen af Revisionsrisikomodellen (Audit risk model på engelsk) og hvordan de 

enkelte komponenter i modellen er påvirket af hinanden.  

Artiklen arbejder ud fra to hypoteser, om hvordan komponenterne påvirker revisors risikovurdering af 

den iboende risiko og kontrolrisikoen. Disse hypoteser er udarbejdet ud fra tidligere studier foretaget af 

(Kinney, Jr., 1989) og (Waller, 1993). Hypoteserne går ud på, at i vurderingen af den iboende risiko har 

kontrolrisikoen også en afgørende faktor, ligesom den iboende risiko har en afgørende faktor i 

vurderingen af kontrolrisikoen. Dette er også den hypotese som (Waller, 1993) arbejder ud fra, hvorimod 

(Kinney, Jr., 1989) arbejder ud fra den hypotese, at hver komponent skal vurderes særskilt, for at finde 

revisionsrisikoen. Det artiklen og (Waller, 1993) anfægter ved Revisionsrisikomodellen er, at modellen 

ikke tager højde for, at den iboende risiko kan være forskellige afhængig af, hvorvidt der er opnået 

kontroloverbevisning og om risikoen er forbundet med en enkelt transaktion eller en mere overordnet 

vurdering af regnskabsposten. Dette prøver (Kinney, Jr., 1989) at imødegå ved at reformulerer modellen, 

men dette viser resultatet af artiklen forsat ikke er tilstrækkeligt.  

Forfatterne har udvikle et casestudie, hvor de tester 124 senior og managers fra de 6 største 

revisionshuse i USA. Her er revisorerne blevet præsenteret for 8 forskellige cases, hvor de ud fra 

informationer givet af forfatterne, har skulle foretage en vurdering af den iboende risiko og 

kontrolrisikoen.  

Resultatet fra dette casestudie viser, at der er en positiv sammenhæng mellem revisorernes vurdering af 

den iboende risiko og kontrolrisikoen, som stemmer overens med (Waller, 1993). Det betyder også at 

artiklen forkaster (Kinney, Jr., 1989) model, på trods af den er blevet reformuleret.  

Auditor Risk Assessment: Insights from the Academic Literature 

 Denne artikel (Allen, Hermanson, Kozloski, & Ramsay, 2006) tager udgangspunkt i en briefing rapport 

fra PCAOBs13 risk-assessment project fra 2005, hvor PCAOB opstiller 10 spørgsmål omkring 

risikovurderingsprocessen for revisorer. Artiklen vil med denne analyse understøtte besvarelserne fra 

briefing rapporten.  

 
13 Public Company Accounting Oversight Board 
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I forhold til denne afhandling er artiklens besvarelsen angående spørgsmål 5, 6, 7 og 10 relevante at kigge 

på. 

Spørgsmål 5 og 6 omhandler hvorvidt revisor bør være påkrævet at teste virksomhedernes interne 

kontroller og om rotationen af testen af kontrollerne bør være tilladt eller forbudt. Artiklens research 

viser, at test af kontroller og at baserer sin revision på kontroller, har ændret sig meget igennem tiden. I 

de tidlige 90’er var revisorerne langt mere tilbøjelig til at teste kontroller og benytte disse effektiv i deres 

revision. I slutningen af 90’erne er der en tendens til at foretage mere substanstestning og ikke basere 

sin revision på kontroller.  

Spørgsmål 7 omhandler, hvorvidt det bør være et krav, at revisor skal dokumentere sine overvejelser i 

forbindelse med vurdering af ROMM14, hvor både kvalitative og kvantitative overvejelser bør oplyses. Til 

understøttelse af dette spørgsmål, har artiklen fundet flere studier der viser, at der er en svaghed mellem 

risikovurdering og den udførte revision. Studierne viser, at der oftest ikke er sammenhæng, eller at det 

ikke er muligt at se sammenhængen mellem den anvendte risikovurdering og den udførte revision.  

Spørgsmål 10 er mere bredt og åben og er lyder på om læseren har andre anbefalinger i forbindelse med 

risikovurderingsprocessen. Her har artiklen fokuseret på Audit Risk Model (Revisionsrisikomodellen), 

hvor forfatterne har fundet flere studier der taler for revisionsrisikomodellen, mens andre studier ikke 

mener den er tilstrækkelig. For dem som taler for modellen, lyder det, at modellen er god for basis 

support. Kritikerne til modellen påpeger at modellen bliver blandet sammen, og at modellen ikke tage 

højde for kvaliteten af revisionsbeviserne. Artiklen konkluderer, at forskellen i brugen af modellen, kan 

være årsagen til de forskellige holdninger.   

Financial statement risk assessment following the COSO framework 

Til slut er der (Permuroso & Houmes, 2012). Ved gennemlæsningen af denne artikel, blev det konstateret 

at den ikke har kunne bruges til denne afhandling. Artiklen handler om et studie og undervisningsforløb, 

hvor forfatterne på 2 universiteter har foretaget et hypotetisk casestudie i klasselokalerne, hvor de 

studerende vha. af COSO frameworket har skulle foretage en risikovurdering. Forløbet har fungeret som 

en del af de studerendes undervisning, hvor de er blevet testet i deres kendskab til modellen og brugen 

af denne.  

 
14 Risk of Material Misstement 
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Grunden til, at den ikke er aktuel for denne afhandling skyldes, at afhandlingens undersøgelse går på at 

undersøge hvordan revisorer benytter modellen og teorien i den faktiske verden. Det forventes, at de 

studerende i et undervisningsmiljø, uden presset fra partner, deadlines og honorar, vil benytte modellen 

mere eller mindre korrekt, hvilke de tidligere artikler bakker op om, ikke altid er tilfældet. Dog giver 

artiklen en grundlæggende forståelse af COSO modellen, som vil kunne anvendes i afhandlingen. 

3.2.1.3 Konklusion 
Flere af artiklerne, samt litteraturanalysen foretaget af (Allen, Hermanson, Kozloski, & Ramsay, 2006) 

viser, at risikovurderingsprocessen er svær og næsten aldrig ens. Processen kan være forskellige fra firma 

til firma og sågar fra revisor til revisor, dette på trods af, at alle følger de samme retningslinjer 

(standarder). Både (Allen, Hermanson, Kozloski, & Ramsay, 2006) og (Messier, Jr. & Austen, 2000) 

kommer med kritik vedrørende revisionsrisikomodellen og at denne kan være årsagen til 

forskellighederne.  

(Messier, Jr. & Austen, 2000) påpeger blandet andet at modellen ikke er tilstrækkeligt i sin oprindelig 

form, hvilke også er noget af den kritik litteraturen beskriver i (Allen, Hermanson, Kozloski, & Ramsay, 

2006).  

3.2.2 Dataindsamling 
Karnov og Retsinformation er de primære datakilder for denne afhandling. En stor del af afhandlingen 

består i at forstå ISA’erne på området, samt den danske lovgivning. Retsinformation er statens juridiske 

online informationssystem (Lex Dania, 2020), hvorfra alle lovgivninger, bekendtgørelser og lignende kan 

findes. Karnov samler informationerne fra blandt andet Retsinformation, afgørelser, noter til 

lovgivningerne og tilbyder en samlet søgefunktion indenfor Jura, Skat, Revision og Regnskab i Danmark 

(Karnov Group, 2020).  

Som sekundære kilder anvendes desk research til dataindsamling. Der er anvendt desk research til 

indsamling af data fra andre kilder end de primære, til bekræftelse af påstande, kendskab til 

virksomheder, bekræftelse af kilder, mv.  

Udarbejdelsen af afhandlingen har været en dynamisk proces, hvor ny viden fra fx litteraturanalysen, 

desk research og resultat fra interviews, har givet anledning til at foretage ny dataindsamling. Der er 

derfor løbende foretaget desk research igennem udarbejdelsen af afhandlingen.  
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3.2.3 Spørgeskema 
Til besvarelse af problemformuleringen er der udarbejdet et spørgeskema, som sendes ud til udvalgte 

respondenter. 

Spørgeskemaet er bygget op med både kvalitative og kvantitative spørgsmål og bygger på 2 fiktive case 

virksomheder. Ved at gøre brug af både kvantitative og kvalitative spørgsmål, er målet at respondenten 

tager et aktivt valg med de kvantitative spørgsmål, men samtidig beskriver sine overvejelser med de 

kvalitative spørgsmål. Respondentens overvejelser er lige så vigtige, som det resultat respondenten 

kommer frem til. Et eksempel hertil kunne være, at respondenten bliver bedt om at fastsætte 

væsentlighedsniveauet og efterfølgende blevet bedt om at beskrive overvejelserne hertil.  

Der er valgt at anvende spørgeskema fremfor interviews, da respondenten bliver præsenteret for de 2 

case virksomheder og informationsniveauet i præsentationerne kan virker uoverskuelige, hvis disse 

præsenteres mundtlig fremfor skriftlig. 

Inden udsendelse af spørgeskemaet er der kørt 4 pilottest på 4 forskellige respondenter. Her er 

respondenterne blevet bedt om at besvare spørgeskemaet uden afbrydelse, for efterfølgende at 

gennemgå deres besvarelse og spørgsmål omkring spørgeskemaet. Dette har gjort det muligt, at tilpasse 

case virksomhederne i spørgeskemaet, samt formuleringen af spørgsmålene. De udvalgte respondenter 

er både inden og uden for målgruppen. Respondenterne uden for målgruppen er valgt med henblik på at 

teste spørgeskemaets funktioner, da det er forventeligt at de vil, svare atypisk på spørgsmålene. Dog har 

disse respondenter tidligere været revisorer, hvorfor emnet ikke er ukendt for dem. 

Respondenterne inden for målgruppen er valgt, for at sikre at de har den fornødne viden til at besvare 

spørgsmålene.  

Målgruppen for respondenterne er aktive revisorer i forskellige revisionshuse i Danmark. Med aktive 

revisorer menes revisorer, som arbejder med revision og regnskab i et revisionsfirma på tidspunktet hvor 

besvarelsen finder sted.  

Udvælgelsen af respondenter sker på tværs af køn, antal års erfaring og afdeling. Den blandede 

population er valgt for at sikre, at besvarelserne afspejler revisionshusene. Udvælgelsen er primært sket 

ved selvselektion15, hvor respondenterne har kunne vælge om de ønskede at deltage og derefter har fået 

tilsendt spørgeskemaet. Ulempen ved denne udvælgelse er, at den udvalgte gruppe er mindre 

 
15 (Harboe, 2010, s. 151) 



Kandidatafhandling af Rikke Reichhardt Kapitel: Metode 
 

  Side 18 af 85 
 

repræsentativ, men det er vurderet at kunne anvendes i denne afhandling, da afhandlingen skal anses 

som en forundersøgelse til selve temaet. Fordelen er dog, at alle der modtager et spørgeskema også 

forventes at besvarer dette, da de har indvilgede til dette. 

3.2.3.1 Case Virksomheder 
Respondenterne får i spørgeskemaet præsenteret 2 virksomheder. Begge virksomheder er fiktive, men 

med inspiration fra danske virksomheder.  

Virksomhed A er en rådgivningsvirksomhed med få medarbejdere i økonomifunktionen. Virksomheden 

har interne kontroller, men flere af kontrollerne er ikke designet optimalt og sikre derfor ikke fejl i 

regnskabet.  

Virksomhed B er et leasingselskab, der leaser biler til firmaer og private. De har markant flere 

medarbejdere og har et velfungerende kontrolmiljø.  

Respondenterne bliver guidet igennem beregningen af væsentlighedsniveauet og risikovurderingen af 

regnskabsposten ”Andre eksterne omkostninger”.  

Spørgeskemaet kan ses i Bilag 2. 

Spørgeskemaet er bygget således op: 

 

Respondenten skal først fastsætte væsentlighedsniveauet ud fra de givne oplysninger, efterfølgende 

identificere kontroller i virksomhedsbeskrivelsen. Derefter skal respondenten foretage en 

risikovurdering, hvor respondenten skal vurdere, hvorvidt der kan anvendes kontroller i den kommende 

revision, eller respondenten vurderer at kontrolmiljøet ikke er stærkt nok til at kunne basere revisionen 

på dette. Til sidst bliver respondenten spurgt om informationer om sig selv, fx hvilke erklæringstyper 

respondenten arbejder med, samt respondentens erfaring.  

Fastsæt 
væsentligheds-

niveauet

Identificer 
kontroller

Foretag 
risikovurdering

Informationer 
om 

respondenten
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3.3 Kildekritik 
Det er ved desk research forsøgt at sikre troværdigheden ved kilderne, ved ikke blot at sikre kendte kilder, 

men også ved at undersøge forfatteren bag artiklen, bloggen, osv. Ved at anvendte kendte kilder, som 

fx FSR, Berlingske Tidende, osv., er det en forventning, at det er en troværdig kilde. Informationer fra 

ukendte kilder eller kilder hvor troværdigheden ikke kan kontrolleres, vil den indhentet viden forsøgt 

bakket op af anden kilde.  

I forhold til spørgeskemaet er der tale om et begrænset antal respondenterne. Det forventes at 

spørgeskemaet sendes ud til under 50 deltager, til nogle af landets største revisionshuse. Populationen 

der indgår i denne afhandling, er derfor ikke er repræsentativ for hele den samlede population i Danmark. 

Det vurderes ikke at være muligt i dette studie, at udsende og modtage nok besvarelser til at 

populationen vil kunne anses for at være repræsentativ for den samlede population i Danmark.  

Dog vurderes, det at den begrænset population godt kan anvendes til at besvare problemformulering og 

givet et indblik i, hvorvidt der er en udfordring med valg af revisionsmetodik i de danske revisionshuse. 

Udviser den begrænsede undersøgelse i denne afhandling, problemer med valg af metodik i de danske 

revisionshuse, kan der med fordel foretages yderligere undersøgelser omkring dette emne.  

3.4 Valg af modeller og teorier 
Der er i afhandlingen taget udgangspunkt i ISA’erne som de forelå i efteråret 2020. Afhandlingen vil altså 

ikke kunne anvendes, hvis disse på senere tidspunkt skulle blive ændret.  

I afhandlingen anvendes, som udgangspunkt, den Revisionsrisikomodellen som står beskrevet i bogen 

Revision i Praksis16. Dog viser litteraturanalysen at modellen er udviklet, hvorfor dette også medtages i 

anvendelsen af Revisionsrisikomodellen.  

Ydermere anvendes COSO modellen, som er udviklet af en lang række amerikanske organisationer og 

institutter, som er beskrevet i bogen Accounting Information Systems17. 

Derudover er der anvendt en række bøger og materiale fra en række fag på uddannelsen HD(R) og 

Cand.Merc.Aud på CBS i København.  

 
16 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 153) 
17 (Romney & Steinbart, 2018) 
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 Revisionsstrategi 
I følgende afsnit vil de relevante standarder og modeller blive gennemgået, samt beskrive hvordan disse 

er anvendt til udarbejdelsen af case virksomhederne i spørgeskemaet.  

4.1 Forståelse af virksomheden 
ISA 315 (Karnov Group ISA 315, 2020) beskriver revisors ansvar for at foretage en korrekt vurdering af 

risici for væsentlig fejl i regnskabet. Ifølge ISA 315.1, skal revisor opnå en forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser, samt virksomhedens interne kontrolmiljø, for at kunne foretage denne vurdering.  

Målet med ISA 315 er, at revisor skal være i stand til at identificerer og vurderer risiciene for væsentlige 

fejlinformationer i virksomhedens regnskab på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. 

For at revisor bliver i stand til at udfører denne vurdering, skal revisor jf. ISA 315.5 foretage 

risikovurderingshandlinger, som jf. ISA 315.6 skal omfatte: 

• Forespørgsler i virksomheden af nøglepersoner 

I vejledningen til ISA 315, kan det ses under afsnit A6 og A7, at der her menes den daglige ledelse og de 

ansvarlige for regnskabsaflæggelsen. Udover den daglige ledelse, kan revisor med fordel også foretage 

interview af andre i virksomheden. Det kan fx være virksomhedens marketing- og salgspersonale eller 

IT-personale, for at klarlægge om der er ændringer i virksomhedens strategi og systemer.  

Har virksomheden en interne revisionsfunktion, ville revisor med fordel også foretage interview af disse 

medarbejder.  

• Analytiske handlinger 

Analytiske handlinger, i den indledende fase, kan også bidrage med at identificere risici eller risikofyldte 

områder, som virksomheden ikke nødvendigvis anser som risikofyldte. I ISA 315 afsnit A14-A16 beskrives 

det, hvordan analytiske handlinger kan være med til at identificerer usædvanlige transaktioner eller 

udvikling på nøgletal. 
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• Observation og inspektion 

Ifølge ISA 315.A18 kan observation og inspektion være med til at understøtte forespørgslen til den 

daglige ledelse, samt de analytiske handlinger. Ifølge bogen Revision i Praksis 18  kan observationen og 

inspektionen ske ved, at revisor ser medarbejderne, udfører en proces eller procedure. Det kan fx være 

at revisoren følger en transaktion fra ”Vugge til grav”, og dermed ser den proces en given faktura kommer 

igennem.  

Ved hjælp af disse handlinger, skal revisor være i stand til at opnå en forståelse af virksomhedens micro- 

og makromiljø, herunder den regnskabsmæssige begrebsramme, som er relevant for virksomheden. 

Revisor skal opnå en forståelse af virksomhedens regnskabspraksis og hvilke mål og strategi ledelsen har 

for virksomheden.  

I spørgeskemaet, hvor respondenterne skal fastsætte væsentlighedsniveauet, får de følgende 

informationer på virksomhederne. Det fulde spørgeskema kan ses i Bilag 2: 

 
Figur 1: Udklip af informationer givet til respondenterne til besvarelse af spørgsmål 1 i Virksomhed A 

 

 
Figur 2: Udklip af informationer givet til respondenterne til besvarelse af spørgsmål 2 i Virksomhed B 

 
18 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 131) 

Virksomhed A
Virksomhed A sælger bogholderi og økonomichefs ydelser til over 400 virksomheder i Danmark. Virksomhed A er ejet 50/50 af to 
aktionær, som altid har været tætte venner.

Virksomhed A er landsdækkende, og har omkring 50 økonomikonsulenter ansat rundt om i landet. 
Arbejdet Virksomhed A udfører er som regel på timebasis og faktureringen sker på baggrund af konsulenternes timeregistrering. 

Ledelsen i Virksomhed A har fokus på omsætningen, og forsøger hele tiden at udvide deres forretning. 
Udover økonomichefen, består finansafdelingen af 2 bogholder (1 lønbogholder og 1 debitor/kreditorbogholder.

Virksomhed B
Virksomhed Bs aktivitet består i leasing af biler, hvor 60 % af de leasede biler er leases til erhvervskunder og 40 % til private. En 
leasing periode er som regel på 2-3 år og efterfølgende bliver klargjort til videresalg. 

Virksomhed B har på nuværende tidspunkt omkring 25.000 biler i den kørende flåde (leaset ud), samt omkring 3.000 biler stående 
på lageret til videresalg. Derudover har Virksomhed B ca. 500 biler i transit, mens bilerne bliver klargjort til videresalg. Alle 3 typer 
indgår i selskabets regnskab som varebeholdning.

