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ISA 315 (ajourført) – Forståelse af elementerne  
i virksomhedens interne kontrolsystem

1. Indledning

Denne artikel omhandler den del af risikovurderingsproces-
sen, som vedrører forståelse af virksomhedens interne kon-
trolsystem, idet artiklen hovedsageligt vil fokusere på de to 
elementer ”Informationssystemet og kommunikation” og 
”Kontrolaktiviteter”.

Praktiske eksempler i denne artikel vil være baseret på en 
tænkt mellemstor virksomhed, med en professionel øverste 
ledelse og daglig ledelse, ligesom virksomheden vil have 
implementeret passende internt kontrolsystem. For praktiske 
eksempler vedrørende den mindre ejerledede virksomhed, 
henvises til artiklen ”ISA 315 (ajourført) – Hvordan kravene 
kan skaleres for revision af mindre komplekse virksomheder” af 
Tine Bünger og Dennis Mielcke.

2. Virksomhedens interne kontrolsystem – hvad er det?

Virksomhedens interne kontrolsystem omfatter det system, 
som den øverste ledelse, den daglige ledelse og andet per-
sonale har designet, implementeret og vedligeholder for at 
give høj grad af sikkerhed for, at virksomheden når sine mål 
om pålidelig regnskabsaflæggelse, effektiv drift og overhol-
delse af gældende lov og øvrig regulering. Det er særligt 
virksomhedens mål om pålidelig regnskabsaflæggelse, som 
har revisors fokus i forhold til identifikation af risici for væ-
sentlig fejlinformation i regnskabet. I forhold til ISA består 
det interne kontrolsystem af fem elementer, der er gensidigt 
afhængige:
1. Kontrolmiljø
2. Virksomhedens risikovurderingsproces
3. Virksomhedens proces for overvågning af det interne kon-

trolsystem
4. Informationssystemet og kommunikation, og
5. Kontrolaktiviteter.

Af Lars Engelund, PwC, og Henrik Nørgaard, EY,  
medlemmer af Revisionsteknisk Udvalg i FSR – danske revisorer

Formålet med nærværende artikel, samt de øvrige artikler i dette nummer af Revision & Regnskabs-
væsen om ISA 315 (ajourført 2019) Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, er  
at informere om den ajourførte standard og bidrage til en ensartet og passende implementering heraf. 
Artiklerne kan ikke erstatte en fuldstændig gennemgang af standarden og tilhørende vejledning samt  
bilag som grundlag for udførelsen af en revision efter ISA.
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Bilag 3 til ISA 315 (ajourført) indeholder yderligere vejledning til at 
forstå virksomhedens interne kontrolsystem.

De fem elementer i det interne kontrolsystem bygger grundlæggen-
de på de fem elementer i COSO- begrebsrammen. De fem elementer 
i det interne kontrolsystem er benævnt lidt anderledes end de fem 
elementer, som fremgår af den hidtidige ISA 315, ligesom rækkefølgen 
er ændret lidt. 

Det er vores vurdering, at disse ændringer ikke har væsentlig indvirk-
ning på definitionen af virksomhedens interne kontrolsystem samt den 
forståelse, som revisor skal indhente i forbindelse med sine risikovurde-
ringshandlinger.

3. Hvorfor skal revisor forstå virksomhedens interne  
kontrolsystem?
Revisor skal indhente en forståelse af virksomhedens interne kontrolsy-
stem som en del af risikovurderingsprocessen, da det hjælper revisor 
med at identificere forhold, som kan have en gennemgribende ind-
virkning på, hvor udsat regnskabet er for at indeholde fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen måtte skyldes besvigelser eller fejl. 

Selvom revisor ikke planlægger eller forventer at udføre revisionen 
af virksomheden, hverken helt eller delvist, på grundlag af test af 
kontrollers operationelle effektivitet, skal revisor indhente forståelse af 
virksomhedens interne kontrolsystem, da denne forståelse er vigtig for 
revisors identifikation af iboende risici og dermed risikoen for væsentlig 
fejlinformation på såvel regnskabsniveau som revisionsmålsniveau.

Formålet med at identificere iboende risici er således at vurdere, 
hvor i spektret disse risici ligger, og dermed også identificere og vur-
dere risici for væsentlig fejlinformation, med henblik på at designe 
effektive handlinger til at imødegå disse risici for væsentlig fejlinfor-
mation.

Selvom revisor ikke tester eventuelle kontrollers operationelle effekti-
vitet og derfor ikke kan tillægge kontrollerne noget egentligt revisions-
bevis, heller ikke selvom revisor måtte have vurderet, om designet er 
hensigtsmæssigt, og fastlagt, at kontrollerne er implementeret, giver 
revisors forståelse af virksomhedens interne kontrolsystem betydeligt 
input til vurderingen af iboende risici.

Der er således væsentlig forskel på revisors vurdering af iboende 
risici, afhængigt af om virksomheden, under hensyntagen til virksom-
hedens størrelse og kompleksitet, har udarbejdet og implementeret 
et passende internt kontrolsystem, eller om der ikke er udarbejdet og 
implementeret et internt kontrolsystem. Hvis fx alle i virksomheden har 
adgang til at godkende indkøb, foretage udbetalinger eller bogføre 
transaktioner, vil dette have en gennemgribende indvirkning på, hvor 
udsat regnskabet er for at indeholde fejlinformation, og revisors hand-
linger vil derfor skulle designes med henblik på at imødegå disse risici, 
ligesom revisor vil skulle rapportere den betydelige mangel i virksom-
hedens interne kontrolsystem til den øverste ledelse.

I virksomheder med god intern kontrol vil identifikationen af kontrol-
aktiviteter også kunne give revisor et indblik i, hvor virksomhedens le-
delse ser risici for væsentlig fejlinformation, som disse kontrolaktiviteter 
skal adressere.

4. Definitioner

ISA 315 (ajourført) indeholder i afsnit 12 definitioner af vigtige ele-
menter i standarden. I de vejledende afsnit er definitionerne uddybet 
yderligere. I tabel 1 er gengivet de væsentligste definitioner i forhold 
til forståelse af elementerne i virksomhedens interne kontrolsystem. Se 
tabel 1.

I afsnit 12 (m) defineres, hvad der forstås ved virksomhedens interne 
kontrolsystem.

TEMANUMMER  
IDENTIFIKATION OG VURDERING  
AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION

TABEL 1: DEFINITIONER

12 (m) Internt kontrolsystem – Systemet, der er designet, implementeret og vedligeholdt af den øverste ledelse, den daglige  

ledelse og andet personale, for at give høj grad af sikkerhed for, at virksomheden når sine mål om pålidelig regnskabs- 

aflæggelse, effektiv drift og overholdelse af gældende lov og øvrig regulering. I forhold til ISA består det interne kontrol- 

system af fem elementer, der er gensidigt afhængige:

i. Kontrolmiljø

ii. Virksomhedens risikovurderingsproces

iii. Virksomhedens proces for overvågning af det interne kontrolsystem

iv. Informationssystemet og kommunikation, og

v. Kontrolaktiviteter.