Virksomhed B er international ejet og indgår i en koncern med søsterselskaber i hele verden. CFO'en er udvalgt af moder og er 
bindeleddet mellem den danske koncern og moderselskabet. Derudover består finansafdelingen af en dansk regnskabschef, 2 
controller, hvoraf den ene har fokus på rapportering og den anden på de interne processer, samt 4 bogholder (1 debitor-, 1 kreditor- 
og 2 lønbogholder)
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Selvom det er en kort beskrivelse af de 2 virksomheder, får respondenterne dog vigtige informationer. 

Virksomhed A er dansk ejet virksomheden, som er ejet ligeligt mellem 2 tætte venner. Der er ganske få 

medarbejdere i økonomiafdelingen, som kun består af 3 personer (økonomichef, lønbogholder og 

debitor-/kreditorbogholder). Begge disse oplysninger bør have betydning for revisors vurdering af 

virksomheden.  

Derudover får respondenterne oplyst at virksomheden har over 400 kunder rundt om i landet. 

Virksomheden opererer derfor ikke på et internationalt marked. Ydelsen virksomheden leverer er 

bogholderi og økonomichefs ydelser, hvilke er en standard ydelse, hvorfor det må formodes, at 

Virksomhed A har mange konkurrenter, men samtidig også mange potentielle kunder.  

Disse informationer er vigtige i revisorens vurdering af virksomheden. Ud fra de givne oplysninger er det 

en ikke-kompleks virksomhed. Der er få nøglepersoner i regnskabsaflæggelsen og ud fra de givne 

oplysninger må det formodes, at der er en enkelt struktur i virksomheden. Det kan samtidig betyde at de 

enkelte medarbejdere har meget ansvar, og selvbestemmelse i deres funktion.  

I Virksomhed B får respondenterne at vide, at der er tale om en dattervirksomhed til en international 

moder. De får oplyst at virksomhedens CFO er udstedt af moder, hvorfor det må formodes, at moder har 

tæt overvågning med datterselskabet. Udover CFO’en består økonomiafdelingen af en række 

medarbejdere, hvilket ligeledes indikerer, at respondenterne har med en større virksomhed at gøre.  

Der er tale om en leasing virksomhed, der leaser biler ud til erhverv og private. Da der er tale om en 

forholdsvis kompliceret ydelse, hvor det leaset aktiv kan have en høj værdi, må det formodes, at 

virksomheden opererer på et marked med få konkurrenter. Da kunderne både kan være privat og 

erhverv, kan det ikke antages, at respondenterne kan konkludere noget om virksomhedens kunder. 

Respondenterne får dog oplyst, at virksomheden har 25.000 biler i den kørende flåde. Der er altså 

omkring 25.000 indtægtsgivende kontrakter i virksomheden.  



Kandidatafhandling af Rikke Reichhardt Kapitel: Revisionsstrategi 
 

  Side 23 af 85 
 

4.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveauet 
Når revisor har opnået et kendskab til virksomheden og dens omgivelser, er der nu grundlag for at 

fastsætte væsentlighedsniveauet.  

Fastsættelse af væsentlighedsniveauet handler om at fastsætte et niveau hvorved fejlinformationer i 

regnskabet, inden for dette niveau, ikke får betydning for slutbrugeren. I ISA 320.2, 1. punkt står 

følgende: 

”… fejlinformation, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske 

beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet” (Karnov Group ISA 320, 

2020) 

Revisor skal altså både identificerer de forventede brugere af regnskabet, samt vurdere hvad de finder 

væsentlig i forhold til fejl.  

ISA 320.4 skriver, at revisor kan antage at brugeren af regnskabet har følgende egenskaber: 

1. En rimelig viden om forretningsmæssige og økonomiske aktiviteter i regnskabsvæsnet, samt 

vilje til at læse regnskabet med rimelige omhu 

2. Forstå regnskabet, samt hvordan det er udarbejdet 

3. Anerkende, at regnskabsposter med skøn, vurderinger og overvejelser af fremtidige 

begivenheder, indeholder en iboende risiko usikkerhed for målingen 

4. Være i stand til at træffe rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af regnskabet 

Revisor kan altså antage, at regnskabsbrugeren har en vis forståelse af et regnskab og hvad et 

væsentlighedsniveau vil sige.  

Revisor arbejder med 2 typer af væsentlighedsniveau. Væsentlighedsniveau ved planlægningen og ved 

udførelse.  
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4.2.1 Væsentlighedsniveau ved planlægning 
Når revisor skal afgøre hvilken revisionsstrategi der skal anvendes, skal revisor jf. ISA 320.10 fastsætte et 

væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed. I samme ombæring skal revisor forholde sig til, om der 

er specifikke forhold i virksomheden, eller en bestemt regnskabspost, som beløbsmæssig er under det 

beregnet væsentlighedsniveau, men som kan forventes at have betydning for regnskabsbrugerens 

beslutning på baggrund af regnskabet. Hvis dette er tilfældet, skal revisor yderligere fastsætte et 

specifikt væsentlighedsniveau til disse.  

Når der skal fastsættes et væsentlighedsniveau, skal revisor anvende et benchmark. I vejledningen til ISA 

320.A4, er en liste med hvilke faktorer der kan anvendes til at identificerer et passende benchmark for 

beregningen: 

• Elementer i regnskabet 

Dette er nogle af hovedtallene i regnskabet, som fx summen af aktiver, værdien af egenkapitalen, 

omsætningen og omkostningerne. 

• Fokusområde for regnskabsbrugere 

Revisor skal vurdere hvilke fokusområder eller forhold i regnskabet, som en evt. regnskabsbruger vil 

fokusere på. Hvilket område vil en regnskabsbruger vurderer er mest væsentlig for dem.  

• Virksomhedens livscyklus 

Her skal revisor overveje hvor i virksomhedens livscyklus virksomheden er. Vil den positive udviklingen i 

tallene fra sidste år til i år, være et udtryk for, at virksomheden er i en opstartsfase og det er forventeligt? 

Eller er virksomheden i modningsfasen, således at en positiv udvikling i virksomheden måske er bedre 

end forventet?  

• Stabiliteten i ovenstående faktorer 

Revisor skal ligeledes vurdere, hvorvidt de tidligere nævnte faktorer er stabile eller kan svinge fra år til år. 

Kan regnskabsbrugerens fokus fx ændre sig fra år til år, eller vil den oftest være den samme. Ændre 

virksomheden hele tiden sine produkter eller visioner, som gør at virksomheden tilsvarende hele tiden 

ændre sin livscyklus.  
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Sammen med overvejelserne omkring hvilke benchmark der skal anvendes til beregningen af 

væsentlighedsniveauet, skal revisor også overveje fra hvilken periode de relevante finansielle data skal 

komme fra. I vejledningen til ISA 320.A6 står der, at de relevante finansielle data oftest er en kombination 

af tidligere års regnskabstal, budgetter, samt prognoser for det kommende regnskabsår. Fastsættelse af 

væsentlighedsniveauet sker oftest i forbindelse med planlægningen af den kommende revision, hvorfor 

det som regel også sker inden virksomhedens balancedag. 

Det er derfor også vigtigt, at revisor har med i sine overvejelser, hvor i livscyklussen virksomheden er, 

samt om der er sket væsentlige ændringer i virksomheden, som kan have indflydelse på udviklingen fra 

tidligere år.  

Når revisor har fastsat hvilke benchmark der skal anvendes til beregningen, skal revisor fastsætte hvilken 

procentsats der skal anvendes på det valgte benchmark. I vejledningen til ISA 320.A8 indebærer 

fastsættelsen af den valgte procentsats en faglig vurdering. Der skal være en sammenhæng mellem den 

valgte procentsats og det valgte benchmark. Fx anvendes der oftest en laverer procentsats ved Årets 

resultat før skat, end ved anvendelse af Omsætningen.  

I bogen Revision i Praksis19 skriver forfatterne, at der oftest anvendes kvantitative kriterier og at disse 

oftest varierer fra revisionshus til revisionshus.  

Forfatterne til bogen anfører følgende kriterier, som de mener er de hyppigste kriterier: 

Ved fastsættelse af procentsatsen skal revisor medtage de 

faktorer der omgiver virksomheden og hvilken virksomhed 

der er tale om. Er der fx tale om en mindre virksomhed, med 

en koncentreret/begrænset ejerkreds, vil revisor kunne 

argumentere for en højere procentsats, end hvis der er tale 

om en børsnoterede virksomhed.  

 
19 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 107-108) 

Element i regnskabet Kriterier 

Resultat før skat 5 % - 10 % 

Resultat af ordinær drift 2 % - 4 % 

Omsætningen 0,5 % - 1 % 

Egenkapitalen 1 % - 2 % 

Summen af aktiverne 0,5 % - 1 % 

Tabel 1: Elementer i regnskabet til fastsættelse af 
væsentlighedsniveau, samt de hyppigste kriterier 
revisor kan anvende. 
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Nedenfor er givet nogle eksempler på hvilke faktorer der kan være afgørende for om procentsatsen bør 

være i den høje elle lave ende af kriterierne. 

Faktor Højere procentsats Lavere procentsats 
Ejerkredsen Begrænset ejerkreds Stor ejerkreds og mange investorer  
Gældsforhold Begrænset gæld, eller hvor lånegiver 

har adgang til ledelsesinformationer fx 
gæld til en ejer 

Børsnoterede gældsforpligtelser eller hvis 
der er lånebetingelser. 

Kompleksiteten Begrænset antal produkter eller ydelser Mange produkter eller ydelser 
Livscyklus En veletableret virksomhed i 

modningsfasen 
En virksomhed i opstarts- eller 
nedlukningsfasen 

Omgivelserne Drifter i stabile omgivelser og i en 
branche uden store udsving 

Drifter i ustabile omgivelser eller i en 
branche med store udsving 

Tabel 2: Faktorer til vurdering af den anvendte procentsats til væsentlighedsniveau ved planlægningen 

I spørgeskemaet er respondenterne blevet bedt om at fastsætte væsentlighedsniveauet over regnskabet 

som helhed. Fastsættelsen skal ske på de oplysninger, som er gennemgået under kapital 4.1. 

Derudover har respondenterne fået nedenstående præsenteret om de 2 virksomheder, hvor År 20xx-1 er 

det foregående regnskabsår og År 20xx er de foreløbige regnskabstal fra balancedagen.  

 

Figur 3: Regnskabselementer til fastsættelse af væsentlighedsniveau i Virksomhed A 

 

 

Figur 4: Regnskabselementer til fastsættelse af væsentlighedsniveau i Virksomhed B 

 

År 20xx-1 År 20xx 1% 2% 3% 5% 10%

7.947.385     8.338.573     83.386          166.771        250.157        

4.849.583     5.573.894     55.739          111.478        167.217        

2.847.802     2.514.679     50.294          75.440          125.734        251.468        

2.475.839     2.683.653     53.673          80.510          134.183        

1.166.609     2.354.724     47.094          70.642          117.736        

Omsætning

Egenkapital

Aktiver i alt

Resultat før skat

Omkostninger*

Virksomhed A

År 20xx-1 År 20xx 1% 2% 3% 5% 10%

43.258.557   42.914.653   429.147        858.293        1.287.440     

35.255.724   35.361.674   353.617        707.233        1.060.850     

5.017.993     4.506.039     90.121          135.181        225.302        450.604        

94.657.675   98.654.375   1.973.088     2.959.631     4.932.719     

25.955.134   25.748.792   514.976        772.464        1.287.440     

Resultat før skat

Aktiver i alt

Egenkapital

Virksomhed B

Omsætning

Omkostninger*
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I kapital 4.1 kom det frem, at Virksomheden A havde en enkel ejer struktur med 2 ejer, samt at det kunne 

formodes, at der var tale om en virksomhed med lav organisationsstruktur. Det er en ikke-kompleks 

virksomhed, som opererer i et relativt stabilt marked.  

Beskrivelsen giver ikke nogen konkret eksempler på hvem virksomhedens regnskabsbrugere er. Det kan 

antages at virksomhedens ejer er en del af regnskabsbrugerne.  

Ved at kigge på de oplyste regnskabstal i Figur 3 kan det ses at virksomheden forrige år havde en 

egenkapital på 1,2 mio., hvor den samlede Aktive Sum er på 2,5 mio. Virksomheden har altså i tidligere 

regnskabsår haft forpligtelser på omkring 1,3 mio. Det fremgår ikke af beskrivelsen, eller af 

regnskabstallene, om det skyldes fremmed finansiering (fx fra banken), eller om det er gæld til 

medarbejder eller SKAT. Det må derfor antages at der udover ejerne, er nogle regnskabsbruger der har 

et tilgodehavende hos virksomheden.  

I de foreløbige regnskabstal kan det ses, at egenkapitalen er steget til 2,4 mio. og aktiv summen er steget 

til 2,7 mio. Dette har medført, at virksomheden har nedbragt sine øvrige forpligtelser til 0,3 mio. i det 

forgangne regnskabsår.  

Respondenterne får ligeledes oplyst at ledelsen har fokus på omsætningen.  

Men de oplysninger der er givet, og ovenstående analyse af oplysninger, må det forventes at 

respondenterne anvender omsætningen eller resultat før skat som benchmark. Ledelsens fokus er på 

omsætningen, men det må forventes, at virksomhedens eksterne regnskabsbrugere er mere interesseret 

i at se hvordan virksomheden samlet set performer og derfor kan Resultat før skat være deres fokus.  

Da der er tale om en ikke-kompleks virksomhed, med en begrænset ejerkreds uden mange investorer, 

må det ligeledes antages, at respondenterne ligger i den høje ende af procentsatsen.  

Det må altså antages at respondenterne kommer frem til et væsentlighedsniveau omkring 250 t.kr. for 

virksomhed A, baseret på 3 % af omsætningen. 

For virksomhed B får respondenterne at vide, at der er tale om en mere kompleks virksomhed. 

Virksomhed B er en dattervirksomheden af en international moder med flere søsterselskaber i hele 

verden. Respondenterne får ingen yderligere oplysninger om den internationale moder. Der er flere 

medarbejder i økonomiafdelingen og virksomheden er topstyret. Det må derfor antages at 

virksomhedens primære regnskabsbrugere er det internationale moderselskab og dennes ledelsesorgan.  
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Respondenterne får oplyst at der er tale om en leasing virksomhed, som har en større kørende flåde af 

biler, som indgår som varebeholdning. Virksomhedens primære aktivitet består i at lease disse biler ud 

til erhverv og private.  

Ud fra de givne regnskabstal havde Virksomhed B sidste år en egenkapital på 26 mio. og en samlede aktiv 

sum på 95 mio. Det giver forpligtelser på 69 mio. Da der er tale om biler, vil en stor del af denne 

forpligtelse højst sandsynlig være afgifter, gæld til brændstofs forhandlere og formentlig også 

periodisering af lejeindtægten. Det forventes dog ikke, at respondenterne nødvendigvis har denne viden. 

I de foreløbige regnskabstal har selskabet nu en egenkapital på 26 mio. og en samlede aktiv sum på 99 

mio. Deres gældsforpligtelse er altså steget til 73 mio.  

Med disse oplysninger må det antages, at respondenterne anvender virksomhedens aktiver som 

benchmark, da virksomhedens drift og værdi ligger i varebeholdningen. Da der er tale om en mere 

kompleks virksomhed, med en høj gældsfaktor og en ukendt ejerkreds, må det antages at 

respondenterne ligger i den lave ende af procentsatsen. Det må altså antages at respondenterne vælger 

et væsentlighedsniveau omkring 2 mio. baseret på 2 % af aktivsummen.  

4.2.2 Væsentlighedsniveau ved udførelse 
Når revisor har fastsat væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed, er næste step at fastsætte 

væsentlighedsniveauet ved udførelse. Dette er respondenterne i spørgeskemaet ikke blevet spurgt om, 

men er stadig en vigtig del af planlægningen.  

Væsentlighedsniveauet ved udførelse fastsættes jf. ISA 320.A13 for at reducere sandsynligheden for, at 

de samlede ikke-korrigerede og ikke-opdagede fejl, ikke overstiger væsentlighedsniveauet for 

regnskabet som helhed. Foretager revisor sin revision udelukket med henblik på at opdage individuelle 

væsentlige fejlinformationer på de enkelte regnskabsposter, er der en risiko for at de fundne fejl samlet 

set overstiger væsentlighedsniveauet for regnskabet, ligesom det ikke efterlader plads til, ikke opdagede 

fejlinformationer. 

Ifølge ISA 320.A13 kan revisor vælger at fastsætte væsentlighedsniveaet ved udførelse individuelt for 

hver enkelt regnskabspost, eller vælge at fastsætte det som en samlede procentdel af det fastsatte 

væsentlighedsniveau ved planlægningen.  

Ved at fastsætte det individuelt på hver enkelt regnskabspost, vil væsentlighedsniveauet ved udførelse 

oftest variere fra post til post, hvorimod hvis revisor vælger at fastsætte væsentlighedsniveauet ved 



Kandidatafhandling af Rikke Reichhardt Kapitel: Revisionsstrategi 
 

  Side 29 af 85 
 

udførelse dækkende hele regnskabet, vil det være det samme på alle poster. Her er det oftest lavere, da 

det samtidig udgør en større risiko.  

Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet ved udførelse er jf. ISA 320.A13 ikke en simpel og automatisk 

beregning. Det indebærer at revisor har et godt kendskab til virksomheden, samt har en faglig viden der 

gør revisor i stand til at foretage denne beregning. Tidligere års revision og fundne fejl er en del af 

overvejelsen, om hvorvidt fastsættelsen skal sættes individuelt eller samlet, samt hvordan det skal 

beregnes.  

I bogen Revision i Praksis20 skriver forfatterne at væsentlighedsniveauet ved udførelse på regnskabet 

som helhed oftest fastsættes som 50-90 % af det samlede væsentlighedsniveau ved planlægningen. 

Virksomhedens kompleksitet, ledelsens involvering i den daglig økonomi, virksomhedens kontrolmiljø 

og medarbejdernes kompetencer bør være en del af revisorens overvejelser for fastsættelse af 

procentsatsen til væsentlighedsniveauet ved udførelse. Jo mere kompleks og uerfaren, medarbejderen 

på posten er, jo lavere procentsats bør der anvendes.  

Respondenterne er som sagt ikke blevet bedt om at forholde sig til væsentlighedsniveauet ved udførelse, 

da dette vil kræve et større kendskab til virksomheden, end hvad der er muligt i spørgeskemaet.  

Udover væsentlighedsniveauet ved planlægningen og udførelsen skal revisor også fastsætte 

væsentlighedsniveauet for fejlinformationer der er klart ubetydelig jf. ISA 45021. Ifølge ISA 320 skal 

revisor oplyse om alle fundne fejl, medmindre disse er klart ubetydelig. Denne definition findes i ISA 

450.A2. Fejl af denne karakterer må ikke anses som ”ikke-væsentlig”, men er af en sådan størrelse, at de 

alene og tilsammen ikke udgør en væsentlig fejl i regnskabet. Ifølge bogen Revision i Praksis22 sættes 

dette oftest som 3-5 % af det samlede væsentlighedsniveau ved planlægningen.  