12 (c) Kontroller – Politikker eller procedurer, som en virksomhed etablerer for at nå den daglige eller øverste ledelses  

kontrolmål. I denne sammenhæng gælder følgende: (Jf. afsnit A2-A5)

i. Politikker er forklaringer på, hvad der skal eller ikke skal gøres i virksomheden for at udføre kontrol. Sådanne  

forklaringer kan dokumenteres direkte i kommunikation eller underforstået gennem handlinger og beslutninger.

ii. Procedurer er handlinger for at implementere politikker.

12 (e) Informationsbehandlingskontroller – Kontroller knyttet til behandlingen af information i it-applikationer eller manuelle  

informationsprocesser i virksomhedens informationssystem, der direkte adresserer risici relateret til integriteten af  

information (dvs. fuldstændigheden, nøjagtigheden og gyldigheden af transaktioner og anden information). (Jf. afsnit A6)
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Kontroller er defineret som politikker eller procedurer, som en virk-
somhed etablerer for at nå den daglige eller øverste ledelses kontrol-
mål. Kontroller er således defineret bredt i forhold til den ofte snævre 
definition, hvor kontroller alene ses som manuelle eller automatiserede 
aktiviteter, som udføres med henblik på at forebygge eller opdage og 
rettidigt korrigere fejl.

Politikker er defineret som forklaringer på, hvad der skal eller ikke skal 
gøres i virksomheden for at udføre kontrol. Politikker implementeres 
gennem handlinger udført af virksomhedens medarbejdere eller gen-
nem begrænsninger, som hindrer medarbejdere i at udføre handlin-
ger, der ville stride mod disse politikker. 

Procedurer er defineret som handlinger med henblik på at implemen-
tere politikkerne. Procedurer kan være påbudt, gennem formel doku-
mentation eller anden kommunikation fra ledelsen, eller kan være et 
resultat af adfærd, der ikke er påbudt, men snarere er betinget af virk-
somhedens kultur. Procedurer kan håndhæves gennem de handlinger, 
som er tilladt af de it-applikationer, der anvendes af virksomheden, 
eller af andre aspekter i virksomhedens it-miljø.

Kontroller kan være direkte eller indirekte. Direkte kontroller er 
kontroller, der er præcise nok til at adressere risici for væsentlig fejlin-
formation på revisionsmålsniveau. Indirekte kontroller er kontroller, 
der understøtter direkte kontroller. Direkte kontroller vil således oftest 
forekomme i elementerne informationssystemet og kommunikation 
samt kontrolaktiviteter, mens de øvrige elementer i virksomhedens 
interne kontrolsystem oftest alene vil indeholde indirekte kontroller, da 
de sjældent vil være præcise nok til at identificere væsentlig fejlinfor-
mation på revisionsmålsniveau.

Afsnit 12 (e) definerer ”informationsbehandlingskontroller” som kon-
troller knyttet til behandlingen af information i it-applikationer eller 
manuelle informationsprocesser i virksomhedens informationssystem, der 
direkte adresserer risici relateret til integriteten af information (dvs. fuld-

stændigheden, nøjagtigheden og gyldigheden af transaktioner og anden 
information). Definitionen af informationsbehandlingskontroller er såle-
des mere på linje med, hvordan kontroller normalt har været opfattet.

5. Kontrolmiljø, virksomhedens risikovurderingsproces og 
virksomhedens proces for overvågning af det interne  
kontrolsystem

Kontrollerne i kontrolmiljøet, virksomhedens risikovurderingsproces og 
dens proces for overvågning af det interne kontrolsystem er primært 
indirekte kontroller, dvs. kontroller, der ikke er tilstrækkeligt præcise til 
at forebygge, opdage eller korrigere fejlinformation på revisionsmåls-
niveau, men som understøtter andre kontroller og derfor kan have en 
indirekte effekt på sandsynligheden for, at en fejlinformation forebyg-
ges eller opdages rettidigt. Nogle af kontrollerne i disse elementer kan 
imidlertid også være direkte kontroller.

Fordi disse elementer er grundlæggende for virksomhedens interne 
kontrolsystem, kan eventuelle mangler i deres design eller operatio-
nelle effektivitet have en gennemgribende betydning for regnskabs-
udarbejdelsen. Derfor har revisors forståelse og vurdering af disse 
elementer betydning for revisors identifikation og vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau og kan også have betyd-
ning for identifikationen og vurderingen af risici for væsentlig fejlinfor-
mation på revisionsmålsniveau.

I den tidligere standard anvendtes begrebet ”kontroller relevante for 
revisionen”, hvor der var krav om vurdering af design og implemen-
tering, uafhængig af hvilket element af intern kontrol som kontrollen 
tilhørte (ISA 315.13). ISA 315 (ajourført) har med indførelsen af to 
spalter i afsnittene vedrørende de fem komponenter af intern kontrol 
gjort det tydeligt, hvilke specifikke krav der stilles til revisors vurdering 
for det enkelte element.

Afsnit 12 (e) definerer ”informationsbehandlingskontroller” 
som kontroller knyttet til behandlingen af information i it-
applikationer eller manuelle informationsprocesser i  
virksomhedens informationssystem, der direkte adresserer  
risici relateret til integriteten af information (dvs. fuldstæn-
digheden, nøjagtigheden og gyldigheden af transaktioner 
og anden information). Definitionen af informations- 
behandlingskontroller er således mere på linje med,  
hvordan kontroller normalt har været opfattet.
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5.1 Kontrolmiljø (tabel 2)

Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse 
af den del af kontrolmiljøet, der er relevant for regnskabsaflæggelsen. 
Forståelsen af kontrolmiljøet skal omfatte kontroller, processer og 
strukturer inden for en række overordnede områder som ledelse og til-
syn, virksomhedens kultur, tone at the top, bemyndigelser og ansvar, 
kompetencer hos medarbejderne, og hvordan medarbejderne holdes 
ansvarlige inden for deres ansvarsområder (se tabel 2, venstre spalte).

Revisor skal på grundlag af den opnåede forståelse vurdere, hvorvidt 
ledelsen har sikret en kultur af ærlighed og etisk adfærd, hvorvidt 
kontrolmiljøet giver et passende grundlag for de øvrige elementer i 
virksomhedens interne kontrolsystem, og hvorvidt mangler i kontrol-
miljøet kan underminere andre elementer i virksomhedens interne 
kontrolsystem (se tabel 2, højre spalte).

Bemærk, at der ikke er krav om, at revisor vurderer, om kontroller er 
hensigtsmæssigt designet eller implementeret, medmindre revisor vur-
derer, at kontrollen er en kontrolaktivitet omfattet af afsnit 26. 

Eksempler på kontroller i kontrolmiljøet kan være den grundlæg-
gende organisering af virksomheden, herunder bestyrelse og revisi-
onsudvalg, funktionsadskillelse, politikker for personale, indkøb og 

it-sikkerhed, bemyndigelser i forbindelse med indkøb, politikker for 
incitamentsaflønning og kommunikation fra topledelsen til medarbej-
dere om etisk adfærd mv. Se tabel 2.

5.2 Virksomhedens risikovurderingsproces (tabel 3)

Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse 
af virksomhedens risikovurderingsprocesser, der er relevante for regn-
skabsaflæggelsen. Forståelsen af virksomhedens risikovurderingsproces 
skal omfatte identifikationen af forretningsrisici relateret til regnskabs-
aflæggelsen, vurderingen af betydeligheden af disse risici og sandsyn-
ligheden for, at de indtræder, samt hvordan virksomheden adresserer 
disse risici (se tabel 3, venstre spalte). 

Revisor skal på grundlag af den opnåede forståelse vurdere, hvorvidt 
virksomhedens risikovurderingsproces er passende efter virksomhedens 
forhold. Revisor skal i tilknytning hertil sammenholde virksomhedens 
identificerede risici med egne vurderede risici for væsentlig fejlinforma-
tion i regnskabet. Hvis revisor har identificeret risici, som virksomheden 
ikke selv har identificeret, kan det have indflydelse på revisors vurde-
ring af, om virksomhedens proces er passende.

TABEL 2: KONTROLMILJØ

21. Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse af det kontrolmiljø, der er relevant for regnskabsaflæggelsen,  
ved at: (Jf. afsnit A99-A100)

a. Forstå de kontroller, processer og strukturer, der adresserer:  

(Jf. afsnit A101-A102)

i. Hvordan den daglige ledelses tilsynsansvar udføres, herunder  

virksomhedens kultur og den daglige ledelses forpligtelse til  

integritet og etiske værdier;

ii. Den øverste ledelses uafhængighed af og opsyn med  

virksomhedens interne kontrolsystem, når den øverste ledelse  

er adskilt fra den daglige ledelse;

iii. Virksomhedens tildeling af bemyndigelse og ansvar;

iv. Hvordan virksomheden tiltrækker, udvikler og fastholder  

kompetente medarbejdere; og 

v. Hvordan virksomheden holder medarbejdere ansvarlige for  

deres ansvarsområder i bestræbelsen på at opnå målene for  

det interne kontrolsystem;

og

b. En vurdering af, hvorvidt: (jf. afsnit A103-A108) 

i. Den daglige ledelse, under opsyn af den øverste ledelse,  

har udviklet og vedligeholdt en kultur af ærlighed og etisk 

adfærd;

ii. Kontrolmiljøet giver et passende grundlag for de øvrige  

elementer i virksomhedens interne kontrolsystem under  

hensyntagen til virksomhedens art og kompleksitet; og

iii. Mangler, der er identificeret i kontrolmiljøet, kan underminere  

de andre elementer i virksomhedens interne kontrolsystem.

TABEL 3: VIRKSOMHEDENS RISIKOVURDERINGSPROCES

22. Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse af virksomhedens risikovurderingsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen, ved at:

a. Forstå virksomhedens proces for at: (jf. afsnit A109-A110)

i. Identificere forretningsrisici, der er relevante for formålet med 

regnskabsaflæggelsen; (Jf. afsnit A62)

ii. Vurdere betydeligheden af disse risici, herunder sandsynlighe-

den for, at de indtræder; og

iii. Adressere disse risici;

og

b. Vurdere, om virksomhedens risikovurderingsproces er passende 

efter virksomhedens forhold under hensyntagen til virksomhedens 

art og kompleksitet. (Jf. afsnit A111-A113)

23.Hvis revisor identificerer risici for væsentlig fejlinformation, som den daglige ledelse ikke har identificeret, skal revisor:

a. Fastslå, hvorvidt disse risici er af en art, som revisor kunne forvente, at virksomhedens risikovurderingsproces skulle have identificeret, og 

hvis det er tilfældet, opnå en forståelse af, hvorfor virksomhedens risikovurderingsproces ikke identificerede disse risici for væsentlig fejlin-

formation; og

b. Overveje konsekvenserne for revisors vurdering i afsnit 22(b).

TEMANUMMER  
IDENTIFIKATION OG VURDERING  
AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION
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Bemærk, at der ikke er krav om, at revisor vurderer, om kontroller er 
hensigtsmæssigt designet eller implementeret, medmindre revisor vur-
derer, at kontrollen er en kontrolaktivitet omfattet af afsnit 26. 

Kravet til revisor om at vurdere virksomhedens risikovurderingspro-
ces er ikke nyt. Imidlertid er det et af de områder, hvor revisor ofte 
støder på, at der ikke er en formaliseret proces i virksomheden, eller 
at risikovurderingsprocessen ikke er udstrakt til at omfatte risikoen for 
væsentlig fejlinformation i regnskabet. Dette kan derfor være et af de 
områder, hvor revisor tidligt skal drøfte med ledelsen, hvordan risiko-
vurderingsprocessen knyttet til regnskabsaflæggelsen kan formaliseres.

5.3 Virksomhedens proces for overvågning af det interne  
kontrolsystem (tabel 4)

Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse 
af virksomhedens proces for overvågning af det interne kontrolsystem, 
der er relevant for regnskabsaflæggelsen. Forståelsen skal omfatte de 
aspekter af virksomhedens proces, der adresserer løbende og særskilte 
vurderinger af overvågningen af kontrollernes operationelle effektivitet 
og identifikation samt udbedring af identificerede mangler i intern 

kontrol. Endvidere skal revisor opnå forståelse af en evt. intern revisi-
onsfunktion (dette er yderligere beskrevet i bilag 4 til standarden). 

Revisor skal tillige forstå de informationskilder, som virksomheden an-
vender i sin overvågningsproces. Det kan eksempelvis være en rapport 
over kundeklager, som kan indikere fejl i pakningen og forsendelsen af 
varer eller i faktureringsprocessen.

Selvom virksomheden ikke har en formel proces for overvågning af 
det interne kontrolsystem, kan den måske have en periodisk gennem-
gang af ledelsesrapporteringen. Revisors forståelse kan omfatte denne 
gennemgang af ledelsesrapporteringen, herunder afdække, om den 
er designet til at bidrage til at forebygge eller opdage fejlinformation i 
virksomhedens regnskabsrapportering.

Revisor skal på grundlag af den opnåede forståelse vurdere, hvorvidt 
virksomhedens proces for overvågning af det interne kontrolsystem er 
passende efter virksomhedens forhold under hensyntagen til virksom-
hedens art og kompleksitet.
Bemærk, at der ikke er krav om, at revisor vurderer, om kontroller er 
hensigtsmæssigt designet eller implementeret, medmindre revisor 
vurderer, at kontrollen er en kontrolaktivitet omfattet af afsnit 26. Se 
tabel 4.