 
20 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 114) 
21 (Karnov Group ISA 450, 2020) 
22 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 115) 



Kandidatafhandling af Rikke Reichhardt Kapitel: Revisionsstrategi 
 

  Side 30 af 85 
 

4.3 Kontroller 
Ifølge ISA 315.12-14 skal revisor ligeledes opnå en forståelse af virksomhedens interne kontroller, som 

vurderes relevante for revisionen. Ved identifikationen af de kontroller, som revisor vurderer relevante 

for revisionen, skal revisor kontrollere og fastslå at disse er implementeret korrekt. Derudover skal 

revisoren opnå en generel forståelse for virksomhedens kontrolmiljø og hvordan ledelsen holder opsyn 

med dette.  

Ifølge ISA 315.4C defineres en intern kontrol som følgende: 

”Den proces, der udformes, implementeres og vedligeholdes af den øverste ledelse, den 

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

virksomheden når sine mål med hensyn til pålidelighed i regnskabsaflæggelsen, 

effektivitet og økonomisk hensigtsmæssighed i driften og overholdelse af gældende lov 

og øvrige regulering. Udtrykket ”kontroller” refererer til ethvert aspekt af et eller flere 

elementerne af interne kontrol” 

En kontrol er altså en handling, udført af kvalificeret medarbejder i virksomheden, for at minimerer 

risikoen for fejl i regnskabet og for at kontrollere at virksomheden overholde de reguleringer og love de 

er pålagt.  

I spørgeskemaet får respondenterne beskrivelse af transaktions-flowet i virksomhederne for 

regnskabsposten ”Andre eksterne omkostninger”. I transaktions-flowet får respondenterne oplysninger 

om hvordan virksomhedernes processer for godkendelse af fakturaerne er, samt hvordan betalingen i 

banken sker. Respondenterne får altså et indblik i virksomhederne interne kontrolmiljø. 

Kontroller er et komplekst område og for mange revisorer svær at identificere og anvende i revisionen. 

For at forstå de informationer der er givet i spørgeskemaet, vil følgende afsnit handle om definitionen af 

kontroller og hvordan de skal designes for at kunne anvendes i revisors arbejde.  

Forståelse og definition på en intern kontrol fås i ISA 315, som bygger på den forståelse som COSO’s23 

oprindelige begrebsramme i rapporten ”Internal Control – Integrated Framework”24 har.  

 
23 Commitee Of Sponsoring Organizations of the Threadway commission 
24 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 136) 
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COSO er en organisation der blev stiftede i 1985 af 5 store amerikanske organisationer (COSO, 2020):  

• American Accounting Association (AAA) 

• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

• Financial Executives International (FEI)  

• The Institute of Internal Auditors (IIA)  

• Institute of Management Accountants (IMA) 

Derudover deltog også repræsentanter for industrien, revisorer, investeringsvirksomheder og 

repræsentanter for børsen i New York.  

Denne kommission har til formål at udvikle og fungere som tankevirksomhed omkring 3 forbundne 

emner, som havde, og stadig har, industriens interesse: 

• ERM (Enterprise Risk Management) 

• Intern kontrol 

• Besvigelsesforebyggelse 

Vedrørende Intern Kontrol, udviklede kommissionen et 

framework i 1992, som senere i 201325  blev opdateret. 

Dette framework skulle være med til at danne et fælles 

grundlag for hvad en intern kontrol er og en guide til at 

evaluere og forbedre virksomhedernes interne 

kontrolmiljø.  

Kommissionen udviklede den velkendte kube, som er blevet indbegrebet af intern kontrol.  

For at forstå definitionen på en kontrol, og hvordan den identificeres i en virksomhed, vil den næste del 

af afhandlingen gennemgå COSO kuben, samt hvordan ISA 315 er forbundet med teorien fra COSO. 

 
25 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013) 

Figur 5: COSOs kube (COSO - Internal Control, 2020) 
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Kuben er bygget op på 3 sider, som alle er forbundet og påvirket af hinanden. Kubens 3 sider 
omhandler: 

• Kontrolkomponenter i virksomheden på fronten 

• Objekter/mål for virksomheden på toppen 

• Virksomhedens enheder på siden 

4.3.1 Kontrolkomponenter 
På fronten af kube findes de 5 kontrolkomponenter: 

• Control Enviroment 

Kontrolmiljøet omfatter ledelsens, både den øverste og daglige, holdning og opmærksom på 

virksomhedens interne kontroller. Det handler ligeså meget om ”Tone of the Top”, som at sikre at 

virksomhedens har kvalificeret medarbejder i de positioner hvor kontrollen udføres.  

Ifølge ISA 315.14 skal revisor opnå en forståelse af virksomhedens kontrolmiljø og vurderer om 

virksomhedens ledelse har: 

”… udviklet og vedligeholdt en kultur af hæderlighed og etisk adfærd…” (Karnov Group 

ISA 315, 2020) 

Derudover skal revisor jf. ISA 315.A78 vurdere kompetencen hos de medarbejdere som indgår i 

kontrolmiljøet. Dette er både i forhold til det samlede kontrolmiljø i virksomheden, og også i forhold til 

udførelse af den enkelte kontrol.  

Derudover oplyser ISA 315.A78 følgende forhold, der også bør overvejes i forbindelse med forståelse af 

virksomhedens kontrolmiljø: 

o Kommunikation og håndhævelse af etiske værdier 

o Organisationsstruktur 

o Tildeling af beføjelser og ansvar 

o Personalepolitik og praksis 

 

• Risk Assessment 

Ifølge ISA 315. A88 handler risikovurderingsprocessen om, hvorvidt virksomheden er i stand til at 

identificerer forretningsrisici, der er relevante for den givne proces. Her handler det hvorvidt, om ledelsen 
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er i stand til at kigge på både virksomhedens interne og eksterne forhold. Er der noget i branchen som 

påvirker virksomhedens risikobillede, eller er der processer i virksomhedens interne systemer, som udgør 

en risiko for processen?  

Ifølge ISA 315.15 skal revisor opnå en forståelse af processen ved aflæggelse af årsregnskabet i 

virksomheden.   

I forhold til de kontroller der er relevante i denne proces, står der i ISA 315.A62, at revisor skal tage stilling 

til, hvorvidt der er tale om en manuel kontrol eller automatisk kontrol. Er der tale om en automatisk 

kontrol, eller hvor der er et element af automatik i kontrollen, skal revisor ligeledes tage stilling til 

kontroller i virksomhedens IT-system. Det kan fx være hvordan virksomheden tager backup, hvordan der 

føres log i ændringer i stamdata, osv. I 315.A64, står en række specifikke risici vedr. IT-kontroller, revisor 

bør være opmærksomme på.    

• Control Activities 

Kontrolaktiviteter er selve kontrolhandlingen og imødegår ofte risici på transaktionsniveau. Det er ofte 

også denne kontrolkomponent, som revisor vælger at teste som en del af deres revision. Dog kan denne 

del ikke testes uden en forståelse af de 2 forrige. For at virksomheden er i stand til at oprette effektive 

kontroller, er de nødt til at etablerer en kultur og et miljø i virksomheden, samt kende til de risikofyldte 

områder.  

Ifølge ISA 315.A99 vil en typisk kontrolaktivitet være følgende: 

o Godkendelser 

o Fysiske kontroller 

o Funktionsadskillelse 

o Præstationsgennemgang 

Som det også gives udtryk for, kan en kontrolhandling både være på transaktionsniveau, fx godkendelse 

af et bilag, eller på virksomhedsniveau som fx funktionsadskillelse.  

Ifølge ISA 315.20 skal revisor opnå en forståelse af de kontrolaktiviteter der er relevant for revisionen. 

Forståelsen skal anvendes til at vurderer risiciene for fejlindformation på revisionsmålsniveau og dermed 

muligheden for at kunne planlægge yderligere handlinger. 
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ISA 315 beskriver ligeledes, at det ikke forventes at revisor opnår forståelse af alle kontrolaktiviteter, men 

kun dem der er relevant for revisionen. 

• Information & Communication 

Information og kommunikation deles op i hver sit afsnit. Information er nødvendig for at virksomhederne 

kan udføre de interne kontroller de opsætter. Der kan anvendes data, som kan komme både internt og 

eksternt fra. Virksomheden skal tage stilling til det informations-flow der er i virksomheden, om det 

genereres manuelt eller automatisk vha. IT-systemer. Det er vigtigt i et kontroløjemed at virksomheden 

tager stilling til hvor dataene kommer fra og nøjagtigheden af disse data.  

Kommunikationsdelen er en kontinuerlig og iterative proces, hvor det at levere og genere data skaber ny 

viden, som er vigtig at få kommunikeret rundt i organisationen. Ændres data flowet et sted i 

virksomheden, kan det få betydningen for etablerede kontroller.  

I ISA 315.18 står der, at revisor skal opnå forståelse af informationssystemet og de tilhørende processer, 

der er relevant for revisionen. Her skal revisor især være opmærksom på de grupper af transaktioner der 

har betydning for regnskabet jf. ISA 315.18A.  

Ifølge ISA 315.18B skal revisor opnå en forståelse af de procedurer, både manuelle og automatiske, som 

er med til at genererer data. Det kan fx være bogføring af leverandørfaktura, betalinger i banken, 

oprettelse af ordre eller lønudbetaling til medarbejdere. Disse processer er alle med til at generere data, 

som virksomheden med fordel kan oprette en kontrol på.  

Ligesom under de Analytiske handlinger i ISA 315. 6, kan revisor foretage en ”Vugge til grav”, hvor revisor 

følger en transaktion fra den kommer ind i virksomheden, til den ”forlader” virksomheden igen.  

• Monitoring Activities 

Virksomheden skal løbende evaluere om der er implementeret passende og effektive kontroller, som 

opfylder principper inden for hver af ovenstående komponenter. Dette gøres ved, at den udførte kontrol 

kontrolleres, således at der opnås 4-øjne princippet26.  

 
26 4-øjne princippet er et udtryk, hvor 2 sæt øjne kigger på det samme. I forbindelse med kontroller betyder det, at 
medarbejderen der udfører kontrollen, bliver kontrolleret. 
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I rapporten udarbejdet i COSO27 beskriver de 2 typer evalueringer: 

o Løbende evalueringer 

o Separate evalueringer 

Ved løbende evalueringer bliver kontrolleringen af kontrollen en del af den normale proces i 

virksomheden og gør det til en stærk kontrol.  

De separate evalueringer foretages med jævne mellemrum og kan variere i omfang og frekvens. Her 

udvælges virksomhedens kontroller tilfældigt til test, for at sikre de stadig fungerer som beregnet.  

Ifølge ISA 315.22 skal revisor opnå en forståelse af hvordan virksomheden overvåger deres kontroller, 

samt hvordan de reagerer ved fundne fejl i kontrollerne.  

4.3.1.1 Opsamling 

Gennemgang af kontrolelementer viser at kontroller findes på flere niveauer og påvirker hele 

virksomheden. Jo længere ned ad kubens side man kommer, jo mere detaljeret bliver kontrollen og 

kontrolleringen af denne, samt kravene til virksomheden. 

Nedenstående model er hentet fra bogen Revision i praksis28 og illustrerer på hvilke niveau i 

virksomheden de forskellige komponenter henvender sig mest til.  

 

Når der tales om at teste en kontrol i revisionssammenhæng, skal revisor tage stilling til alle 5 

komponenter, men selve kontrollen vil oftest ske i de nederste komponenter, hvor selve 

kontrolhandlingen og resultatet af denne fremgår.  

 
27 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013) 
28 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 149) 

Control Enviroment

Risk Assessment

Control Activities

Information & Communication

Monitoring Activites

Virksomhedsniveau/Regnskabsniveau Procesniveau/transaktionsniveau
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4.3.2 Objekter/mål 
Kubens top består af 3 objekter/mål for hvordan, virksomheden kan fokusere på forskellige aspekter i 

den interne kontrol. 

De 3 objekter er: 

• Operationelt objekt: 

Dette objekt vedrører de mål virksomheden har for effektivitet. Det kan både være i den operationelle 

del af virksomheden, men også i den økonomiske del.  

Her handler det om, at kontrollen skal være med til at øge virksomhedens effektivitet, således at 

virksomheden er i stand til at nå de opsatte mål.  

• Rapporteringsobjekt 

Dette objekt handler om virksomhedens mål og evne for deres rapportering. Det kan være både intern 

og ekstern rapportering, samt finansiel og ikke-finansiel rapportering.  

Det kan fx være, at kontrollen skal imødese, at lageret kan rapportere på omsætningshastigheder eller 

varernes holdbarhed.  

• Overholdelses objekt/mål 

Det sidste objekt/mål handler om at sikre, at virksomheden overholder de love og regler, som 

virksomheden er underlagt.  

Det kunne fx være en chokoladeproducent, hvor kontrollen sikrer at virksomheden får afregnet korrekt 

afgifter på sukker.  
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4.3.3 Enheder 
Den sidste side i kuben handler om i hvilken enhed/niveau af virksomheden, kontrollen skal operere. 

Denne side kan bedre vises ved følgende figur: 

Som et eksempel på de forskellige niveauer, kan 

anvendes revision og rådgivningsvirksomheden 

PwC. En virksomhed som PwC har flere forskellige 

forretningsområder, som fx Revision, Tax, Intern 

funktion, osv. Hvis man zoomer ind på revisionen 

alene, kan den yderligere bestå af flere kategorier, 

som igen kan være delt op i flere grupper.   

• Virksomhed: PwC 

• Forretningsområde: Revision 

• Afdeling: Små og mellemstore virksomheder 

• Funktion: Sektion 1 

Det er altså en måde hvorpå virksomheden, kan brydes op og inddeles i mindre grupper.  

4.3.4 Opsamling 
Som kuben også illustrerer, er alle 3 sider påvirket af hinanden. Virksomheden skal identificere hvilke 

mål/objekt de ønsker at opnå, hvilke risici der er på området og hvilke kontroller der kan opstilles for at 

nå det givne mål og mindske fejlene i processen. Det leder også til, at virksomheden skal finde ud af hvilke 

niveau i virksomheden der skal udføre den givne kontrol, samt hvem der har kompetencen til at udføre 

kontrollen.  

Ved nogle objekter/mål vil det berøre flere forretningsområder og afdelinger i virksomheden, hvilke også 

resulterer i at flere kontroller skal opsættes. Fx ved aflæggelse af regnskabet for en virksomhed i 

regnskabsklassen C-stor, er det pålagt virksomheden at årsrapporten skal indeholde en 

Ledelsesberetning og at denne blandt andet skal indeholde en redegørelse for virksomhedens 

samfundsansvar29.  

 
29 (Beierholm, 2020) 

Virksomhed

Forrenting-
sområde

Afdeling

Funktion
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For at kunne udarbejde sådan en beretning, vil virksomheden dels skulle inddrage deres økonomiafdeling 

og sikre at der er tilfredsstillende kontroller i deres transaktions-flow til at sikre, at årsrapporten ikke 

indeholder fejlinformationer. Samtidig vil virksomheden højst sandsynlig også skulle inddrage deres Salg 

og Marketing afdeling, eller hvis de har en decideret CSR-afdeling. Disse afdelinger vil skulle komme med 

input til afsnittet om virksomhedens samfundsansvar. Det betyder også at disse afdelinger, vil skulle 

have opsat kontroller, for at sikre at virksomheden holder deres opstillede mål for samfundsansvar.  

I spørgeskemaet får respondere følgende oplysninger om Virksomhed A: 

 

Figur 6: Transaktionsbeskrivelse over regnskabsposten Andre Eksterne omkostninger for Virksomhed A 

I Bilag 3 kan ses en illustration over transaktions-flowet for netop denne regnskabspost. På denne 

illustration er kontrolaktiviteterne identificeret ved gule trekanter.  

De identificeret kontrolaktiviteter er som følgende: 

1. Rekvirenten godkender fakturaer under 50.000 kr. 

2. Nærmeste leder til rekvirenten godkender fakturaer over 50.000 kr. 

3. CFO kontrollerer betalingskladde til banken 

4. 2 godkender i banken før udbetaling 

5. Månedlige bankafstemninger 

Respondenterne får blot en beskrivelse, og skal ud fra denne beskrivelse komme frem til, hvorvidt de 

vurderer, om virksomheden har et stærkt kontrolmiljø eller ej. Udover ovenstående transaktions-flow får 

respondenterne også oplyst, at alle medarbejder kan redigere i finanssystemet, men at der føres log over 

ændringerne. Der står dog ikke noget om, hvorvidt ændringerne gennemgås. Ydermere får 

Virksomhed A - omkostninger:
Virksomhed A modtager faktura pr. post eller mail. Når kreditorbogholderen modtager fakturaer, sendes disse videre (pr. mail) til 
rekvirenten af varen eller ydelsen.  

Hvis beløbet er under 50 t.kr. er alle i virksomheden godkendt til at godkende fakturaen. Når rekvirenten har kontrolleret at fakturaerne 
stemmer overens med den modtaget vare eller ydelse, sendes godkendelsen retur til bogholderen. Er faktura over 50 t.kr. sender 
rekvirenten mailen videre videre til nærmest leder, som derefter godkender denne og sender den retur til kreditorbogholder med begge 
godkendelser. 

Kreditorbogholderen bogfører nu faktura. Hver fredag overføres der derefter en betalingskladde fra finans til selskabets bank. Ved 
overførelsen foretager kreditorbogholderen 1. godkendelse i banken. Så længe betalingskladden ikke er overført til banken, kan den 
redigeres i finanssystem. Alle i finans kan redigere alt i finanssystemet. Der føres log om ændringer i finanssystemet.

Efter betalingskladden er overført til banken, får CFO'en en kopi af betalingskladden ind til kontrol. Her gennemgår han at 
betalingskladden stemmer overens med oplysningerne i banken. Derefter foretager han 2. godkendelse i banken og betalingen 
foretages. Der kan kun ske ændringer i banken med 2 godkender. Ingen i selskabet har alene fuldmagter. Der foretages 
bankafstemninger hver måned.
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respondenterne oplyst, at når betalingskladden er overført til banken, kan der kun ske rettelser i 

betalingen med 2 godkendelser.  

I Figur 1 på side 21 får respondenterne oplyst, at økonomiafdelingen består af en økonomichef, samt 2 

bogholdere. En som primært står for lønbogholderiet og den anden har ansvaret for debitor og kreditor. 

Der er i virksomheden ansat ca. 50 økonomikonsulenter, hvorfor respondenterne kan antage, at 

økonomiafdelingen ikke har en tæt dialog og kendskab til alle medarbejdere.  

Ved at kigge på de oplyste kontroller enkeltvis, kan det være med til, at vurderer hvorvidt virksomheden 

har et godt kontrolmiljø eller ej.  

Første kontrol sker ved at rekvirenten bliver bedt om at godkende den modtaget faktura. I en virksomhed 

som Virksomhed A er dette en almindelig praksis, da økonomiafdelingen næppe kender til alle indkøb af 

fx kontorartikler på et kontor et andet sted i landet, end hvor de selv sidder. Det kan diskuteres, hvorvidt 

50.000 kr. er et højt beløb rekvirenten kan godkende alene. For nogle virksomheder vil 50.000 kr. ikke 

være et højt beløb, men i en virksomhed som Virksomhed A, hvor det primære indkøb vil være 

kontorartikler, er 50.000 et højst beløb. Her vil rekvirenten nemt kunne skaffe fx en computer til privat 

brug, uden at skulle indhente godkendelse fra nærmeste leder.  

Derudover bør revisor overveje, hvorvidt rekvirentens godkendelse overhovedet er en kontrol. For at der 

er tale om en kontrol, skal kontrolaktiviteten kontrolleres. Ved at rekvirenten kan godkende alene, bliver 

bogholderen en del af kontrolaktiviteten, hvilke ikke er en optimal opsætning, da bogholderen ikke har 

muligheder for at kontrollere rekvirenten.  

Virksomhed A forsøger at imødegå denne risiko ved, at nærmeste leder skal godkende faktura over 

50.000 kr., men hvorvidt beløbet er for højt, er svært at sige, uden at kende til virksomhedens normale 

transaktioner. Samtidig får respondenterne heller ikke oplyst, om der er en øvre grænse for hvad 

nærmeste leder kan godkende.  

Tredje kontrol er, at CFO’en får betalingskladden for ugen som kontrolleres til banken, hvorefter denne 

godkendes. Dette er i sig selv en god kontrol, men ved at CFO’en ikke får de tilhørende bilag med, kan 

der ikke kontrolleres hvorvidt kontonummer og betalings-ID er korrekte. Det CFO’en har mulighed for at 

kontrollere er, hvorvidt de oplysninger der er i finanssystemet, stemmer med oplysningerne i banken.  

Når først betalingskladden er overført til banken, kan der kun ske rettelser med 2 godkendere. Dette er 

en god kontrol, hvor bogholderen er nødt til at inkluderes, hvis CFO’en ønsker at rette noget i banken.  
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Hver måned foretager virksomheden bankafstemninger. Denne kontrol er selvfølgelig vigtigt for at sikre, 

at alle posteringer i banken er bogført og den anden vej. Der står ikke oplyst, hvorvidt denne 

bankafstemning kontrolles af fx den anden bogholder eller CFO’en. Kontrollanten har altså mulighed for 

at skjule evt. differencer, uden at dette kontrolleres og der er reelt set ikke tale om en kontrol. 

Til sidst bør nævnes, at respondenterne intet får oplyst om bogholdernes kompetencer og erfaring i den 

stilling de besidder.  

Ved at opsummere på gennemgangen af Virksomhed A, kan følgende opstilles: 

Nr. Kontrolaktivitet Konklusion Forklaring 
1 Rekvirent godkender under 

50.000 kr. 
Ingen 
kontrol 

Der sker ingen kontrol af 
kontrolaktiviteten. 

2 Nærmest leder godkender over 
50.000 kr.  

Svag Da der ikke er nogen øvre grænse, men 
rekvirent kontrolleres 

3 CFO kontrollerer betalingskladde Svag Der mangler de underliggende bilag 
4 2 godkendere i banken, også ved 

rettelser 
Stærk Der kan ikke ske noget i banken uden 2 

godkendere 
5 Månedlige afstemninger Svag Da denne reelt set ikke kontrolleres 
Samlede vurdering Svag  

Tabel 3: Oversigt over identificeret kontroller i Virksomhed A transaktions flow over regnskabsposten Andre eksterne omkostninger 

Det må altså forventes at respondenterne kommer frem til at virksomheden har et kontrolmiljø, men at 

det er svagt og det derfor kan være svært at opnå fuld kontroloverbevisning for disse. Dog vil det stadig 

kunne gavne revisor at teste en eller flere af disse, da det kan give et indblik i virksomhedens 

forretningsproces. Fejler disse kontroller, vil revisor skulle udføre yderligere handlinger, for at afdække 

evt. fejlinformationer.  
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For Virksomhed B får respondenterne følgende oplysninger: 

 

Figur 7: Transaktionsbeskrivelse over regnskabsposten Andre Eksterne omkostninger for Virksomhed B 

På bilag 4 er ligeledes en illustration af transaktions-flowet for Virksomhed B. Igen er der indsat gule 

trekanter for at identificerer kontrollerne.  

De identificeret kontroller i Virksomhed B er som følgende: 

1. Nærmeste leder godkender faktura, efter rekvirent har godkendt. 

2. CFO godkender faktura over 100.000 kr., efter nærmeste leder har godkendt 

3. CFO eller regnskabschef foretager 2. godkendelse i banken 

4. Der foretages månedlige afstemninger af banken som sendes til moder 

Umiddelbart er der opsat færre kontroller i Virksomhed B end i Virksomhed A. Det skyldes dog at 

Virksomhed B anvender deres finanssystem som en del af kontrollen. Så snart en faktura modtages 

bogføres den og bilagene indscannes. Det indscannede bilag sendes så rundt til godkendelse via 

finanssystemet. Alle faktura under 15.000 skal ikke godkendes af nogen. Der bør altid være en anden 

udover bogholderen, som godkender en faktura, så dette er en risiko der ikke imødeses af en kontrol. 

Dog er beløbet af en relativ lille karakter, især med tanke på, at væsentlighedsniveauet for regnskabet 

som helhed, forventes at ligge omkring 2 mio.   

Alle faktura over 15.000 skal godkendes både af rekvirent og efterfølgende af rekvirentens nærmeste 

leder. Dette er en opsætning i systemet, så der er ikke mulighed for, at rekvirenten blot kan få en vilkårlig 

underskrift. Ydermere skal fakturaer med et beløb over 100.000 ligeledes godkendes af 

regnskabschefen, før det overføres til betalingskladden. Dette er en relativ stærk kontrol, da det må 

Virksomhed B
Virksomhed B modtager faktura pr. post eller mail. Når finansafdelingen modtager fakturaerne, bogføres de i finans. I den forbindelse scannes 
faktura ind i system, så alle bilag ligger elektronisk. Finanssystemet er sat således op, at hvis fakturaen er på mere end 15 t.kr., skal det 
godkendes af både rekvirenten og nærmeste leder. Er fakturaen over 100 t.kr. skal regnskabschefen ligeledes godkende fakturaerne. Systemet 
sender automatisk fakturaen rundt til godkendelse, når bogholder har tastet de givne oplysninger.

Når den er godkendt, sendes den automatisk til betalingskladden. I forbindelse med godkendelsen, kan der ikke rettes noget. Betalingen kan 
afvises og oprettes på ny, hvis den ikke er korrekt. 

En gang om ugen overfører bogholderen betalingskladden til banken og regnskabschefen eller CFO'en foretager 2. godkendelse. 

Alle i virksomheden har adgang til stamdata i finanssystemet, men det er kun bogholderen og CFO'en der anvender adgangen til at opretter, 
opdaterer og sletter disse. Der føres log over ændringer i systemet og denne log gennemgås af controllerne efter behov (ikke fast rutine).

Derudover foretages der afstemninger af banken og kreditorer 1 gang om måneden i forbindelse med rapportering til moder.
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antages at regnskabschefen har kompetence og autorisation til at foretage relative store beslutninger i 

sin funktion som regnskabschef.  

En gang om ugen overfører bogholderen betalingskladden fra finanssystemet til selskabets bank og 

foretager 1. godkendelse. Efterfølgende foretager CFO’en eller regnskabschefen anden godkendelse. 

Der står ikke oplyst hvorvidt CFO’en eller regnskabschefen kontrollerer betalingskladden. 

Respondenterne får oplyst, at der er tradition for, at det kun er bogholderen og CFO’en der anvender sin 

adgang til at rette i stamdata. Alle har dog adgang til dette.  

Respondenterne får også oplyst, at loggen for ændringerne gennemgås af controlleren, men at det ikke 

er en fast rutine.  

Det bør bemærkes, at controlleren generelt slet ikke er nævnt i denne beskrivelse. Der kan altså være 

endnu en kontrolfunktion i virksomheden, som ikke er nævnt i beskrivelsen og som styrker 

virksomhedens kontrolmiljø.  

Ved at opsummere på gennemgangen af Virksomhed B, kan følgende opstilles: 

Nr. Kontrolaktivitet Konklusion Forklaring 
0 Faktura under 15.000 godkendes 

ikke 
Ingen 
kontrol 

 

1 Rekvirent og nærmeste leder 
godkender  

Stærk Alle faktura mellem 15.000 og 100.000 
bliver godkendt af 2 

2 Regnskabschef godkender 
faktura over 100.000 

Stærk Har kompetencen og autorisationen til at 
kontrollere dette.  

3 2 godkendere i banken, også ved 
rettelser 

Stærk Der kan ikke ske noget i banken uden 2 
godkendere 

4 Månedlige afstemninger Svag Da denne reelt set ikke kontrolleres 
Samlede vurdering Stærk  

Tabel 4: Oversigt over identificeret kontroller i Virksomhed B transaktions flow over regnskabsposten Andre eksterne 

 

Det bør bemærkes, at den manglende kontrol ved fakturaer under 15.000 kr. ligeledes er medtaget i 

opsummeringen. Dog er det forventeligt, at respondenterne kommer frem til, at virksomheden har et 

stærkt kontrolmiljø, da virksomheden ved hjælp af IT-systemer har opsat nogle kontroller, som ikke kan 

afviges fra.  
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4.4 Risikovurdering 
Når revisor har opnået en forståelse og kendskab til virksomheden, fastsat væsentlighedsniveauet og 

opnået en forståelse af virksomhedens kontrolmiljø, skal revisor nu identificerer risici og foretage en 

vurdering af disse.  

ISA 315.25-26 stiller krav til, at revisor skal vurdere risiciene for væsentlige fejlinformationer på 

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau.  

Når der er tale om risici for fejl på regnskabsniveau, er der tale om gennemgribende fejl, som berører hele 

regnskabet og flere revisionsmål. Det kan fx skyldes et svagt kontrolmiljø, eller hvis det vurderes, at den 

daglige ledelse mangler kompetencer eller integritet, der dermed øger risikoen for fejl. Det kan også 

være, hvis der ikke er going-concern forudsætninger.  

Ved risikovurdering for fejl på revisionsmålsniveau, skal revisor vurdere de enkelte regnskabsposter i 

regnskabet. Revisionsmålene er delt op efter grupper af transaktioner og begivenheder for perioden og 

der skal over også tages stilling til revisionsmålene for præsentation og oplysninger i noter.  

Revisionsmålene er præsenteret i ISA 315.A129 og kan ses gengivet i bilag 5.  

Risikoen for fejl på revisionsmålsniveau kan opdeles i 2 komponenter: 

• Iboende risiko 

• Kontrolrisiko 

Disse 2 komponenter er en del af den samlede revisionsrisiko, sammen med opdagelsesrisikoen og 

sammenhængen mellem disse 3 komponenter er forklaret i Revisionsrisikomodellen.  

Ifølge ISA 200.A4230 henviser standarderne normalt ikke til, at den iboende risiko og kontrolrisikoen ses 

særskilt, men ses samlede under betegnelse ”Risikoen for væsentlige fejlinformationer”. Dog stiller ISA 

54031 krav til at disse to vurderes særskilt, når der skal udformes og udføres revisionshandlinger for at 

mindske risikoen for væsentlige fejlinformationer for regnskabsmæssige skøn. Det vil sige, at udover 

poster der indeholder regnskabsmæssige skøn, har revisor selv mulighed for at vurderer om den iboende 

 
30 (Karnov Group ISA 200, 2020) 
31 (Karnov Group ISA 540, 2020) 
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risiko og kontrolrisikoen skal vurderes særskilt eller samlet, og lige præcis denne mulighed, kan være 

afgørende for, hvorfor der er forskel i de forskellige revisionshuse.  

4.4.1 Revisionsrisikomodellen 
Revisionsrisiko er jf. ISA 200.A34 en funktion af risiciene for væsentlige fejlinformationer og 

opdagelsesrisikoen, og kan udtrykkes på følgende måde:  

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛	𝑓𝑜𝑟	𝑣æ𝑠𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒	𝑓𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝑜𝑝𝑑𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛 

Hvor 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛	𝑓𝑜𝑟	𝑣æ𝑠𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒	𝑓𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 = 𝐼𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛 

Revisionsrisikomodellen kan altså præsenteres som: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛 = 𝐼𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛 ∗ 𝑜𝑝𝑑𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑛 

Ved at bryde funktionen op i de enkelte komponenter, er det muligt at få en forståelse af, hvordan de er 

forbundet og påvirker hinanden. 

4.4.1.1 Iboende risiko 
 Fælles for den iboende risiko og kontrolrisikoen er jf. ISA 200.A39 virksomhedens risici, der eksisterer 

uafhængig af revisionen. Ifølge ISA 200. A40 er den iboende risiko et udtryk for risikoen for at der opstår 

fejl i en regnskabspost, uafhængig af virksomhedens interne kontroller. Til at vurderer den iboende risiko 

skal revisor undersøge regnskabspostens art og kompleksitet. Indeholder regnskabsposten eksempelvis 

regnskabsmæssige skøn, er der en højere iboende risiko end ellers. Der er dog en række forhold revisor 

kan overveje i sin vurdering af risikoen på de enkelte regnskabsposter: 
Lower risk Higher risk Signifikant risk 

Lav Størrelsen af regnskabsposten Høj 

Få Antallet af transaktioner Mange 

Lav Graden af skøn på regnskabsposten Høj 

Simpelt Kompleksiteten i regnskabsposten Kompleks 

Ja Rutinetransaktioner Nej 

Ingen fejl Tidligere års erfaringer Mange fejl 

Lav Sandsynligheden for besvigelser Høj 

Ingen Transaktioner med nærtstående parter Mange 

Tabel 5: Faktorer der kan assistere revisorens i vurderingen af den iboende risiko 
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 Ovenstående forhold fortæller noget om regnskabsposten. Størrelsen af postens værdi i forhold til det 

fastsatte væsentlighedsniveau. Hvis postens værdi overstiger væsentlighedsniveaet og især hvis det er 

væsentlig højere end væsentlighedsniveauet, er der en øget risiko for, at fejl på denne regnskabspost 

samlet set, vil overstige væsentlighedsniveauet ved udførelse. Antallet af transaktioner og 

kompleksiteten i posten stiller større krav til de involverede medarbejdere på regnskabsposten og 

sandsynligheden for at der sker fejl er højere. De sidste forhold revisor kan overveje er, om der er 

erfaringer fra tidligere år, transaktioner med nærtstående parter, eller det er en post, hvor der er en høj 

sandsynlighed for at besvigelser kan indgå, kan disse forhold også være med til at skrue på 

risikovurderingen.  

I spørgeskemaet bliver respondenterne bedt om at foretage en vurdering af den iboende risiko på 

regnskabsposten Andre eksterne omkostninger.  

Respondenterne får præsenteret deres tidligere valg af væsentlighedsniveau, konklusionen på 

virksomhedens kontrolmiljø og deres begrundelser. 

Derudover får respondenterne oplyst værdien af regnskabsposten.  

For Virksomhed A får respondenterne oplyst følgende værdi på regnskabsposten: 

 

Figur 8: Regnskabsmæssige værdi på regnskabsposten Andre eksterne omkostninger for Virksomhed A 

I kapitel 4.2.1 Væsentlighedsniveau ved planlægning blev der konkluderet, at det var forventeligt at 

respondenterne kom frem til et væsentlighedsniveau på 250.000 kr. Der er altså tale om en 

regnskabspost, der er næsten 3 gange større end væsentlighedsniveauet, men samtidig ikke den største 

post i regnskabet. I forbindelse med fastsættelse af væsentlighedsniveauet får respondenter oplyst, at 

der er omkostninger på 5,57 mio., inklusive personaleomkostninger. Det må altså antages at der er 

personaleomkostninger på omkring 4,8 mio., hvorfor Andre eksterne omkostninger ikke bør anses som 

værende en høj post.  

Andre eksterne omkostninger er normalt en regnskabspost med mange transaktioner, men graden af 

skøn er lav og kompleksiteten ligeledes. Respondenterne får som sådan ikke noget at vide omkring dette, 

men de får samtidig heller ikke oplyst, at der skulle være noget særligt vedr. denne post.  

År 20xx-1 År 20xx Udvikling i år

674.744        716.499        6%

Virksomhed A

Andre eksterne omkostninger
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Respondenterne får ikke oplyst hvorvidt posten indeholder transaktioner med nærtstående, eller om der 

er øget risiko for besvigelser på netop denne post, ligesom de heller ikke får oplysninger om erfaringer 

fra tidligere år.  

For Virksomhed B får respondenterne følgende oplyst omkring regnskabsposten Andre eksterne 

omkostninger: 

 

Figur 9: Regnskabsmæssige værdi på regnskabsposten Andre eksterne omkostninger for Virksomhed B 

I kapitel 4.2.1 Væsentlighedsniveau ved planlægning var det forventeligt, at respondenterne kom frem 

til et væsentlighedsniveau på omkring 2 mio. Posten her er altså under det beregnet 

væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed. Her er det derfor relevant, hvilken procentsats der er 

anvendt til beregningen af væsentlighedsniveauet ved udførelse. 

I kapitel 4.2.2 Væsentlighedsniveau ved udførelse blev det oplyst, at væsentlighedsniveauet ved 

udførelse, oftest var en beregning af 50-90 % af væsentlighedsniveauet ved planlægningen og at det var 

forventeligt for en virksomhed som Virksomhed B, at dette ville ligge i den lave ende af procentsatsen. 

Det vil sige, at det er forventeligt, at væsentlighedsniveauet ved udførelse for Virksomhed B vil ligge 

imellem 1 mio. og 1,5 mio. 

Posten for Andre eksterne omkostninger er derfor højst sandsynlig over det fastsatte 

væsentlighedsniveau ved udførelse og skal derfor indgå i scopingen af revisionen.  

For de øvrige forhold omkring denne regnskabspost afviger Virksomhed B ikke fra Virksomhed A. Det er 

forventeligt, at posten indeholder mange transaktioner, men at disse ikke indeholder skøn, eller er 

komplekse. Respondenterne får ikke nogen specifikke oplysninger omkring posten, eller hvad der 

tidligere år er blevet konstateret, ligesom de heller ikke får oplysninger omkring besvigelser eller 

transaktioner med nærtstående parter.  