TABEL 4: VIRKSOMHEDENS PROCES FOR OVERVÅGNING AF DET INTERNE KONTROLSYSTEM

24. Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse af virksomhedens proces for overvågning af det interne  
kontrolsystem, der er relevant for regnskabsaflæggelsen, ved at: (Jf. afsnit A114-A115)

a. Forstå de aspekter i virksomhedens proces, der adresserer:

i. Løbende og særskilte vurderinger af overvågningen af  

kontrollernes operationelle effektivitet, og identifikation og 

udbedring af identificerede mangler i intern kontrol; (Jf. afsnit 

A116-A117) og

ii. Virksomhedens interne revisionsfunktion, hvis en sådan findes, 

herunder dens art, ansvar og aktiviteter; (Jf. afsnit A118)

b. Forstå de informationskilder der anvendes i virksomhedens proces 

for overvågning af det interne kontrolsystem, og på hvilket grund-

lag den daglige ledelse anser informationen for at være tilstræk-

keligt pålidelig til formålet; (Jf. afsnit A119-A120)

og

c. Vurdere, hvorvidt virksomhedens proces for overvågning af det 

interne kontrolsystem er passende efter virksomhedens forhold 

under hensyntagen til virksomhedens art og kompleksitet. (Jf. af-

snit A121-A122)

Kravet til revisor om at vurdere virksomhedens risiko-
vurderingsproces er ikke nyt. Imidlertid er det et af de 
områder, hvor revisor ofte støder på, at der ikke er en 
formaliseret proces i virksomheden, eller at risikovurde-
ringsprocessen ikke er udstrakt til at omfatte risikoen for 
væsentlig fejlinformation i regnskabet. Dette kan derfor 
være et af de områder, hvor revisor tidligt skal drøfte med 
ledelsen, hvordan risikovurderingsprocessen knyttet til 
regnskabsaflæggelsen kan formaliseres.
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6. Informationssystemet og kommunikation (tabel 5)

Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse 
af virksomhedens informationssystem og kommunikation, der er rele-
vant for regnskabsaflæggelsen. 

Forståelsen skal omfatte virksomhedens aktiviteter knyttet til in-
formationsbehandling, herunder data og information, politikker, 
medarbejdere og systemer (se tabel 5, venstre spalte). Fokus er i 
25(a)(i) på, hvordan information strømmer gennem virksomhedens 
informationssystem, herunder hvordan transaktioner initieres, og 
hvordan information om dem registreres, behandles og eventuelt 
rettes, indarbejdes i finansbogholderiet og rapporteres i regnskabet, 
og hvordan information om andre begivenheder opfanges, behand-
les og oplyses i regnskabet. Sidstnævnte kan fx vedrøre information 
om en retssag eller en pantsætning. Endvidere er bogføringsmateria-
let i bred forstand, jf. 25(a)(ii), og regnskabsaflæggelsesprocessen, jf. 
25(a)(iii), i fokus. Afsnit 25(a)(iv) kræver tillige, at forståelsen omfat-
ter ”virksomhedens ressourcer, herunder it-miljøet, der er relevant for (a)
(i) til (a)(iii) ovenfor”, jf. senere.

Denne forståelse skal opnås for alle betydelige grupper af transaktioner, 
balanceposter og oplysninger, efterfølgende benævnt betydelige regn-
skabsposter, hvor der er risiko for væsentlig fejlinformation. Revisor kan 
anvende sine indledende forventninger til, hvilke regnskabsposter der er 
betydelige regnskabsposter. Revisor er imidlertid nødt til også at opnå en 
vis forståelse af informationssystemet for andre væsentlige regnskabspo-
ster for at afgøre, om disse er betydelige regnskabsposter, og der dermed 
skal opnås den fulde forståelse i henhold til afsnit 25(a). Dette under-
streger den iterative karakter af risikovurderingsprocessen.

Ved at opnå en forståelse af virksomhedens informationssystem kan 
revisor tillige identificere kontrolaktiviteter, som kræves identificeret i 
overensstemmelse med afsnit 26(a). Dette kan indledningsvist være fo-
kuseret på kontroller vedrørende posteringer, jf. 26(a)(ii), og kontroller, 
hvis operationelle effektivitet revisor planlægger at teste, jf. 26(a)(iii).

Forståelse af virksomhedens informationssystem omfatter også en 
forståelse af medarbejdere knyttet til aktiviteterne, herunder om disse 
har de tilstrækkelige kompetencer, om der er medarbejdere nok, og 
om der er passende funktionsadskillelse.

TEMANUMMER  
IDENTIFIKATION OG VURDERING  
AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION

25. Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse af virksomhedens informationssystem og kommunikation, 
der er relevant for regnskabsaflæggelsen, ved at: (Jf. afsnit A131)

a. Forstå virksomhedens aktiviteter knyttet til informationsbehand-
ling, herunder dens data og information, de ressourcer, der  
anvendes for disse aktiviteter, samt politikkerne, som for betyde-
lige grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger  
beskriver: (Jf. afsnit A132-A143)
i. Hvordan information strømmer gennem virksomhedens  

informationssystem, herunder hvordan:
a. Transaktioner initieres, og hvordan information om dem  

registreres, behandles og eventuelt rettes, indarbejdes i  
finansbogholderiet og rapporteres i regnskabet, og

b. Information om andre begivenheder og forhold end trans-
aktioner opfanges, behandles og oplyses i regnskabet;

ii. Bogføringsmateriale, specifikke konti i regnskabet og andre  
underliggende registreringer, der vedrører den information, 
der strømmer gennem informationssystemet;

iii. Regnskabsaflæggelsesprocessen, der anvendes ved  
udarbejdelsen af virksomhedens regnskab, herunder noter; og

iv. Virksomhedens ressourcer, herunder it-miljøet, der er relevant 
for (a)(i) til (a)(iii) ovenfor;

b. Forstå, hvordan virksomheden kommunikerer betydelige forhold 
i informationssystemet, som understøtter regnskabsaflæggelsen 
og tilhørende rapporteringsansvar, og ved andre elementer af det 
interne kontrolsystem: (Jf. afsnit A144-A145)
i. Mellem medarbejdere i virksomheden, herunder hvordan roller 

og ansvar for den regnskabsmæssige rapportering er  
kommunikeret;

ii. Mellem den daglige og øverste ledelse; og
iii. Med eksterne parter, herunder regulerende myndigheder;

og
c. Vurdere, hvorvidt virksomhedens informationssystem og  

kommunikation tilstrækkeligt understøtter regnskabsaflæggelsen 
i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige  
begrebsramme. (Jf. afsnit A146)  

TABEL 5 – INFORMATIONSSYSTEMET OG KOMMUNIKATION
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Revisors forståelse af informationssystemet kan opnås på flere måder og 
kan fx omfatte forespørgsel til relevante medarbejdere om procedurer og 
virksomhedens regnskabsaflæggelsesproces, inspektion af manualer, politik-
ker eller procesdokumentation eller anden dokumentation af virksomhedens 
informationssystem samt observation af medarbejdernes efterlevelse af 
virksomhedens politikker eller procedurer. Forespørgsler kan ikke stå alene, 
så disse skal altid suppleres med andre handlinger. Revisor kan som supple-
ment udvælge transaktioner og følge disse gennem den relevante proces i 
informationssystemet for at bekræfte forståelsen opnået gennem forespørg-
sel, observation og/eller inspektion (dvs. foretage en walk-through). Dette 
kan særligt være relevant ved komplekse processer, nye processer/systemer 
og ved første år som revisor for virksomheden.