År 20xx-1 År 20xx Udvikling i år

1.480.740     1.555.914     5%Andre eksterne omkostninger

Virksomhed B
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Ud fra de oplysninger respondenterne får på de 2 virksomheder, kan følgende tabel opstilles angående 

den iboende risiko: 

Forhold A Forklaring B Forklaring 

Størrelse Medium Over væsentlighedsniveauet men 
ikke høj 

Lav På kanten af væsentlighedsniveaet ved 
udførelse 

Antal 
transaktioner 

Høj Det kan antages, at posten 
indeholder mange transaktioner 

Høj Det antages, at posten indeholder 
mange transaktioner 

Skøn Lav Indeholder sædvanligvis ikke skøn Lav Indeholder sædvanligvis ikke skøn 
Kompleksitet Lav Er sødvanligvis ikke en kompleks 

post 
Lav Er sædvanligvis ikke en kompleks post 

Rutine Ukendt Respondenterne får ikke oplyst hvad 
posten indeholder 

Ukendt Respondenterne får ikke oplyst hvad 
posten indeholder 

Tidligere år Ukendt Respondenterne får ikke oplyst hvad 
posten indeholder 

Ukendt Respondenterne får ikke oplyst hvad 
posten indeholder 

Besvigelser Lav Der er sædvanligvis lav risiko for 
besvigelser på denne post 

Lav Der er sædvanligvis lav risiko for 
besvigelser på denne post 

Nærtstående 
parter 

Ukendt Respondenterne får ikke oplyst hvad 
posten indeholder 

Ukendt Respondenterne får ikke oplyst hvad 
posten indeholder 

Tabel 6: Overblik over den samlede vurdering på den iboende risiko for de 2 case virksomheder, vurderet på de enkelte faktorer. 

Ved at opsummere på denne tabel, er det forvente, for begge virksomheder, at respondenterne kommer 

frem til at den iboende risiko er lav/lower.  

4.4.1.2 Kontrolrisikoen 
Kontrolrisikoen er ifølge ISA 200.A41 en funktion af den effektivitet den daglige ledelses udformning, 

implementering og opretholdelse af virksomhedens interne kontroller. Det er virksomhedens processer 

for at imødegå de identificerede risici der er, for at virksomhedens kan nå sine mål.  

ISA 200.A41 skriver ligeledes, at uanset hvor godt den interne kontrol er udformet, vil den altid kun 

reducere risikoen for væsentlige fejlinformationer, aldrig eliminere den helt. Det skyldes, at langt de 

fleste kontroller er manuelle kontroller, hvorfor der altid vil være en risiko for menneskelige fejl i selve 

kontrollen, eller at kontrollen bliver tilsidesat i perioder hvor medarbejderne er pressede.  Det kunne fx 

være i forbindelse med ferier, hvor de der sædvanligvis udfører kontrollen, ikke er tilstede.  
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Ligesom med den iboende risiko, er der nogle forhold, revisor kan overveje i forhold til kontrolrisikoen. 

Non-higher risk  Higher risk 

Små beløb/rutine Væsentligheden og arten på posten Store beløb/rutine 

Nej Ændringer i antallet eller typen af transaktioner Ja 

Høj Overordnet effektivitet i kontrolmiljøet Lav 

Simpelt Kompleksiteten i regnskabsposten Kompleks 

Ofte Hyppigheden i udførelsen Sjældent 

Ingen fejl Tidligere års erfaringer Mange fejl 

Gode Kompetencer hos udfører og reviewer Dårlige 

Automatisk Automatisk eller manuel Manuel 

Lav Kompleksiteten af kontrollen Høj 

Tabel 7: Faktorer der kan assistere revisorens i vurderingen af kontrolrisikoen 

Igen er der nogle forhold vedr. regnskabsposten og de transaktioner den indeholder. Er der tale om små 

og rutinemæssige transaktioner, gør det kontrollen nemmere at udfører, hvorfor risikoen er lavere. Det 

samme gør sig gældende for hvor kompleks regnskabsposten er og dermed også den type transaktioner 

der er på posten. Hvis der ligeledes ikke er sket væsentlige ændringer i antallet af transaktioner og typen 

i forhold til sidste år, kan revisor dels anvende deres kendskab fra tidligere år, da medarbejderen der 

udfører kontrollen er også bekendt med posten og dens transaktioner.  

Dernæst er der forhold der henvender sig til selve kontrolaktiviteten. Jo hyppigere kontrollen udføres, jo 

laverer risiko for fejl er der, da kontrollen dermed er mere overskuelig at udføre. Derudover er det vigtigt 

at kigge på kompetencerne både hos medarbejderen der udfører kontrollen, og selve revieweren af 

kontrollen. Kontrollen er ikke stærkere end hvis medarbejderne der udfører den, ikke har kompetencer 

og viden til at udfører kontrollen tilstrækkeligt. Det leder også frem til kompleksiteten i selve kontrollen. 

Hvis kontrollen kræver komplekse udregninger eller aflæsning af komplekst materiale, er der større risiko 

for at kontrollanten overser noget eller ikke har den rigtige kompetence.  

Så kan revisor se på om det er en automatisk eller manuel kontrol. Jo mere automatisk en kontrol er, jo 

mindre er risikoen for at der sker menneskelig fejl i kontrolaktiviteten. 
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Forhold Kontrol 
1 

Kontrol 
2 

Kontrol 
3 

Kontrol 
4 

Kontrol  
5 

Forklaring 

Størrelse/rutine Lav Lav Lav Lav Lav Sædvanligvis er 
transaktionerne på denne 
post små og kendte 

Ændringer i 
Antal/type 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt for 
respondenterne. Ved kun 
at posten er steget med 6 
% 

Kontrolmiljø Høj Høj Høj Høj Høj Høj, fordi det er 
forventeligt at 
respondenterne har svaret 
svagt kontrolmiljø 

Kompleksitet i 
posten 

Lav Lav Lav Lav Lav Sædvanligvis en posten 
uden stor kompleksitet 

Hyppighed Lav 
(dagligt) 

Lav 
(dagligt) 

Medium 
(ugentlig) 

Medium 
(ugentlig) 

Høj 
(månedlig) 

Foregår på daglig basic, 
nogen ugentlig og andre 
månedlig. 

Tidligere år Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt for respondenterne 
Kompetencer Høj 

(rekvirent) 
Medium 
(leder) 

Lav (CFO) Lav (CFO) Medium 
(bogholder) 

Jo højere stilling, jo bedre 
kompetence 

Automatisk/ 
manuel 

Høj 
(manuel) 

Høj 
(manuel) 

Høj 
(manuel) 

Høj 
(manuel) 

Høj 
(manuel) 

For det meste er der tale 
om manuelle kontroller 

Kompleksitet i 
kontrol 

Lav Lav Lav Lav Lav Ingen af dem vurderes at 
være komplekse. 

Konklusion Lav Lav Lav Lav Medium  
Tabel 8: Overblik over den samlede vurdering af kontrolrisikoen for Virksomhed A, vurderet på de enkelte faktorer. 

Ved at samle op på de kontroller som blev identificeret i kapitel 4.3.4, kan ovenstående opstilles over 

Virksomhed A. Som konklusion viser, er langt de fleste kontroller med en lavere risiko for fejl. 
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Ved at opstille samme overblik over Virksomhed B på de identificeret risici, ser tabellen således ud. 

Forhold Kontrol 
1 

Kontrol 
2 

Kontrol 
3 

Kontrol 
4 

Forklaring 

Størrelse/rutine Lav Lav Lav Lav Sædvanligvis er 
transaktionerne på denne 
post små og kendte 

Ændringer i 
Antal/type 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt for respondenterne. 
Ved kun at posten er steget 
med 5 % 

Kontrolmiljø Lav Lav Lav Lav Høj, fordi det er forventeligt 
at respondenterne har svaret 
stærkt kontrolmiljø 

Kompleksitet i 
posten 

Lav Lav Lav Lav Sædvanligvis en posten uden 
stor kompleksitet 

Hyppighed Lav  
(dagligt) 

Lav  
(dagligt) 

Medium 
(ugentlig) 

Høj 
(månedlig) 

Foregår på daglig basic, 
nogen ugentlig og andre 
månedlig. 

Tidligere år Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt for respondenterne 
Kompetencer Medium  

(leder) 
Lav 
(regnskabschef) 

Lav  
(CFO el. 
Regnskabschef) 

Medium 
(bogholder) 

Jo højere stilling, jo bedre 
kompetence 

Automatisk/ 
manuel 

Høj (manuel) Høj (manuel) Høj (manuel) Høj (manuel) For det meste er der tale om 
manuelle kontroller 

Kompleksitet i 
kontrol 

Lav Lav Lav Lav Ingen af dem vurderes at 
være komplekse. 

Konklusion Lav Lav Lav Lav  
Tabel 9: Overblik over den samlede vurdering af kontrolrisikoen for Virksomhed B, vurderet på de enkelte faktorer. 

Ligesom ved Virksomhed A er det forventeligt, at respondenterne kommer frem til, at kontrolrisikoen 

for Virksomhed B er lav. Ved at sammenligne de to tabeller, er det muligt at se, at risikoen for Virksomhed 

A på flere punkter er højere end ved Virksomhed B, men samlet set er den stadig vurderet lavere.  

4.4.1.3 Opdagelsesrisikoen 
Opdagelsesrisikoen er modsat den iboende og kontrolrisikoen, ikke en risiko revisor på sammen måde 

kan vægte. Opdagelsesrisikoen er risikoen for at revisor, via sine revisionshandlinger, ikke får afdækket 

de opstået fejl, som hver for sig eller tilsammen er over det fastsatte væsentlighedsniveau. Revisor skal 

altså tage alle sine tidligere betragtninger med i overvejelsen for, hvad risikoen er for ikke at finde de fejl, 

som der måtte være. Det vil sige, at har revisor fx vurderet den iboende risiko på en regnskabspost som 

høj/signifikant, og samtidig en høj risiko på kontrollen, vil revisor være nødsaget til at foretage flere 

substansrevisionshandlinger for at afdække den samlede risiko på posten.  
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Dette er den klassiske opfattelse af opdagelsesrisikoen, men det er også her William F. Messier Jr. og 

Lizabeth A. Austen i deres artikel32 kritiserer revisionsrisikomodellen.  

De anfægter, at revisionsrisikomodellen ikke tager højde for den naturlige sammenhæng der er mellem 

den iboende risiko og kontrolrisikoen, ved poster der ikke indeholder regnskabsmæssige skøn. Hvis en 

regnskabsposts kontrolrisiko er høj, betyder det jo ikke nødvendigvis, at den fejler og eller at revisor ikke 

opnår en god overbevisning for testen af kontrollen. Hvis kontrollen virker, trods den forhøjede risiko, 

efter hensigten, og der ikke er konstateret fejl i kontrollen, bør det påvirke den iboende risiko på posten, 

og dermed tælle med i revisors vurdering af opdagelsesrisikoen.  

Det vil sige, at hvis en regnskabspost har en høj iboende risiko, men at revisor opnår god 

kontroloverbevisning, på trods af en høj risiko, bør det give revisor mulighed for at mindske deres 

substansrevisionshandlinger. Risikoen for at posten indeholder fejl, efter at kontrollen er udført, bør alt 

andet lige være mindre, end hvis kontrollen ikke var effektiv. Så risikoen for at revisor ikke får afdækket 

de fejl der måtte være tilbage med substansrevisionshandlinger og analyser, er alt uden lige mindre, end 

hvis kontrollen ikke havde været effektiv.  

4.5 Delkonklusion 
Nu er teorien bag revisors planlægning gennemgået, samt hvilken sammenhæng og forventning der er 

til det udsendte spørgeskema. Gennemgangen er ikke en facitliste, men planlægningen vil altid være op 

til den enkelte revisor og kendskabet til virksomheden. Gennemgangen har givet nogle klare 

retningslinjer til hvilke forhold revisoren bør overveje, samt hvad forventningerne til respondenternes 

svar på case virksomhederne vil være.  

 

 

 
32 (Messier, Jr. & Austen, 2000) 
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 Analyse af spørgeskema 
I forlængelse af tidligere afsnit, vil følgende afsnit gennemgå besvarelserne af spørgeskemaet, hvor det 

bliver præsenteret hvordan respondenterne har svaret i forhold til forventningerne i kapitel 4.  

Afsnittet vil vise, om der er en mærkbar forskel i de forskellige revisionshuse, eller om der er en tydelige 

sammenhæng i svarene.  

Afsnittet er bygget på følgende måde: 

 

Respondenterne

•I dette afsnit vil de deltagende respondenter blive præsenteret. Her vil deres erfaring, 
ansættelsesforhold og udannelsesniveau blive gennemgået, ligesom deres normale arbejdsopgaver 
vil blive præsenteret. Dette er for at sikre, at respondenterne har den fornødne viden, til at foretage 
en planlægning og svarene dermed kan anvendes til besvarelse af problemformuleringen.

Væsentligheds-
niveau

•Respondenterne er blevet bedt om at fastsætte væsentlighedensniveauet for de 2 case-
virksomheder. Respondenternes svar, samt det anvendte benchmark gennemgåes for at se, om der 
er en sammenhæng mellem svarende og deres ansættelsesforhold.

Kontrol

•Respondenterne er blevet bedt om at tage stillingtil de 2 case-virksomheders kontrolmiljø og 
hvorvidt de vil teste kontrollerne, som en del af deres revision. Igen vil besvarelsen blive præsenteret 
i forhold til deres ansættelsesforhold, for at se om der er en sammenhæng.

Risikovurdering

• I den sidste del af afsnittet er respondenterne blevet bedt om at foretage en overordnet 
risikovurdering på regnskabsposten Andre eksterne omkostninger. Her vil det kunne ses hvordan 
respondenterne anvender deres tidligere beslutning til at fastsætte opdagelsesrisikoen.

Konklusion

•Til sidst udarbejdes der en samlede konklusion over besvarelserne.
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5.1 Respondenterne 
I dette afsnit vil respondenterne blive præsenteret. Spørgeskemaet er sendt ud til 35 revisorer i nogle af 

landets største revisionshuse, og der er modtaget besvarelse fra 30. Dette er en høj svarprocent, hvilke 

også var nødvendigt, grundet den lave population.  

I denne gennemgang af respondenterne vil følgende blive præsenteret: 

• Respondenternes titel og erhvervserfaring 

• Respondenternes uddannelsesniveau 

• Hvor respondenterne er ansat, 

• Samt hvilke typer virksomheder og erklæringstyper respondenterne arbejder med 

Med disse informationer er det muligt at konkluderer på respondenternes kvalifikationer, til at udfører 

en planlægningen og dermed kunne anvende deres svar til besvarelse af afhandlingens 

problemformulering.  

Respondenterne er spurgt ind til deres titel, samt antal års erfaring i branchen. Modellen nedenfor viser 

fordeling af de modtaget besvarelser.  

 

Figur 10: Respondenterne fordeling på titel og erfaring 

Som figuren viser, er størstedelen af respondenterne Associated/Assistent med 2-5 år erfaring, dernæst 

Seniorer med 6-8 års erfaring. Seniorerne er den største gruppe samlet set. Fordelingen af 

respondenterne er forventeligt. Revisors titel fortæller ikke alene om deres erfaring, men også af hvilken 

uddannelsesmæssig baggrund de har.  

Junior/Trainee Associated/Assistent Senior
Associated/Senior

Manager/Senior
Manager

0-2 år 3,33% 0,00% 0,00% 0,00%

2-5 år 0,00% 30,00% 16,67% 3,33%

6-8 år 0,00% 3,33% 20,00% 16,67%

9-11 år 0,00% 0,00% 3,33% 3,33%
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Følgende tabel viser sammenhængen mellem 

revisorens uddannelse og titel. Tabellen tager 

udgangspunkt i den uddannelsesmæssige 

baggrund som revisoren har, ved 

ansættelsen. Det vil sige en HHX/STX 

kommer direkte fra en ungdomsuddannelse, 

hvor en HA har færdiggjort sin bachelor, men 

mangler kandidaten, hvor en CMA har 

færdiggjort sin kandidat.  

Tabellen viser den typiske vej, men der kan 

være revisorer, der af den ene eller anden grund, afviger fra dette. Det ses også i Figur 10, at der er 3,33% 

af respondenterne der er manager/Senior manager med kun 2-5 års erfaring. Det kan skyldes at der er 

tale om en dygtig revisor, der er jumpede33.  

70 % af de adspurgte respondenter har svaret at de har 2-5 år og 6-8 års erfaring og er Associated eller 

seniorer. Der er altså tale om respondenter med flere års erfaring i branchen og er dér i deres karrierer 

forløb, hvor det må forventes, at de tidligere har udført en planlægning på en revision. Der er dog 3,33 % 

som har oplyst, at de er junior, hvilke i ovenstående tabel viser at de kun har 1-2 års erfaring. Det kan 

derfor ikke forventes, at disse deltagere vil kunne svare begrundet på undersøgelsens øvrige spørgsmål. 

Dette tages der hensyn til, men respondenten indgår stadig i den efterfølgende gennemgang. 

  

 
33 Oftest anvendt udtryk for at en revisor springer nogle titler og trin over i deres karrierer vej. Det er oftest revisorer 
der belønnes for deres evner.  

  HHX/STX HA CMA 
1. år Junior Junior Assistent 

2. år Junior Assistent Assistent 

3. år Assistent Assistent Assistent 

4. år Assistent Assistent Senior 

5. år Assistent Senior Senior 

6. år Senior Senior Senior 

7. år Senior Senior Manager 

8. år Senior Manager   

9. år Manager     
Tabel 10: Overblik over den hyppigste sammenhæng mellem 
medarbejdernes uddannelsesniveau og titel 
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Nedenstående model viser, at størstedelen af respondenterne er langt i deres uddannelsesforløb. 

Størstedelen af respondenterne er i gang med CMA’en34 eller har færdiggjort denne, men endnu ikke 

startet SR35.  

 

Figur 11: Respondenternes uddannelsesmæssige status 

Igen er der en lille gruppe af respondenterne som kun er nået til HD 1. del. HD 1. del giver et 

erhvervsøkonomisk fundament36, men er ikke direkte henvendt til revision og regnskab. Dette kommer 

først ved HD 2. del, hvor revisorer oftest vælger HD2 Regnskab og Økonomistyring. 

Til sidst viser nedestående tabel, hvilke revisionshus respondenterne er ansat i.  

InsideBusiness har i januar 2020 udgivet en artikel37 hvor de 

ud fra revisionshusenes omsætning har listet de 6 største 

revisionshuse i Danmark. Der er følgende rækkefølge: 

1. Deloitte 
2. PwC 
3. EY 
4. BDO 
5. Beierholm 
6. KPMG 

 
34 Cand.merc.aud – Den hyppigste kandidat valgt af revisorer 
35 Uddannelsen til Statsautoriseret revisor 
36 (CBS - HD, 2020) 
37 (InsideBusiness, 2020) 
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Ud af de 6 største revisionshuse er 4 repræsenteret i undersøgelsen, samtidig med der også er modtaget 

besvarelser fra Grant Thornton, som med sin samlede omsætning i 2018/19 på 235 t.kr.38 ikke er med på 

listen. 80 % af besvarelserne kommer dog fra PwC og Deloitte, som også er de største revisionshuse i 

Danmark ud fra årsrapporterne 2018/19. Hvorvidt Covid-1939 har påvirket denne rækkefølge, vides ikke 

på nuværende tidspunkt, da årsrapporterne for 2019/20 ikke er offentliggjort for alle revisionshusene.  

Det sidste respondenterne er spurgt til vedrørende dem selv, er hvilke typer virksomheder og 

erklæringstyper de arbejder med. Dette er valgt for at sikre, at respondenterne rent faktisk arbejder med 

revision og at virksomhederne er af en vis 

størrelse.  