Kravet i 25(a)(iv) ”virksomhedens ressourcer, herunder it-miljøet” indikerer, at 
ressourcer skal forstås bredt, idet det også omfatter det it-miljø, der er rele-
vant for transaktionsstrømmene og behandling af information i virksomhe-
dens informationssystem. Virksomhedens brug af it-applikationer eller andre 
aspekter af it-miljøet kan give anledning til risici, der knytter sig til brugen 
af it.

I større og mere komplekse virksomheder  
vil kommunikationen være styret af politikker, 
regnskabsmanualer og lignende. I mindre 
komplekse virksomheder kan kommunika-
tionen være mindre struktureret som følge 
af færre ansvarsniveauer og den daglige 
ledelses større synlighed og tilgængelighed. 
Revisor skal på grundlag af den opnåede 
forståelse vurdere, hvorvidt virksomhedens 
informationssystem og kommunikation på 
tilstrækkelig vis understøtter regnskabs- 
aflæggelsen i overensstemmelse med den  
relevante regnskabsmæssige begrebsram-
me, jf. afsnit 25(c).
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Revisor vil almindeligvis identificere it-applikationer og understøt-
tende it-infrastruktur sideløbende med sin opnåelse af forståelsen af, 
hvordan information vedrørende betydelige grupper af transaktioner, 
balanceposter og oplysninger strømmer ind i, gennem og ud af virk-
somhedens informationssystem.

For en uddybning af, hvad der ligger i forståelse af it-miljø, henvises 
til artiklen ”ISA 315 (ajourført) – Risikovurdering med fokus på virksomhe-
dens it-anvendelse” af Hans Henrik Berthing og Thomas Bjerrehus.

Forståelsen skal ud over informationssystemet omfatte, hvordan 
virksomheden kommunikerer betydelige forhold i informationssyste-
met, som understøtter regnskabsaflæggelsen og tilhørende rappor-
teringsansvar, og ved andre elementer af det interne kontrolsystem, 
jf. afsnit 25(b). Dette omfatter bl.a. kommunikation om roller og 
ansvar for den regnskabsmæssige rapportering, kommunikation 
mellem direktion og bestyrelse og kommunikation med eksterne 
parter.

I større og mere komplekse virksomheder vil kommunikationen være 
styret af politikker, regnskabsmanualer og lignende. I mindre komplek-
se virksomheder kan kommunikationen være mindre struktureret som 
følge af færre ansvarsniveauer og den daglige ledelses større synlighed 
og tilgængelighed.

Revisor skal på grundlag af den opnåede forståelse vurdere, hvorvidt 
virksomhedens informationssystem og kommunikation på tilstrækkelig 
vis understøtter regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med den 
relevante regnskabsmæssige begrebsramme, jf. afsnit 25(c).

Bemærk, at der ikke er krav om, at revisor vurderer, om kontroller er 
hensigtsmæssigt designet eller implementeret, medmindre revisor vur-
derer, at kontrollen er en kontrolaktivitet omfattet af afsnit 26.

7. Kontrolaktiviteter (tabel 6)

Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse 
af virksomhedens kontrolaktiviteter, der er relevant for regnskabsaflæg-
gelsen.

På dette punkt er ISA 315 (ajourført) blevet meget mere præcis end 
den hidtidige standard. Det fremgår således eksplicit, at der alene er 
krav om, at revisor identificerer de kontroller, der adresserer risici for 
væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau i tre specifikke situa-
tioner, omfattende:
1. Kontroller, der adresserer en risiko, der er fastlagt som en betydelig 

risiko
2. Kontroller knyttet til posteringer, herunder ikke-rutinemæssige po-

steringer, der anvendes til at registrere ikke-tilbagevendende, usæd-
vanlige transaktioner eller reguleringer, og 

3. Kontroller, hvor revisor planlægger at teste deres operationelle 
effektivitet for at fastlægge arten, den tidsmæssige placering og 
omfanget af substanshandlinger, herunder kontroller, som adres-
serer risici, hvor substanshandlinger alene ikke giver tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis

Desuden skal revisor identificere andre kontroller, som baseret på revi-
sors faglige vurdering anses for passende til at opfylde målene i afsnit 
13 med hensyn til risici på revisionsmålsniveau, dvs. kontroller, som 
imødegår risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisi-
onsmålsniveau, uanset om risiciene skyldes besvigelser eller fejl.

Kontroller i elementet kontrolaktiviteter kan fx vedrøre godkendelser, 
afstemninger, verifikation, fysiske eller logiske kontroller og funktions-
adskillelse. 

TEMANUMMER  
IDENTIFIKATION OG VURDERING  
AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION

TABEL 6: KONTROLAKTIVITETER

26. Revisor skal udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse af elementet kontrolaktiviteter ved at: (Jf. afsnit A147-A157)

a. Identificere de kontroller i elementet kontrolaktiviteter, der  
adresserer risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmåls-
niveau:
i. Kontroller, der adresserer en risiko, der er fastlagt som en  

betydelig risiko; (Jf. afsnit A158-A159)
ii. Kontroller knyttet til posteringer, herunder ikke-rutinemæssige 

posteringer, der anvendes til at registrere ikke-tilbagevendende, 
usædvanlige transaktioner eller reguleringer; (Jf. afsnit A160-
A161)

iii. Kontroller, hvor revisor planlægger at teste deres operationelle 
effektivitet for at fastlægge arten, den tidsmæssige placering 
og omfanget af substanshandlinger, herunder kontroller, som 
adresserer risici, hvor substanshandlinger alene ikke giver til-
strækkeligt og egnet revisionsbevis; og (jf. afsnit A162-A164)

iv. Andre kontroller, som baseret på revisors faglige vurdering  
anses for passende til at opfylde målene i afsnit 13 med hensyn 
til risici på revisionsmålsniveau; (Jf. afsnit A165)