Respondenterne er blevet bedt om at 

fordele deres tid fra 0-100 % mellem de 

forskellige virksomhedstyper. Efterfølgende 

er alle besvarelserne lagt sammen og 

derefter er fordelingen beregnet. Følgende 

figur viser, at respondenterne samlet set 

arbejder mere end 50 % af tiden med 

Regnskabsklasse B selskaber. Dette er 

efterfulgt af Regnskabsklasse C mellem og 

Regnskabsklasse A.  

Opdelingen af regnskabsklasserne bestemmes i Årsregnskabsloven (ÅRL) § 740, som oplyser, at 

årsregnskabet i store træk kan opdeles i 4 klasser; A, B, C, D. Regnskabsklasse A henvender sig til 

virksomheder der jf. ÅRL § 4-6 er undtaget for at indberette regnskab til erhvervsstyrelsen, men frivillig 

gør det. De skal som minimum overholder kravene for regnskabsklasse A.  Derudover er der 

børsnoterede virksomheder, som ligeledes følger særlige regler uanset størrelse.  

Tabel 11: Grænseværdi for hvilken regnskabsklasse en virksomhed tilhører. Skal befinde sig i 2 på hinanden følgende år, for at tilhører 
en regnskabsklasse. 

 
38 (CVR.dk, 2020) 
39 En virus der ramte verden i slutningen af 2019, starten af 2020. Den medførte mange dødsfald og havde stor 
påvirkning på verdensøkonomien.  
40 (Karnov - ÅRL, 2020) 

 B mikro B C mellem C stor 
Balancesum > 2,7 mio. > 44 mio. > 156 mio. < 156 mio. 
Nettoomsætning > 5,4 mio. > 89 mio. > 313 mio. < 313 mio. 
Gns. ansatte > 10 > 50 > 250 < 250 

Figur 13: Hvilke virksomhedstyper respondenterne svarer i arbejder med 
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Da respondenterne samlet set bruger 73 % af deres tid på regnskabsklasserne B, C mellem og C stor, er 

det forventeligt, at de har et godt kendskab til Årsregnskabsloven, samt de tilhørende ISA’er, som 

anvendes i forbindelse med aflæggelse af regnskabet.  

Dette bakkes ligeledes op, ved at kigge på 

hvilke typer erklæringer respondenterne har 

oplyst de arbejder med.  

Ligesom ved regnskabsklasserne, er 

respondenterne blevet bedt om at oplyse fra 0-

100 %, hvordan deres arbejde med de 

forskellige typer erklæringer er. Her oplyser 

respondenterne, at de samlet set anvender 

mere end 70 % af deres tid på revision, 

efterfulgt af Udvidet gennemgang.  

Respondenterne arbejder altså samlet set 88 % 

af tiden med erklæringstyper, hvor der gives høj grad af sikkerhed, og hvor der stilles krav til revisors 

arbejde i forbindelse med planlægningen.  

Gennemgang af respondenter viser, at der er tale om en alsidig gruppe af revisorer, hvor størstedelen 

kommer fra de store huse og har mere end 2 års erhvervserfaring. Størstedelen af deres tid bruges på 

revision og udvidet gennemgang af regnskabsklasse B og C selskaber, hvor der jf. ÅRL og ISA’erne, stilles 

krav til revisorens kendskab til virksomheden og overvejelser i forbindelse med planlægningen af en 

revision. Det vurderes derfor, at respondenterne bør være i stand til, besvarer resten af spørgeskemaet.  

Gennemgangen har også vist, at enkelte af respondenterne er uden ret meget erfaring. Gennemgangen 

viser ikke, om der er respondenterne helt uden erfaring inden for revision eller udvidet gennemgang. Det 

vurderes dog, at der kun kan være tale om relativ få respondenter, og sandsynligheden for at der er 

respondenter der slet ikke har arbejdet med erklæringstypen revision eller udvidet gennemgang er 

relativ lille. 

  

Figur 14: Hvilke type erklæring respondenterne arbejder med 
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5.2 Væsentlighedsniveauet 
I kapital 4.2.1 Væsentlighedsniveau ved planlægning, hvor case virksomhederne blev gennemgået, var 

konklusionen for Virksomhed A, at det måtte forventes at respondenterne kom frem til et 

væsentlighedsniveau på omkring 250 t.kr. For virksomhed B var det forventeligt, at respondenterne kom 

frem til en væsentlighedsniveau på omkring 2 mio.   

Følgende afsnit vil nu vise hvordan respondenterne har besvaret spørgsmålet omkring 

væsentlighedsniveaet. Her vil fokus på, hvordan besvarelserne har været fordelt på de enkelte 

revisionshuse 

 

For virksomhed A er der ikke den store forskel i gennemsnittet fordelt på revisionshusene. Det kan dog 

bemærkes, at Beierholm og Grant Thornton gennemsnitlig er næsten 100 t.kr. laverer end fx PwC. 

Respondenterne fra PwC har i gennemsnittet valgt det højeste væsentlighedsniveau.  

Ved at kigge på blok spottet for Virksomhed A, viser det, at 75 % af besvarelserne ligger omkring 

intervallet 160.000 til 251.000, hvilke også resulterer i, at gennemsnittet for alle virksomhederne ligger 

omkring de 200.000. Blok spottet viser dog også, at der er 25 % af besvarelserne der ligger under 160.000, 

og der er en mindsteværdi på 65.000. Der er altså næsten 186.000 kr. forskel på højeste og laveste 

væsentlighedsniveau blandt de adspurgte respondenter.  

Ved nærmer undersøgelse af besvarelserne kommer det laveste væsentlighedsniveau fra en Senior 

Associated fra Beierholm, hvilke også er årsagen til at Beierholm i gennemsnittet ligger væsentligt 

laverer end det forventet væsentlighedsniveau for virksomheden. Dog ligger Grant Thornton ligeledes i 
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Figur 15: Gennemsnittet af respondenterne fastsættelse af 
væsentlighedsniveauet for Virksomhed A fordelt på 
arbejdsplads 

Figur 16: Blok spot analyse over respondenternes fastsættelse 
af væsentlighedsniveauet for Virksomhed A 
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gennemsnittet væsentlig lavere end det forventet væsentlighedsniveau. Ved at kigge nærmere på 

besvarelser fra disse respondenter, viser det, at de alle har fastsat et væsentlighedsniveau omkring de 

150.000. Der er altså ikke enkelte respondenterne der får gennemsnittet ned.  

Ved at nærlæse begrundelsen fra respondenterne for fastsættelsen, er der nogle punkter der går igen. 

Der er ca. 67 % af de adspurgte respondenterne der har anvendt omsætningen som benchmark, med en 

procentsats på 1-3 %. Det giver også et væsentlighedsniveau på mellem 83.386 og 250.157. Den 

resterende del af populationen har valgt resultat før skat med en procentsats på 10 %, som giver et 

væsentlighedsniveau på 251.468.  

Det interessante ved dette eksempel er, at 3 % af omsætningen og 10 % af resultat før skat kun afviger 

med ca. 1.300 kr., hvorfor forskellen i benchmark ikke ses i Figur 15. 

Følgende figur viser hvordan valget af 

benchmark er fordelt i de enkelte 

revisionshuse. PwC er det eneste revisionshus, 

hvor respondenterne 50/50 har anvendt 

Omsætning og Resultat før skat. For de andre 

revisionshuse vægter omsætningen mest.  

Som Figur 12 viser kom størstedelen af 

respondenterne fra PwC og Deloitte. Hvorfor 

respondenterne fra PwC anvender 50/50 af 

benchmark, kan fx skyldes, at respondenterne 

sidder i forskellige afdelinger, og dermed også 

har forskellige fokusområder sædvanligvis. Det burde dog også kunne forventes, at der ville være samme 

fordeling i respondenterne hos Deloitte. Her ses det tydeligt, at det er omsætningen der vægter i 

respondenternes valg af benchmark. Dette har dog ikke været en del af spørgeskemaet, hvorfor det ikke 

er muligt at konkluderer på dette. En anden årsag til fordelingen kan være forskelligheden i hvor 

respondenterne er oplært. Som det kort blev omtalt i kapitel 3.3, omfatter undersøgelsen ikke, om 

respondenterne igennem deres karriere har skiftet revisionshus, og dermed har en praksis med fra et 

andet hus.  

Dog kan fordeling i PwC også være et udtryk for, at ledelsen har udfordringer med at udstikke 

retningslinjer i organisationen for valg af benchmark. I dette tænkte tilfælde er der ikke den store forskel 
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i anvendelse af omsætning vs. Resultat før skat, men dette kan der sagtens være tilfældet i en anden 

virksomhed, hvorfor det kan få store konsekvenser for revisors arbejde, hvis der ikke vælges korrekt 

benchmark.  

Vendes fokus til Virksomhed B og respondenternes fastsættelse af denne virksomhed, viser 

nedenstående figur igen, at de gennemsnitlige er forholdsvis enige i 4 af revisionshusene. For PwC, 

Deloitte og Beierholm ligger gennemsnittet tæt på 1,9 mio., hvor den hos BDO lyder på 2 mio. 

Respondenterne fra Grant Thornton afviger i denne undersøgelse væsentlig fra gennemsnittet i de øvrige 

huse, med et gennemsnit på 3,2 mio.  

 

Blok spottet for Virksomhed B viser en mere differenceret fastsættelse af væsentlighedsniveauet, end i 

Virksomhed A. Her vises det samlede gennemsnit som 1,9 mio., dog er der en forskel i højeste og mindste 

værdi på 4,7 mio., hvor den laveste værdi er fastsat til 225 t.kr. og den højeste værdi er fastsat til 4,7 mio. 

Dog viser blokspottet at de 4,9 mio. er mere enkeltstående end fastsættelsen med de 225 t.kr. Det ses 

ved at spændet fra de øverste 25 % af respondenter går fra 2,9 mio. til 4,9 mio., hvor de nederste 25 % 

kun går fra 225 t.kr. til 856 t.kr. 
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Figur 19: Blok spot analyse over respondenternes fastsættelse af 
væsentlighedsniveauet for Virksomhed B 
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Ved at se på hvilke benchmark 

respondenterne har anvendt til 

Virksomhed B, viser resultatet igen 

større differencen end ved 

Virksomhed A. Her er der både 

anvendt Aktiver, Omsætning, 

Resultat før skat og en kombination 

af disse. Dog har langt størstedelen 

anvendt aktiverne som benchmark, 

hvilke også var forventningen til 

denne type virksomhed, hvor 

aktiverne er deres primære aktivitet.  

Ved at fokuserer på de enkelte huse, er det tydeligt at se, at PwC igen er det revisionshus, hvor der er 

størst difference imellem respondenterne. I Deloitte er der ligeledes forskel på respondenternes valg af 

benchmark, men her er der tale om få respondenter der har anvendt omsætningen og en kombination 

mellem aktiverne og omsætningen. I PwC er der både valgt Resultat før skat, omsætning og aktiverne. 

Figur 20 viser ikke hvilket procentsats respondenterne har anvendt. Ved at isolerer de respondenter der 

har anvendt aktiver som benchmark, kan følgende figur opstilles og analyseres nærmere. 

Her er det tydeligt at se hvorfor 

blokspottet udviser større difference 

end ved Virksomhed A. Der er op til 3 % 

forskel i hvilken procentsats 

respondenterne har anvendt til 

fastsættelse af væsentlighedsniveauet.  

For BDO og Beierholm gælder det, at 

alle respondenter anvender sammen 

procentsats. Det kunne tyde på at 

ledelsen i de to revisionshuse har været 

i stand til at kommunikerer ud til 

medarbejderne, hvilke retningslinjer 
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det forventes de følger. Det modsatte kan siges om Grant Thornton, hvor 50/50 har svaret, at de 

anvender hhv. 3 % eller 3-5% (4%). For PwC og Deloitte gælder, at der for langt de fleste respondenter er 

enighed om hvilken procentsats der anvendes, men der er alligevel enkelte respondenter der afviger fra 

mængden.  

Ved at hente Figur 4 fra Side 26 er det muligt at forstå hvorfor differencen i væsentlighedsniveauet bliver 

så stor. 

 

Ved at anvende resultat før skat, som ca. 20 % samlet har, vil væsentlighedsniveauet ikke blive højere 

end 450 t.kr. Hvis man anvender aktiverne alene, vil væsentlighedsniveauet minimum blive 1,97 mio. 

Alene det gør, at valget af benchmark får stor betydning for hvilket væsentlighedsniveau der fastsættes 

ved planlægningen.  

Alene valget af procentsats for aktiverne giver en forskel fra ca. 1,9 mio. til 4,9 mio. hvilke alene giver en 

forskel i væsentlighedsniveauet på 3 mio.  

Dog har omkring 90 % af respondenterne der har valgt aktiverne, valgt en procentsats på 2-3 %.  Det 

giver et væsentlighedsniveau omkring de 2 mio., som også vises ved gennemsnittet.  

Begrundelserne, som respondenterne kommer med for valget af benchmark for Virksomhed B er, at 

virksomhedens indtjening afhænger af aktiverne og at aktiverne er moderselskabet og dermed også den 

primære regnskabslæsers interesse.  

Få respondenterne har valgt en kombination af omsætning og aktiver. Her er begrundelsen, at de 

vurderer, at interessenternes interesse dels er virksomhedens performens, men fordi værdien af 

virksomheden ligger i aktivsummen, anvendes en kombination af disse to.  

År 20xx-1 År 20xx 1% 2% 3% 5% 10%

43.258.557   42.914.653   429.147        858.293        1.287.440     

35.255.724   35.361.674   353.617        707.233        1.060.850     

5.017.993     4.506.039     90.121          135.181        225.302        450.604        
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5.2.1 Delkonklusion for væsentlighedsniveau 
Virksomhed A og B er to meget forskellige virksomheder, hvoraf Virksomhed A nok er mest genkendelig 

for de fleste revisorer. Det er en mindre virksomhed, med lille ejerkreds hvorfor resultat før skat oftest er 

valget af benchmark. Dog får respondenterne i opgaven oplyst at ledelsen har fokus på omsætningen, 

hvorfor dette bliver det oplagte valg i denne case. Det ses også tydeligt, hvor 66 % af respondenterne vil 

anvende Omsætningen som benchmark.  

Virksomhed B er mere kompleks, hvor der er en udenlandsk moder i spil, samtidig med at virksomhedens 

værdi ikke findes i driften, men i aktivmassen. Det var også muligt at se i besvarelserne, at der var større 

forskel i valget af benchmark og procenter, som i denne størrelse virksomhed har stor betydning for det 

videre arbejde.  

Derudover viser analysen af besvarelserne, at der er nogle revisionshuse, hvor ledelsen måske ikke har 

kommunikeret retningslinjer klart for revisorerne. Det må forventes, at revisorer inde for samme hus, alt 

andet lige, vil anvende samme benchmark og procentsats. Det har vist, at især hos PwC har dette ikke 

været tilfældet, ligesom respondenterne fra Deloitte også har svaret forskelligt. Respondenterne fra 

Grant Thornton anvender i begge cases samme benchmark, men for Virksomhed B er procentsatsen 

forskelligt. Det tyder på at ledelsen er klar i deres kommunikation angående brugen af benchmark, men 

ikke har samme fokus på den anvendte procentsats.  

5.3 Kontroller 
Det næste emne respondenterne tager stilling til, er case virksomhedernes kontrolmiljø.  

For at opsummere fra kapital 4.3.4 Opsamling på side 37 har respondenterne fået oplysninger om 

virksomhedernes kontrolmiljø for regnskabsposten Andre eksterne omkostninger. De får oplyst 

transaktions-flowet og i Bilag 3 og 4 er en illustration af disse. Det var en forventning, at respondenterne 

for Virksomhed A kom frem til, at der var tale om et svagt kontrolmiljø og for Virksomhed B, at der var 

tale om et stærkt kontrolmiljø.  

Nedenstående figur viser respondenternes svar angående Virksomhed A fordelt på de forskellige 

revisionshuse. Flere af respondenterne har svaret som forventet, at de anser Virksomheds As 

kontrolmiljø som svagt.  
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Dog er der især blandt respondenterne i PwC og Grant Thornton uenighed omkring dette. Især i PwC 

hvor der overvejende er svaret et stærkt kontrolmiljø, modsat de øvrige revisionshuse.  

Det skal også bemærkes at enkelte respondenter har svaret ”Ved ikke”. Her har begrundelsen primært 

været, at de har mangler informationer til at kunne give denne vurdering, samt at de mener miljøet 

hverken er svagt eller stærkt, men midt imellem.  

Det der er mest overraskende ved overstående tabel er, at de adspurgte respondenter i de 2 største 

revisionshuse er så forskellige i deres 

valg. I Deloitte er overvægten af 

besvarelserne at der er tale om et svagt 

kontrolmiljø, hvorimod der i PwC er en 

overvægt af et stærkt kontrolmiljø.  

Der blev ikke under kapitel 5.1 kigget på 

hvordan fordelingen af titlerne i de 

forskellige revisionshuse var. 

Her kan det ses, at respondenterne i PwC 

har en langt større andel af 

Associated/Assistent end fx Deloitte, 

men samtidig har PwC også væsentlig 
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Figur 23: Fordelingen af respondenternes titel i de forskellige revisionshuse 
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flere Manager/Senior manager der indgår i undersøgelsen end Deloitte. Der burde derfor alt andet lige 

være samme erfaring i de to grupper, som gør, at det ikke kan være årsagen til de forskellige svar.  

Ses der nærmere på begrundelsen for respondenterne svar, er argumenterne for det svage kontrolmiljø, 

at der ikke anvendes et system. Fakturaerne sendes rundt pr. mail, hvor det er nemt at rette i 

godkendelser og der er ikke noget som sikrer, at det er den rigtige der godkender. Samtidig konkluderer 

enkelte af respondenterne, at fordi CFO’en gennemgår alle betalingskladderne, må der være tale om en 

relativ lille virksomhed, hvorfor 50.000 i beløbsgrænse anses for værende højt. Derudover bemærker 

respondenterne, at alle kan ændre i systemet, men fordi CFO’en gennemgår loggen, mener de, at der 

kan udføres en test, men at det er et svagt miljø.  

Nogle af argumenterne for at der er tale om et stærkt kontrolmiljø er, at virksomheden har opnået 

funktionsadskillelse og at der er opsat flere kontroller på samme post. Da kontrollen er sat sådan op, at 

alle faktura over 50.000 skal gennemgås, og at CFO’en kontroller alle betalingskladder, aktiveres deres 

forretningsprocesser hele tiden.  

På nedenstående figur viser respondenternes svar angående Virksomhed Bs kontrolmiljø. 

Her er lidt større uenighed end ved Virksomhed A, men der er en overvægt af, at respondenterne har 

svaret at Virksomhed B har et stærkt kontrolmiljø som forventet. Her er det interessant at se, hvordan 

respondenterne i Grant Thornton og PwC er splittet. Virksomhed B er en markant anderledes type 

virksomhed end Virksomhed A. Figur 13 på side 56 viser at respondenterne i gennemsnit bruger 50 % af 

deres tid på regnskabsklasse B selskaber. Virksomhed B er af en størrelse, hvor det kunne forventes at 
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den var en regnskabsklasse C mellem, hvilke respondenterne i gennemsnit kun har brugt 16 % af deres 

tid på. Dette kan være en årsag til de splittede svar der gives, hvis de ikke er vant til denne type 

virksomhed. Derudover har respondenterne givet udtryk for i deres besvarelser, at det har været svært 

for dem at svarer på spørgsmålene angående Virksomhed B, da de ikke har haft meget kendskab til 

leasing virksomheder og hvad der er sædvanlig for denne type.  