b. Baseret på kontroller identificeret i (a), identificere de it-applikatio-
ner og andre aspekter i virksomhedens it-miljø, som er påvirket af 
risici, der knytter sig til brugen af it; (Jf. afsnit A166-A172)

c. For de it-applikationer og andre aspekter i virksomhedens it-miljø, 
som er identificeret i (b), identificere: (Jf. afsnit A173-A174)
i. De tilknyttede risici, der knytter sig til brugen af it; og
ii. Virksomhedens generelle it-kontroller, der adresserer disse risici;

og
d. For hver kontrol, der er identificeret i (a) eller (c)(ii): (Jf. afsnit 

A175-A181)
i. Vurdere, om kontrollen er hensigtsmæssigt designet til at 

adressere risikoen for væsentlig fejlinformation på revisions-
målsniveau, eller hensigtsmæssigt designet til at understøtte,  
at andre kontroller kan fungere; og

ii. Fastlægge, om kontrollen er implementeret, ved at udføre 
handlinger i tillæg til forespørgsel af virksomhedens  
medarbejdere. 
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Godkendelser bekræfter, at en transaktion er begrundet (dvs. at den 
repræsenterer en faktisk økonomisk begivenhed eller er inden for virk-
somhedens politik). En godkendelse har typisk form af en godkendelse 
på et højere ledelsesniveau eller en verifikation og en fastlæggelse 
af, om transaktionen er begrundet. En afdelingschef godkender fx et 
indkøb efter gennemgang af, om udgiften synes rimelig og inden for 
virksomhedens politik.

Afstemninger sammenholder to eller flere sæt af data. Hvis forskelle 
identificeres, træffes foranstaltninger med henblik på at sikre, at de 
pågældende data stemmer overens. Afstemninger retter sig generelt 
mod transaktionsbehandlingens fuldstændighed eller nøjagtighed.

Verifikation sammenholder to eller flere dataelementer med hinan-
den eller sammenholder et dataelement med en politik, og vil sand-
synligvis medføre opfølgning, når de to dataelementer ikke modsvarer 
hinanden, eller dataelementet ikke stemmer overens med politikken. 
Verifikationer retter sig generelt mod transaktionsbehandlingens fuld-
stændighed, nøjagtighed eller gyldighed.

Fysiske eller logiske kontroller, herunder dem, der håndterer sikring 
af aktiver mod uautoriseret adgang, køb, brug eller salg. Disse kontrol-
ler omfatter aktivernes fysiske sikkerhed, godkendelse af adgang til 
programmer og datafiler (dvs. logisk adgang), samt periodisk optæl-
ling og sammenholdelse med beløb i kontrolregistre (fx sammenlig-
ning af kasse-, værdipapir- og lageroptællinger med bogføringen).

Funktionsadskillelse omfatter, at ansvar for funktionerne, godkendel-
se af transaktioner, bogføring af transaktioner og opbevaring af aktiver 
tildeles forskellige personer. Funktionsadskillelse har til formål at redu-
cere mulighederne for, at en enkelt person er i en position, hvor denne 
kan begå og skjule fejl eller besvigelser i forbindelse med udførelse af 
sine arbejdsopgaver.

7.1 Kontroller, der adresserer en risiko, der er fastlagt som en 
betydelig risiko

Revisor skal som en del af risikovurderingsprocessen fastlægge, om 
nogle af de identificerede risici er betydelige risici. For sådanne risici er 
der krav om, at revisor skal identificere de kontroller, som ledelsen har 
designet og implementeret med henblik på at imødegå disse risici.

I henhold til ISA 240 er der krav om, at revisor opnår forståelse af 
kontroller relateret til vurderede risici for væsentlig fejlinformation som 
følge af besvigelser (der behandles som betydelige risici), fx risici rela-
teret til indregning af omsætning og ledelsens tilsidesættelse af intern 
kontrol. ISA 240 beskriver, at det er vigtigt, at revisor opnår en forstå-
else af de kontroller, som den daglige ledelse har designet, implemen-
teret og vedligeholdt for at forebygge og opdage besvigelser. 

Herudover kan betydelige risici fx relatere sig til værdiansættelse af 

tilgodehavender, værdiansættelse (værdiforringelse) af goodwill eller 
fordeling af købesummen for en virksomhed på aktiver og forpligtelser.

Selvom det ofte er mindre sandsynligt, at risici, der relaterer sig til 
betydelige, ikke-rutinemæssige transaktioner eller skønsmæssige for-
hold, er underlagt rutinemæssige kontroller, kan den daglige ledelse 
have andre reaktioner, der sigter mod at adressere sådanne risici. Re-
visors forståelse af, om virksomheden har designet og implementeret 
kontroller for sådanne betydelige risici, der opstår på baggrund af ikke-
rutinemæssige eller skønsmæssige forhold, omfatter således, hvorvidt 
og hvordan den daglige ledelse reagerer på risiciene. Sådanne reaktio-
ner kan omfatte:
a. Kontroller, såsom den daglige ledelses eller specialisters gennem-

gang af forudsætninger
b. Dokumenterede processer for regnskabsmæssige skøn
c. Godkendelse fra den øverste ledelse.

Uanset om revisor planlægger at teste den operationelle effektivitet af 
kontroller, der adresserer betydelige risici, kan den opnående forståelse 
af, hvordan den daglige ledelse adresserer disse risici, danne grundlag 
for design og udførelsen af substanshandlinger som reaktion på bety-
delige risici som krævet i ISA 330. 

7.2. Kontroller knyttet til posteringer

Det fremgår af standarden, at revisor skal identificere de kontroller i 
elementet kontrolaktiviteter, der adresserer risici for væsentlig fejlin-
formation på revisionsmålsniveau, herunder ”Controls over journal 
entries, including …” (engelsk tekst). Det engelske ord ”journal en-
tries” oversættes normalt til dansk med ”posteringer”. Det er forfat-
ternes opfattelse, at denne oversættelse er for bred, idet der efter vores 
opfattelse alene menes posteringer i finansbogholderiet, herunder 
overførsler fra sub-systemer, fx lagerbogholderi, debitorbogholderi og 
kreditorbogholderi mv. til finansbogholderiet, samt andre posteringer, 
herunder afslutningsposteringer, konsolideringsposteringer mv. (efter-
følgende samlet benævnt ”finansposteringer”). 

Transaktionsflowet i sub-systemer omfatter generelt initiering, regi-
strering, behandling og rapportering. Det er i forbindelse med den 
afsluttende rapportering fra sub-systemet til finansbogholderiet, at der 
genereres finansposteringer. Det er efter vores opfattelse her, revisor 
skal identificere kontroller, som adresserer risici for væsentlig fejlinfor-
mation på revisionsmålsniveau.

Såfremt vores opfattelse af, at ”journal entries” skal oversættes til fi-
nansposteringer, ikke er korrekt, vil det i praksis medføre, at revisor skal 
identificere samtlige kontroller i sub-systemerne, der adresserer risici-
ene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, for herefter at 
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vurdere, om kontrollerne er hensigtsmæssigt designet og implemente-
ret, jf. nedenstående. Dette vil efter vores opfattelse være en væsentlig 
udvidelse af revisionen i forhold til fortolkningen af kravene i den 
nuværende ISA 315. Da dette ikke er omtalt af IAASB som en ændring 
eller præcisering af et nuværende krav, er det således vores opfattelse, 
at ”journal entries” skal fortolkes indskrænkende og oversættes til fi-
nansposteringer som defineret ovenstående. 

Revisor skal således altid som en del af risikovurderingsprocessen 
identificere og indhente forståelse af kontroller knyttet til finansposte-
ringer. I modsætning til de andre to situationer, hvor der er krav om, 
at revisor identificerer kontroller, der adresserer risici for væsentlig fej-
linformation på revisionsmålsniveau, vil det altid være nødvendigt, at 
revisor identificerer kontroller knyttet til finansposteringer. 

Med finansposteringer forstås såvel rutinemæssige posteringer som 
ikke-rutinemæssige posteringer, der anvendes til at registrere ikke-
tilbagevendende, usædvanlige transaktioner eller andre reguleringer. 
Sådanne finansposteringer kan være automatiserede eller manuelle. 
Rutinemæssige posteringer omfatter fx overførsler fra sub-moduler 
til finansbogholderiet samt almindelige afslutningsposteringer som 
periodiseringer og postering af selskabsskat og udskudt skat. Ikke-
rutinemæssige posteringer omfatter fx posteringer i forbindelse med 
en virksomhedssammenslutning eller nedskrivning af goodwill, mens 
andre reguleringer fx omfatter reklassifikationer eller konsolideringspo-
steringer.

For så vidt angår overførsler fra sub-systemer til finansbogholderiet, 
skal revisor således identificere de kontroller i forbindelse med rappor-
teringen fra sub-systemet til finansbogholderiet, som adresserer risici 
for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Disse kontroller 
kan være overordnede kontroller, der er præcise nok til at identificere 
væsentlig fejlinformation, eller mere detaljerede kontroller.

For så vidt angår andre finansposteringer, skal revisor indhente forstå-
else af, hvilke kontroller der er knyttet til disse posteringer. I virksomhe-
der med en større finansfunktion vil der oftest være etableret funktions-
adskillelse og kontroller vedrørende udarbejdelse, kontrol, registrering 
og rapportering af sådanne posteringer, mens det i mindre virksomhe-
der oftest vil være den samme person (bogholderen eller regnskabsche-
fen), som er ansvarlig for alle led i sådanne finansposteringer. Såfremt 
én person er ansvarlig for alle led i finansposteringer, vil det naturligt 
øge den iboende risiko i relation til disse finansposteringer.

Revisor vil således som en del af risikovurderingsprocessen indhente 
en forståelse af, hvilke personer og hvilke systemer der kan foretage 
registreringer i virksomhedens finansbogholderi, herunder hvilke 
politikker og procedurer ledelsen har implementeret med henblik på 
at sikre, at alene godkendte posteringer registreres i virksomhedens 
finansbogholderi.

7.3. Kontroller, hvor revisor planlægger at teste deres  
operationelle effektivitet

Revisor kan planlægge at teste kontrollers operationelle effektivitet, en-
ten fordi revisor har identificeret risici, hvor substanshandlinger alene 
ikke giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller fordi revisor har 
fastlagt, at det for en eller flere betydelige grupper af transaktioner, 
balancer eller noter er mere effektivt at udføre revisionen ved test af 
udvalgte kontrollers operationelle effektivitet.

Fastslår revisor, at det ikke er muligt at indhente tilstrækkeligt og eg-
net revisionsbevis alene gennem substanshandlinger, er revisor forplig-
tet til at designe og udføre test af kontroller, der adresserer sådanne 
risici for væsentlig fejlinformation. 

Revisors plan om at teste kontrollers operationelle effektivitet kan 
også være påvirket af de identificerede risici for væsentlig fejlinforma-
tion på regnskabsniveau. Eksempelvis hvis der er identificeret mangler 
i kontrolmiljøet, kan dette påvirke revisors overordnede forventning til 
den operationelle effektivitet af de direkte kontroller.

7.4. Andre kontroller, som revisor kan finde passende at  

identificere

Andre kontroller, som revisor kan finde passende at identificere samt 
vurdere designet og fastslå implementeringen af, kan omfatte:
a. Kontroller, der adresserer risici, der er vurderet højere på spektret 

for iboende risiko, men som ikke er fastslået at være en betydelig 
risiko

b. Kontroller, der vedrører afstemning af detaljerede registreringer til 
finansbogholderiet, eller

c. Komplementerende kontroller i brugervirksomheden, hvis en servi-
celeverandør anvendes.

TEMANUMMER  
IDENTIFIKATION OG VURDERING  
AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION
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Revisor kan typisk identificere kontroller vedrørende afstemning af likvider 
som passende, da dette er en central kontrol i forhold til nøjagtigheden og 
fuldstændigheden af virksomhedens finansbogholderi. Herudover kan revi-
sor typisk identificere kontroller vedrørende afstemning af virksomhedens 
finansbogholderi til sub-moduler, fx lagerbogholderi, debitorbogholderi og 
kreditorbogholderi mv., som passende, medmindre disse sub-moduler er 
fuldt integreret med virksomhedens finansbogholderi, og revisor planlægger 
at indhente revisionsbevis herfor.

I de tilfælde, hvor revisor planlægger at basere hele eller dele af revisionen 
på systemer og processer hos en serviceleverandør, vil revisor typisk identifi-
cere og vurdere designet og fastslå implementeringen af komplementerende 
kontroller hos virksomheden (brugervirksomheden). 

Andre standarder stiller ligeledes krav om, at revisor identificerer kontroller 
samt vurderer designet af og fastslår, om kontrollerne er implementeret. Det 
gælder fx ISA 540 Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysnin-
ger, ISA 550 Nærtstående parter og ISA 600 Særlige overvejelser –  
revision af koncernregnskaber.

7.5. Identifikation af de it-applikationer og andre aspekter i virksom-
hedens it-miljø, som er påvirket af risici, der knytter sig til brugen af it

Baseret på de kontroller, som er identificeret i henhold til ovenstående krav, 
skal revisor identificere de it-applikationer og andre aspekter i virksomhedens 
it-miljø, som er påvirket af risici, der knytter sig til brugen af it. 

Langt de fleste virksomheder anvender i dag it-applikationer til initiering, 
behandling, registrering og rapportering af data. Da kontroller vedrørende 
initiering, behandling, registrering og rapportering af data oftest vil være 
en kombination af it-afhængige kontroller og automatiske kontroller, har 
virksomhedens brug af it-applikationer og andre aspekter i virksomhedens it-
miljø, fx netværk, operativsystem og databaser, indvirkning på, om kontrol-
ler er hensigtsmæssigt designet, og om de er implementeret. 