Det kan bemærkes i Figur 24, at der for de to største revisionshuse er en overvægt af respondenterne der 

svarer, at der er tale om et stærkt kontrolmiljø.  

Blandt kommentarerne fra de respondenter der har svaret svagt kontrolmiljø, skyldes det at alle har 

adgang til stamdata og at der ikke er fast rutine for at kontrollere loggen for ændringer. Samtidig 

begrundes det med, at det ud fra beskrivelsen ikke virker til, at kontrollerne er dokumenteret 

tilstrækkeligt.  

Blandt de respondenter der har svaret stærkt kontrolmiljø er begrundelsen, at virksomheden gøre god 

brug af IT-systemer, som minimerer menneskelig fejl. De bemærker dog også muligheden for at ændre i 

stamdata, uden at loggen bliver kontrolleret rutinemæssigt. De mener dog at kunne imødegå dette ved 

også at teste loggen.  

Respondenterne er ligeledes blevet 

spurgt om, på baggrund af deres svar på 

kontrolmiljøet, om de ville teste 

kontrollerne. Her er det interessant at se 

svarene i Figur 25 for Virksomhed A. Det 

der gør denne figur interessant er, at alle 

muligheder er valgt. Selv dem der har 

svaret, at de ikke har kunne udtale sig 

om kontrolmiljøet, har svaret at de vil 

teste det. For BDO, Beierholm og 

Deloitte gælder, at næsten alle 

respondenterne fra disse huse, har 

svaret, at virksomheden har et svagt kontrolmiljø, men at de alligevel vil anvende det i deres revision. 

Hos Grant Thornton vil alle respondenterne også teste kontrollerne, men halvdelen af de deltagende 

respondenter har ikke kunne udtale sig om kontrolmiljøet, eller har ment, det hverken var stærkt eller 
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svagt. I PwC er der en langt større afvigelse. Her har ca. 20 % af respondenterne i PwC svaret, at de ikke 

vil teste kontrollerne, eller ikke ved om de vil teste dem. Det der er værd at bemærke er, at respondenter 

fra PwC der har svaret svagt kontrolmiljø, også alle har svaret, at de ikke vil anvende kontroller, i 

modsætning til respondenterne i BDO, Beierholm og Deloitte. Det kunne tyde på, at respondenterne i 

PwC mener, at et svagt kontrolmiljø ikke kan anvendes i revisionen. 

Samme data for Virksomhed B viser 

ligeledes, at respondenter hos PwC der 

svarer svagt kontrolmiljø svarer, at de 

ikke vil anvende kontroller. For de 

øvrige revisionshuse vil alle 

respondenterne anvende kontroller, 

uanset hvad de har svaret til 

kontrolmiljøet.  

Det der er interessant ved disse 

besvarelser er, uenigheden om hvorvidt 

der er tale om et stærkt eller svagt 

kontrolmiljø ud fra de givne oplysninger. Det er til dels forventeligt ved Virksomhed B, da respondenterne 

har givet udtryk for, det var svært med denne type virksomhed. For Virksomhed A, som i langt højere 

grad er en type virksomhed, langt de fleste respondenterne burde kende til, er det interessant at se 

hvordan der også her er uenighed.  Det er også interessant at se, at uenighederne primært er at finde i 

revisionshuset PwC og Grant Thornton. For PwC ville det være forventeligt, at medarbejderne i langt 

højere grad vil være enig om, hvorvidt der er tale om et svagt eller stærkt kontrolmiljø, da det ville være 

forventeligt, at ledelsen har fokus på at der foretages ensartet revisioner. 

Denne undersøgelse er ikke dybdegående nok til at kunne konkludere på, hvorfor medarbejderne i PwC 

har svaret som følgende, men noget kunne tyde på, at medarbejder i PwC ikke har nok kendskab til 

kontroller og anvendelse af disse.  

Ved at kigge på begrundelserne der er givet, er det dog muligt at fornemme årsagen. Medarbejderne i 

de øvrige huse der har svaret svagt kontrolmiljø, men som stadig vil teste det skriver, at de udover de 

oplagt kontroller i transaktionsbeskrivelsen, også vil teste fx ændringer i loggen. Så selvom 

virksomheden ikke udfører test på loggen, vil revisorerne kigge på denne, for at se om den kan bakke 
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kontrollerne op. Medarbejderne i PwC, som har valgt ikke at anvende kontroller, vælger netop kontroller 

fra, fordi loggen ikke kontrolleres regelmæssigt.  

5.4 Risikovurdering 
Det sidste respondenterne er blevet bedt om at tage stilling til, er selve risikovurdering på 

regnskabsposten Andre eksterne omkostninger.  

Ved gennemgang af besvarelserne er det konstateret, at lige præcis disse spørgsmål har været svært for 

respondenterne at besvare, da det er forskelligt fra revisionshus til revisionshus, hvordan 

risikovurderingen foretages. I nogle af husene er respondenterne vant til at tage stilling til 

kontroloverbevisningen, mens andre huse er vant til at tage stilling til kontrolrisikoen. Dette har medført 

nogle individuelle snakke med respondenterne for at sikre, at de havde den fulde forståelse af 

spørgsmålet. Det kan også have haft betydning for besvarelserne, hvis respondenterne er blevet påvirket 

i deres besvarelse.  

Derfor har analysen af respondenternes besvarelse af netop disse spørgsmål, ikke stået alene uden deres 

begrundelse. Det har oftest været muligt ud fra respondenterne begrundelse at se, hvad deres hensigt 

med besvarelsen har været, samt den løbende dialog.  

Det vurderes derfor, at besvarelserne kan anvendes, men at usikkerheden i besvarelsen tæller med i 

konklusionen. 

Risikovurdering er delt op i 3 underspørgsmål for de 2 case-virksomheder, hvor respondenterne har skulle 

krydse af, hvor deres risikovurdering er på de to første 

kategorier (Iboende risiko og Kontroloverbevisning). 

Den iboende risiko har ikke været svært for 

respondenterne at besvare, men 

kontroloverbevisningen har givet udfordringer. De 

revisionshuse, som er vant til at vurdere 

kontrolovervisningen, har ikke fundet det svært, men 

især respondenterne fra Deloitte, hvor de 

sædvanligvis foretager vurdering på kontrolrisikoen, 

har haft svært ved at svare på dette spørgsmål. Der har derfor løbende været dialog med disse deltager 

og ud fra deres beskrivelse af deres vurdering, er de blevet guidet til at svare på spørgsmålene.  
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Figur 27: Illustration af respondenternes valgmulighed i 
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For Virksomhed A viser Figur 28, at langt 

størstedelen af respondenterne har svaret at 

der er en iboende risiko på Lower. Nogle 

enkelte har svaret Higher, men ingen har 

svaret signifikant.  

I kapital 4.4.1.1 blev det konkluderet, at den 

forventede iboende risiko for Virksomhed A i 

overvejende grad ville være Lower ud fra de 

givne oplysninger. Resultaterne i Figur 28 er 

derfor som forventet. Efter at have været i 

dialog med flere af deltager fra især Deloitte, 

blev det klart, at retningslinjerne hos dem var, 

at alle regnskabsposter som udgangspunkt havde en iboende risiko på Higher. Medarbejderne skal 

derefter argumentere for hvorfor posten ikke er Higher, men fx Lower eller Signifikant. Dette kan være 

årsagen til, hvorfor nogle af respondenterne svarer Higher i Deloitte. Det er usikkert hvorvidt det samme 

gør sig gældende i Beierholm, hvor størstedelen af respondenterne har svaret Higher, eller om disse 

medarbejder har arbejdede andre steder, som fx Deloitte. 

Tilsvarende spørgsmål for Virksomhed B viser 

langt større enighed i alle revisionshusene. 

Svarene i Beierholm er meget lig Virksomhed 

A, men for de restende respondenter er det 

tydeligt at se en enighed ved den iboende 

risiko. I gennemgang i kapitel 4.4.1.1 var det 

også med større overbevisning, at der var tale 

om en regnskabspost med en lav iboende 

risiko, hvorfor det er forventeligt, at der er 

større enig om dette.  

Efter den Iboende risiko har respondenterne 

skulle tage stilling til regnskabspostens 

kontroloverbevisning. Årsagen til at spørgsmålet går på Kontroloverbevisning og ikke Kontrolrisiko er, 

at det ved de indledende undersøgelser til spørgeskemaet, samt tidligere års undervisning på CBS kom 
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Virksomhed A 
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frem, at langt de fleste revisionshuse beder deres medarbejder tage stilling til dette, fremfor 

kontrolrisikoen.  

Overstående figurer viser en langt større uenig imellem respondenterne end ved den Iboende risiko. Det 

kan dels skyldes de tidligere nævnte udfordringer, men det kan også være et udtryk for, at det generelt 

ikke er nemt at vurderer for revisorer. PwC er det eneste revisionshus, hv0r respondenterne har svaret 

NONE, men PwC var også det eneste revisionshus, hvor respondenterne i Figur 25 og Figur 26 på side 67 

har svaret, at de ikke vil anvende kontroltestning i deres revision. Sammenspillet med 

kontroloverbevisning og kontrolrisikoen er ikke nødvendigvis 1:1, men der er dog en vis sammenhæng 

efter dialogen med medarbejderne fra Deloitte. Deres vurderingen af en høj kontrolrisiko, som 

præsenteret i kapital 4.4.1.2, vil resultere i, at antallet af kontroller de skal teste stiger. Det vil samtidig 

også betyde, at kontrollen er kompleks, der kan være problemer med medarbejderne hos kunden der 

udfører kontrollen, ikke har den nødvendig kompetence, eller det blot er en omfattende kontrol. Hvis 

deres kontroller ikke fejler, vurderes det hos Deloitte, at de har opnået en høj kontroloverbevisning, hvis 

de samtidig også har et stærkt revisionsbevis for dette.  

Langt hen ad vejen gør det samme sig gældende ved at vælge en høj kontroloverbevisning hos fx PwC, 

ud fra dialogen med disse medarbejder. Jo højere end kontroloverbevisning de ønsker at opnå, jo flere 

test og jo stærkere revisionsbevis skal de indhente.   

Figur 30 viser, at respondenterne for Virksomhed A i langt de fleste revisionshuse i overvejende grad har 

valgt kontrolovervisningen som Not Higher. Ved at kigge på de bagvedliggende data, viser den dog at 
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Figur 30: Fordelingen af respondenternes svar på kontroloverbevisningen for regnskabsposten Andre eksterne omkostninger for 
Virksomhed A og B 
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størstedelen af respondenterne har valgt Higher, men fordi der ikke er uenighed i BDO omkring valget, 

syner det anderledes i figuren.  Det kan dog også bemærkes at for PwC har respondenterne i overvejende 

grad valgt høj kontroloverbevisning, hvilke også stemmer overens med, at de i Figur 22 på side 64 også 

har valgt at Virksomhed A har et stærkt kontrolmiljø, hvor langt de fleste respondenter har svaret svagt 

kontrol miljø.  

Med det i tankerne er det interessant at se, at langt de fleste respondenter i Figur 24 på side 65 har 

vurderet at Virksomhed B har et stærkt kontrolmiljø, men at de alligevel vælger kun at opnå Not higher 

kontroloverbevisning. Det kan der selvfølgelig være mange årsager til, som allerede er nævnt i denne 

afhandling: 

• Usikkerheden i opfattelsen af kontroloverbevisning vs. Kontrolrisiko 

• Mindre kendskab til den type virksomhed, som Virksomhed B er 

Derudover er der også et andet forhold, som ikke rigtigt er nævnt tidligere. Spørgeskemaet er 

omfattende af sit slags. Respondenterne har skulle tage stilling til en lang række spørgsmål, hvor der 

også har været en del tekst, hvilket måske også er noget, som respondenterne ikke normalt arbejder 

med. Det blev i testeperioden for spørgeskemaet konkluderet, at det ville tage respondenterne mellem 

15-20 minutter at svare på spørgeskemaet. Når respondenterne er kommet til disse spørgsmål, er der 

gået omkring 10-15 minutter, og de kan have mistet tålmodigheden/koncentrationen og dermed svarer 

hurtigt. Det er forsøgt at imødegå denne risiko, ved at opbygge spørgeskemaet på en sådan vis, at de 

nemme spørgsmål omkring respondenterne kommer til sidst, og de mere indviklede spørgsmål kommer 

først, men det betyder stadig, at dette spørgsmål 

omkring kontroloverbevisning, ligger i midten af 

spørgeskemaet som vist i kapital 3.2.3.1.  

Til sidst er respondenterne blevet bedt om at 

komme med deres samlede risikovurdering på 

regnskabsposten. I teorien er dette 

opdagelsesrisikoen, men for langt de fleste huse, 

anvendes dette begreb ikke. Den samlede 

vurdering er et udtryk for hvilke risikovurdering 

revisor har for sin substansrevisionshandlinger, på 

samme måde som opdagelsesrisikoen. 
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Figur 31: Respondenternes svar på den samlede risikovurdering i 
Virksomhed A 
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Figur 31 her til venstre viser respondenternes svar fordelt på revisionshusene. Figuren viser at langt 

størstedelen af alle respondenterne, nemlig næsten 87 % af de adspurgte, har svaret at deres samlede 

vurdering er Lower. Her kan noget af forklaringen ligge i opbygningen af spørgeskemaet.  

Enkelte af respondenterne har valgt Medium, men samlet set er det kun ca. 13 % af respondenterne. 

For at imødegå den udfordring at spørgeskemaet er omfattende, er det bygget således op, at på 

baggrund af respondenternes svar på den iboende risiko og kontroloverbevisningen, beregner 

spørgeskemaet en forudindtaget vurdering af den samlede risikovurdering. Hvis respondenterne ikke har 

været enige i den forudindtaget vurdering, har de kunne rette denne. Beregningen bag denne antagelse 

er som følgende: 

Dette kan være den helt store årsag til 

hvorfor langt størstedelen af respondenter 

svare som i Figur 31. 

Følgende tabel viser også, at hvis den 

iboende risiko er Lower, vil den samlede 

vurdering alt andet lige altid være Lower, 

da revisor ikke kan sætte risikoen lavere 

end Lower. Modsat er det også muligt at få 

den samlede vurdering til Lower, på trods af at posten har en iboende risiko på significant, ved at opnå 

Høj kontroloverbevisning. Revisoren skal altså vurdere om det er effektivt at teste kontroller i forhold til 

at teste fx detailrevision.  

Figur 32 viser tilsvarende svar angående 

Virksomhed B. Igen har langt størstedelen af 

respondenterne svaret Lower, bortset fra hos 

Beierholm hvor respondenterne igen vægtende 

svarer Medium. At der for Virksomhed B kun er ca. 

7 % af de adspurgte respondenter der svarer 

Medium i forhold til Virksomhed A, kan hænge 

sammen med at respondenterne i Figur 28 og 

Figur 29 på side 69 ligeledes vurderer den iboende 

risiko lavere i Virksomhed B end i Virksomhed A. 

Iboende risiko Kontroloverbevisning Samlede 

Lower None Lower 

Lower Not Higher Lower 

Lower Higher Lower 

Higher None Medium 

Higher Not Higher Lower 

Higher Higher Lower 

Significant None Higher 

Significant Not Higher Medium 

Significant Higher Lower 

Tabel 12: Sammenhængen mellem den iboende risiko, kontrolrisikoen og 
opdagelsesrisikoen anvendt i spørgeskemaet 
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Virksomhed B 
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Respondenterne har også i Figur 24 på side 65 vurderet, at Virksomheden B har et stærkere kontrolmiljø 

end Virksomhed A, som jo i tabellen på forrige side viser, at den samlede risikovurdering derfor kan være 

Lower.  

5.5 Konsekvensen 
Konsekvensen for alle de tidligere valg, får især betydning for revisors mængde af stikprøver og hvilke 

revisionshandlinger der er påkrævet. Til undervisningen af faget Revision på CMA’en på CBS, blev 

nedenstående model præsenteret, som en opsamling på ISA 315 og 330 (Larsen, 2020):  

 

Figur 33: Oversigt over revisors valgt i forhold til at imødegå den risiko der er på en regnskabspost. 

Modellen viser, at ved Betydelige risici41 skal revisor altid foretage en D&I test, som er et udtryk for at 

teste, om kontrollen på regnskabsposten er Designet og Implementeret korrekt.  

Dette skal ske uanset om revisor i øvrige vælger at teste virksomhedens interne kontroller (OE-test). Ved 

normale risici42 skal revisor kun udføre en D&I test på relevante kontroller, da det ikke længere et krav at 

teste virksomhedens interne kontroller. Dog kan revisor nøjes med at udfører nogle 

substansrevisionshandlingerne på regnskabsposten som helhed, hvis revisor har testet relevante 

kontroller med en OE-test. En OE-test tester hvorvidt kontroller Opererer Effektivt, altså om den virker 

efter hensigten.  

I ISA 53043 Bilag 2 og 3 findes faktorer, der har indflydelse på antallet af stikprøver revisor skal tage ved 

kontroltestning og detailtestning.  

 
41 Går under Significant i denne afhandling 
42 Indeholder risici der både er klassificeret som Higher og Lower i denne [afhandling] 
43 (Karnov Group ISA 530, 2020) 
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For kontroltestning er nogle af de faktorer der har indflydelse, hvor høj en kontroloverbevisning revisor 

ønsker, eller hvor høj en afvigelsesprocent revisoren kan acceptere. For detailtestning handler det 

ligeledes om hvilken overbevisning revisor ønsker og hvilken vurdering af risikoen for væsentlig 

fejlinformationer revisor har konkluderet posten har. Derudover kan andre substanshandlinger også 

være med til at nedbringe antallet af stikprøver. Dette illustreres i Figur 33 på forrige side, hvor 

substansrevisionshandlingerne er opdelt i analytiske handlinger og detailrevision.  

I bogen Revision i Praksis44 bliver følgende tabel præsenteret for mængden af kontroller, der skal testes 

på en specifik regnskabspost: 

Denne tabel viser minimumsantallet af 

stikprøver revisor skal vælge. Denne 

tager ikke højde for hvor stor en 

kontroloverbevisning revisor ønsker, da 

dette kan være forskelligt fra 

revisionshus til revisionshus.  

Ifølge ISA 330.A2345 kan revisor anvende 

samme transaktion til test af kontrol og 

detailrevision. Det vil sige at de 

stikprøver der anvendes til at teste kontrollen, altså ikke er en forøgelse af detailtesten, men et 

supplement til detailtesten, der gør at de kan mindskes. Ved at samle op på besvarelserne angående 

Virksomhed A og B, kan følgende 2 

tabeller til venstre udarbejdes. 

Tabellerne viser respondenternes svar i 

Best case og worst case, i forhold til hvad 

det får af konsekvens for revisorens 

efterfølgende arbejde. Derudover viser 

de respondenternes gennemsnitlige 

besvarelse.  

 
44 (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2018, s. 200) 
45 (Karnov Group ISA 330, 2020) 

Kontrolfrekvens Indikativ stikprøvestørrelse 
Hvor ofte udføres 
testen? 

Iboende risiko:  
Higher/Lower 

Iboende risiko:  
Significant 

Flere gange dagligt 25 40 
Dagligt 15 25 
Ugentlig 5 8 
Månedlig 2 3 
Kvartalsvis 2 2 

Halvårlig 1 1 
Årlig 1 1 
Automatisk kontrol 1 

Tabel 13: Eksempel på minimumsantallet af kontroller der skal teste for at 
opnå overbevisning 

Virksomhed A Worst case Gns. Best case 

Væsentlighedsniveau 65.000 209.562 251.468 
Iboende risiko Higher Lower Lower 
Kontrol risiko None Higher Higher 
Samlede risikovurdering Medium Lower Lower 
Antallet af kontroller  0 15 15 

Tabel 14: Opsummering af konsekvenserne for respondenternes valg i 
spørgeskemaet 

Virksomhed B Worst case Gns. Best Case 

Væsentlighedsniveau 225.302 1.967.531 4.932.719 
Iboende risiko Higher Lower Lower 
Kontrol risiko None Not Higher Higher 
Samlede risikovurdering Medium Lower Lower 
Antallet af kontroller 0 15 15 
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I antallet af kontroller, er der taget udgangspunkt i kontrol nr. 1 i begge virksomheder, som kan ses under 

kapitel 4.3.4. 

I Virksomhed A har respondenterne i Worst case valgt et væsentlighedsniveau på 65 t.kr., som derfor 

ifølge Figur 8 er 11 gange mindre end den regnskabsmæssige værdi af Andre eksterne omkostninger. 

Respondenterne har samtidig valgt, at der er en Higher iboende risiko, der testes ikke kontroller, hvorfor 

det giver en samlede risikovurdering på Medium. Modsat har respondenterne i Best Case valgt et 

væsentlighedsniveau på 251 t.kr. og en lav iboende risiko. Der testes kontroller med høj overbevisning, 

hvilke giver en samlede risikovurdering på Lower. I midten kan ses den gennemsnitlig besvarelse.  

Antallet af stikprøver ved en detailrevision er op til det enkelte revisionshus at udarbejde en formel for, 

hvorfor dette heller ikke oplyses i bogen Revision i Praksis eller konkretiseres i ISA’erne.  

Da ingen af versionerne, hverken for Virksomhed A eller B, har en iboende risiko på Significant, er der 

ikke krav, ifølge ISA 330, om at teste kontrollerne. Hvis dette vælges, kan revisor ifølge Figur 33 helt 

undlade at foretage detailtest, men blot nogle substansanalytiske handlinger på posten som helhed. Det 

vil sige i begge virksomheder, skal revisor i både den gennemsnitlige besvarelse og Best case ikke tage 

mere end 15 stikprøver på kontrollerne, da disse udføres dagligt.  

En anden fordel ved test af kontroller er, at det jf. ISA 330.A37 er muligt for revisor at foretage rotation 

på kontrollerne. I minimum en 3-årige periode, skal revisor teste alle de relevante kontroller. Det vil også 

sige, at for den enkelte regnskabspost, kan revisor nøjes med at foretage én D&I test hvert år, for at sikre 

at kontrollen stadig er designet og implementeret korrekt, men ellers så kun teste kontrollen hvert 3. år. 

Er dette tilfældet, kan revisor vælge at teste kontrollerne i en rotationsplan og dermed kun hvert 3 år 

udføre en mere omfattende revision på posten.  

Hvis der ikke vælges kontroller, kan antallet af stikprøver til 

detailrevision se ud som tabellen til venstre. 

For case virksomhederne betyder det i Worst case tilfældene at 

revisor for Virksomhed A skal tage omkring 15-23 stikprøver til 

detailtest. For Virksomhed B betyder det 11 stikprøver. 

Umiddelbart virker dette ikke af voldsomt mange stikprøver, men 

på en 3 års basis ender revisor med at have teste omkring 60 bilag 
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for Virksomhed A og 33 for Virksomhed B, hvor de i stedet kunne have testet 15 kontroller hvert 3. år og 

udført andre substansanalytiske handlinger.  

 En detailtest er mere omfattende, end test af en kontrol, hvorfor det er mere tidsbesparende at teste 

kontroller.  

Så for at opsummere på revisors arbejde 

for de 2 case-virksomheder, kan 

nedenstående tabeller udarbejdes.  

 Som det kan ses, skal revisor næsten 

teste 4 gange som mange stikprøver ved 

Worst case for Virksomhed A end ved 

Best case over en 3-årige periode. For 

Virksomhed B er det tæt på dobbelt så mange. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at de 60 stikprøver 

ved Worst case kommer fra en detailtest. 

Figur 33 viser dog, at revisor har 

mulighed for at lave nogle 

risikoorienterede analytiske handlinger, 

men oftest anvender revisor detailtest. 

Ved en detailtest skal revisor teste langt 

flere forhold på bilaget end ved en 

kontrol, hvorfor det oftest også tager 

længere tid. For eksemplets skyld antages det, at det tager revisor 1 minut at test et kontrolbilag, men 2 

minutter at teste en detailtest. Dette gør, at revisor alene ved testen af bilag skal bruge 8 gange så lang 

tid på at teste Virksomhed A og 4,5 gange så lang tid på at teste Virksomhed B. Valget af metodik kan 

derfor siges at være afgørende for revisors arbejde og økonomien på sagen.  

 Konklusion 
Afhandlingen har til formål at undersøge, hvorfor forskellige revisorer ikke foretager samme 

risikovurdering på en virksomhed, hvor de får samme oplysninger. Afhandlingens hypotese går på, at 

selv inde for det samme hus, vil forskellige revisorer vælge forskellige tilgange.   

Virksomhed A Worst case Gns. Best case 

Væsentlighedsniveau 65.000 209.562 251.468 
Iboende risiko Higher Lower Lower 
Kontrol risiko None Higher Higher 
Samlede risikovurdering Medium Lower Lower 
Antallet af kontroller  0 15 15 
Antal detailtest (gns.) 20 0 0 
3-årige periode 60 15 15 

Tid (min) 120 min 15 min 15 min 

Tabel 15: Den samlede opsummering og konsekvens for respondenternes valg 
vedrørende virksomhed A 

Virksomhed B Worst case Gns. Best Case 

Væsentlighedsniveau 225.302 1.967.531 4.932.719 
Iboende risiko Higher Lower Lower 
Kontrol risiko None Not Higher Higher 
Samlede risikovurdering Medium Lower Lower 
Antallet af kontroller 0 15 15 
Antal detailtest (gns.) 11 0 0 
3-årige periode 33 15 15 
Tid (min) 66 min 15 min 15 min 

Tabel 16: Den samlede opsummering og konsekvens for respondenternes valg 
vedrørende virksomhed B 
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Respondenternes svar på spørgeskemaet viser da også, at der er uenighed blandt de adspurgte revisorer 

og at der er en større indbyrdes uenighed blandt nogle af revisionshusene. 

Disse uenigheder resulterer i, at de adspurgte revisorer kommer frem til forskellige risikovurderinger.  

Uenighederne opstår allerede ved fastsættelse af væsentlighedsniveauet, hvor store forskelle i 

respondenternes valg afspejler sig i de efterfølgende svar. Valget af benchmark og den anvendte 

procentsats gør, at forskellen i det fastsatte væsentlighedsniveau er stort.  

Undersøgelsen viser også forskel på, hvordan de forskellige revisionshuse anvender brugen af kontroller. 

Nogle af de adspurgte respondenter har for begge case virksomheder konkluderet, at der har været tale 

om svage kontrolmiljø, men de har stadig valgt at teste kontrollerne. I andre revisionshuse har 

respondenterne fravalgt kontrolrevision, hvis de har konkluderet at kontrollen var svag.  

De internationale standarder på området giver ikke begrundelse for, hvorfor kontrolrevision ikke skulle 

kunne anvendes, selvom revisor konstaterer, at der er tale om et svagt kontrolmiljø. Hvis revisorer 

konstaterer udfordringer med en virksomheds kontrolmiljø, anbefaler standarderne, at revisor foretager 

handlinger for at imødegå denne udfordring. Dette er også argumentet for størstedelen af de adspurgte 

revisorer, hvor de identificerer udfordringer i kontrolmiljøet, men kommer med mulige tiltag for at 

imødegå denne udfordring. Undersøgelsen viser ikke hvad årsagen er til den enkelte revisors valg. 

Undersøgelsen viser dog, at der i nogle revisionshuse er stor enighed om til og fravalg. Dette kunne tyde 

på, at de revisionshuse med stor enighed, har en god intern uddannelse, som sikrer en ens retning for 

revisionshusets revisioner. I de revisionshuse hvor der er større uenighed, kan dette være udtrykket for 

det modsatte.   

Konsekvensen ved ikke at vælge kontroller, bliver tydelig i gennemgangen af Revisionsrisikomodellen. 

Modellens traditionelle form gør, at fravalget af kontroller betyder, revisors opdagelsesrisiko ikke 

ændres og fastsættes efter den iboende risiko. For dem der anvender kontrollerne, kan en forhøjet 

iboende risiko nedbringes med kontrollen, således at opdagelsesrisikoen naturligt bliver mindre. Dette 

kan også ses i tabellen på side 71. Kritikken på modellen går på, at den iboende risiko ikke påvirkes af 

virksomhedens kontrolmiljø. En virksomheds kontrolmiljø er ikke en del af de faktorer som revisor kan 

kigge på, når de skal vurdere den iboende risiko. Ved at kigge på modellens egentlige form, anses den 

iboende risiko og kontrolrisikoen som en værdi under betegnelsen ”Risiko for væsentlige 

fejlinformationer”. Alligevel er der ikke en direkte sammenhæng imellem disse to. Sammenhængen 
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kommer ved, at opdagelsesrisikoen stiger eller falder, afhængig af den iboende risiko og kontrolrisikoen, 

men den direkte sammenhæng mellem den iboende risiko og kontrolrisikoen findes ikke. 

Det gør også, at valget om at teste kontroller eller ej får direkte indflydelse på revisors opdagelsesrisiko 

og dermed også på den risiko revisor har på sine substansrevisionshandlinger. Opdagelsesrisikoen er som 

beskrevet i kapitel 4.4.1.3, et udtryk for den risiko der er for, at revisor ikke finder evt. fejl via sine 

substansrevisionshandlinger og påvirker dermed også direkte hvor mange stikprøver revisoren skal teste 

ved detailtest.  

Figur 33 viser den fordel revisor kan opnå ved at anvende kontroller i deres revision. Så ikke alene påvirker 

det opdagelsesrisikoen, men det kan også gøre det muligt for revisor ikke at foretage detailtest.  

Detailtest er oftest en omfattende måde for revisor at opnå overbevisning for regnskabsposten, hvorfor 

det er en fordel for revisor at anvende kontroller og dermed kun behøve at foretage analytiske handlinger 

på regnskabsposten som helhed og ikke på risikoniveau.  

En anden fordel ved anvendelse af kontroller er, at testen af disse kan indgå i en rotation, hvis 

virksomheden har mere end 3 kontroller i deres kontrolmiljø. Ikke alene slipper revisor for den 

omfattende detailtest, men hvis virksomheden er i et stabilt miljø og livscyklus, uden større ændringer i 

organisationen i forhold til tidligere år, kan revisor nøjes med at foretage én D&I test hvert år og kun tage 

kontrollen hvert 3. år.  

Konsekvensen ved valget af revisionsmetodik ses i tabellerne på side 75, hvor revisoren ved 

respondenternes Worst case situation for Virksomhed A skal tage fire gange så mange stikprøver, som 

ved deres Best case.  Dette resulterer i, at revisor over en 3-årige periode skal bruge næsten 8 gange så 

lang tid på at teste regnskabsposten, som ved respondenternes Best case. For Virksomhed B er det blot 

dobbelt så mange, men alligevel vil det tage revisor næsten 4,5 gange så lang tid at revidere posten, end 

ved respondenternes Worst case. Det vil derfor også få en direkte påvirkning på økonomien på sagen for 

revisoren.  

Men hvorfor vælger alle revisorer så ikke at teste kontroller, hvis det både sparer dem tid og penge? 

Respondenternes svar viser, at nogle af de adspurgte ikke har nok viden om kontroller, samtidig med at 

den traditionelle form af revisionsrisikomodellen ikke nødvendigvis giver dem en fordel.  I og med at 

respondenterne i langt de fleste tilfælde har svaret, at den iboende risiko er Lower, giver den traditionelle 

form af revisionsrisikomodellen ikke nogen fordele ved at anvende kontroller. Uanset om du sætter 
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kontrolrisikoen til None, Not higher eller higher, vil det ikke påvirke revisors opdagelsesrisiko, da det ikke 

kan blive mindre end Lower.  Her viser det sig, at nogle af respondenterne ikke har nok kendskab til 

fordelen ved kontroller. Ved at revidere kontroller, kan revisor i flere tilfælde opnå tilstrækkelig 

overbevisning for posten, ved at foretage analytiske handlinger. Dette kan anses som, at 

opdagelsesrisikoen er under Lower eller at den iboende risiko er under Lower, fordi der er en fungerende 

kontrol der sikrer dette.  

Fordelen ved den måde hvorpå Danmark oplærer revisorer, hvor de fra helt unge starter som juniorer og 

derefter arbejder sig op igennem deres karrierer, har også en bagside. Det stiller store krav til 

revisionshusene, hvor de unge får en økonomisk uddannelse. En HHX/STX medarbejder der kommer 

direkte fra gymnasiet, er oftest blot 18-19 år, og der er min. 4 år til de starter på cand.merc.aud. Det er 

først her det forventes, at de får teorien bag brugen af kontroller fra ekstern uddannelse. Når de rammer 

kandidatstudiet efter 4 år i branchen, er det forventeligt, at de kan foretage en planlægning af en revision. 

Det forventes dermed også at valget af revisionsmetodik og brugen af kontroller, ikke er ukendt for dem. 

Hvis det først er på studiet de får den nødvendige viden om kontroller, og fordelen heraf, er deres vaner 

svære at ændre. De er måske i en kultur hvor ældre og mere erfarne medarbejdere ikke tidligere har gjort 

brug af kontroller. Det er derfor ikke nok, at revisorerne får viden om kontroller på deres eksterne studie. 

Det skal starte på deres arbejdsplads, hvor virksomhedernes interne uddannelse skal klæde dem på og 

samtidig hjælpe med at ændre kulturen fra 90’erne, hvor detailrevision rigtigt tog fat.  

Gennemgangen af besvarelserne fra de adspurgte revisorer viser, at alle respondenterne anvender de 

samme informationer, til at foretage deres konklusionen. Forskellen i deres besvarelse skyldes hvordan 

de tolker disse informationer. Fx bemærker stort set alle respondenterne, at alle medarbejderne i case 

virksomhederne, kan ændre i stamdata. For nogen betyder det, at de vil foretage yderligere handlinger, 

for at sikre det ikke påvirker kontrollen, for andre betyder det, at kontrollen ikke anvendes. Det eneste 

område, hvor respondenterne fremhæver forskellige informationer, er ved fastsættelse af 

væsentlighedsniveauet. Det resulterer da også i store differencer, især for Virksomhed B.  

Hvorfor foretager revisorer så ikke samme risikovurdering? Denne afhandling viser at det især er revisors 

kendskab og brug af kontroller, som er afgørende. Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet viser sig også 

at være en afgørende faktor, for det endelige omfang af revisors arbejde. Fastsættelsen af 

væsentlighedsniveauet har indflydelse på den iboende risiko, hvor en af faktorerne i Tabel 5 er størrelsen 

på regnskabsposten. Samtidig får det fastsatte væsentlighedsniveau også indflydelse på mængden af 

stikprøver der skal testes i en detailtest. Dog har gennemgangen også vist, at revisor helt kan undgå at 
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foretage den tidskrævende detailtest, ved at gøre brug af kontroller. Ud fra respondenternes svar, tyder 

det ikke på, at dette er kendt af alle de adspurgte revisorer. Det er revisionshusenes ansvar at oplære 

deres medarbejder i brugen af kontroller og fordelen ved dette. Hvorfor sker dette så ikke? Det er vigtigt 

at huske på, at revisionshuse som PwC og Deloitte er internationale virksomheder, hvor husets interne 

uddannelse er udarbejdet globalt. Måden hvorfor revisor uddannes i Danmark er unik, samtidig er 

størrelsen på danske virksomheder typisk væsentlig mindre end fx amerikanske virksomheder. En revisor 

i Danmark vil derfor få mere ansvar på en revisionsopgave væsentlig hurtigere end en amerikansk revisor. 

Hvis revisionshusene ikke er i stand til at tilpasse deres interne uddannelse efter dette, kan det resultere 

i, at en dansk revisor ikke får den nødvendige viden på det rigtige tidspunkt. Det kan betyde, at det kan 

være svært at ændre kulturen i et revisionshus, hvis oplæringen af kontrolrevision, fx sker via 

mentoroplæring og mentoren aldrig selv har gjort brug af kontrolrevision.  

Er det så muligt at konkluderer hvorvidt en revisor over- eller underreviderer? Ud fra denne undersøgelse 

er dette ikke muligt. Foretager revisor en korrekt risikovurdering, anvender kontroller og analytiske 

handlinger, er teorien, at revisor har revideret tilstrækkeligt. Spørgsmålet er så, om revisor er dygtig nok 

til at foretage denne vurdering. Hos Deloitte skal medarbejderne som udgangspunkt sætte deres 

iboende risiko som Higher og dermed argumenterer for en lavere eller højere vurdering. Det er altid at 

foretrække en lav iboende risiko på regnskabsposten, da det jo er et udtryk for, at risikoen for at der er 

fejl på posten er lav. Ved at alle poster som udgangspunkt er Higher og revisor skal argumentere for en 

laverer vurdering, stiller det krav til revisors kendskab til virksomheden og regnskabsposten. Det må 

derfor formodes, at revisoren har et bedre grundlag til at foretage sin vurdering ud fra. Det er dog altid 

forventeligt at revisor skal kunne argumentere for sine valg, men ved at der bliver sat denne forhindring 

op, sikrer det, at revisor ikke blot kan tage det nemme valg. 

Risikoen for kun at anvende kontroltest på bilag, sammen med analytiske handlinger på 

regnskabsposten, er at revisor overser nogle gennemgående fejl. Kontrollen skal imødegå dette, men 

kontroltesten tester ikke nødvendigvis alle oplysninger på bilaget. Den risiko kan Deloitte måske 

imødegå, ved at have en større indgående viden om regnskabsposten og virksomheden.  

Konklusionen af denne afhandlinger er, at der ER forskel på hvordan revisorer reviderer samme 

virksomhed, og at deres arbejdsplads kan have en betydning for dette. Afhandlingen her viser, at der er 

grundlag for en større undersøgelse og at revisionshusene med fordel kan foretage en intern 

undersøgelse. 
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