Med henblik på at vurdere, om it-afhængige kontroller og automatiske kon-
troller er passende designet til at adressere risikoen for væsentlig fejlinformation 
på revisionsmålsniveau, identificerer og vurderer revisor virksomhedens generel-
le it-kontroller, dvs. typisk virksomhedens logiske adgangskontroller, kontroller 
vedrørende programændringer og kontroller vedrørende it-driftsafvikling.

Der henvises til artiklen ”ISA 315 (ajourført) – Risikovurdering med fokus på 
virksomhedens it-anvendelse” af Hans Henrik Berthing og Thomas Bjerrehus 
for en uddybning heraf.

Langt de fleste virksomheder anvender  
i dag it-applikationer til initiering,  
behandling, registrering og rapportering 
af data. Da kontroller vedrørende initiering, 
behandling, registrering og rapportering 
af data oftest vil være en kombination af 
it-afhængige kontroller og automatiske 
kontroller, har virksomhedens brug af it-
applikationer og andre aspekter i virksom-
hedens it-miljø, fx netværk, operativsystem 
og databaser, indvirkning på, om kontrol-
ler er hensigtsmæssigt designet, og om 
de er implementeret. 
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7.6. Vurdering af, om kontroller er hensigtsmæssigt designet, 

og fastlæggelse af, om de er implementeret

For hver af de kontroller, som er identificeret i henhold til ovenstå-
ende krav, skal revisor vurdere, om kontrollerne er hensigtsmæssigt 
designet til at adressere risikoen for væsentlig fejlinformation på re-
visionsmålsniveau, eller hensigtsmæssigt designet til at understøtte, 
at andre kontroller kan fungere, samt fastlægge, om kontrollerne er 
implementeret, ved at udføre handlinger i tillæg til forespørgsel af 
virksomhedens medarbejdere herom.

Vurderingen af designet af en identificeret kontrol indebærer re-
visors overvejelse af, hvorvidt kontrollen, alene eller i kombination 
med andre kontroller, er i stand til effektivt at forebygge eller op-
dage og korrigere væsentlig fejlinformation.

Revisor fastslår implementeringen af en identificeret kontrol ved at 
påvise, at kontrollen er til stede, og at virksomheden anvender den. 
Det giver ikke meget mening, at revisor vurderer implementeringen 
af en kontrol, der ikke er effektivt designet. Derfor vurderer revisor 
designet af en kontrol først. En utilstrækkeligt designet kontrol kan 
udgøre en mangel i intern kontrol.

Risikovurderingshandlinger for at indhente revisionsbevis om de-
signet og implementering af identificerede kontroller i elementet 
kontrolaktiviteter kan omfatte: forespørgsel til virksomhedens med-
arbejdere, observation af, hvordan specifikke kontroller anvendes, og 
inspektion af dokumenter og rapporter. Forespørgsler alene er ikke 
tilstrækkelige til at give revisionsbevis om designet og implemente-
ringen af de identificerede kontroller.

Baseret på erfaring fra tidligere revisioner eller risikovurderings-
handlinger foretaget for indeværende periode, kan revisor forvente, 
at den daglige ledelse ikke har effektivt designet og implementeret 
kontroller, der adresserer en betydelig risiko. I sådanne tilfælde kan 
de handlinger, der udføres for at bekræfte denne forventning, være 
at fastlægge, at sådanne kontroller ikke er effektivt designet eller im-
plementeret. Selvom resultatet af de udførte handlinger indikerer, at 

TEMANUMMER  
IDENTIFIKATION OG VURDERING  
AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION

ISA 315 (ajourført) vil i mange tilfælde kræve, at revisor kommer tidligt 
i gang med revisionsplanlægningen, herunder sammen med ledelsen 
får fastlagt relevant dokumentation i form af ledelsens risikovurdering for 
fejlinformation i regnskabet, oversigter over etablerede kontroller til at 
adressere de identificerede risici, beskrivelser af forretningsprocesser og 
subprocesser, inkl. eventuelle flowcharts, it-afhængigheder, applikationer, 
databaser, operativsystemer, servere, it-risici og generelle it-kontroller. 
Endvidere kan der være behov for at afsætte mere tid til interview med 
virksomhedens ledelse og medarbejdere mv.

38
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kontroller er designet eller implementeret for nylig, er revisor forpligtet 
til at udføre de almindelige handlinger til vurdering af, om kontrollerne 
er hensigtsmæssigt designet, og fastlægge, om de er implementeret.

Revisor kan konkludere, at en effektivt designet og implementeret 
kontrol kan være hensigtsmæssig at teste for at tage højde for dens 
operationelle effektivitet ved design af substanshandlinger. 

Vurdering af designet og fastlæggelse af implementeringen af iden-
tificerede kontroller er ikke tilstrækkeligt til at teste deres operationelle 
effektivitet.

Selvom revisor ikke planlægger at teste den operationelle effektivitet 
af identificerede kontroller, kan revisors forståelse stadig hjælpe til de-
signet af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af substansre-
visionshandlinger, der udformes som reaktion på tilknyttede risici for 
væsentlig fejlinformation.

8. Mangler i virksomhedens interne kontrolsystem

På baggrund af revisors vurdering af hvert enkelt element i virksomhe-
dens interne kontrolsystem skal revisor fastlægge, om der er identifice-
ret en eller flere mangler i intern kontrol.

Ved at vurdere de enkelte elementer i virksomhedens interne kon-
trolsystem kan revisor fastslå, at visse af virksomhedens politikker for 
et element ikke er passende i forhold til virksomhedens art og om-
stændigheder. En sådan vurdering kan være en indikator, der hjælper 
revisor til at identificere mangler i intern kontrol. Hvis revisor har iden-
tificeret en eller flere mangler i intern kontrol, overvejer revisor betyd-
ningen af disse mangler ved design af yderligere revisionshandlinger i 
overensstemmelse med ISA 330.

Hvis revisor har identificeret en eller flere mangler i intern kontrol, 
kræver ISA 265, at revisor fastslår, hvorvidt manglerne, enkeltvis eller 
samlet, udgør en betydelig mangel i intern kontrol.

Revisor anvender sin faglige vurdering til at fastslå, om manglen re-
præsenterer en betydelig mangel i intern kontrol.

Omstændigheder, der kan indikere tilstedeværelsen af en betydelig 
mangel i intern kontrol, omfatter forhold såsom: 
a. Identifikation af besvigelser af enhver størrelsesorden, der involverer 

den daglige ledelse
b. Identificerede interne processer, der er utilstrækkelige i forhold til 

rapportering og kommunikation af mangler, som er konstateret af 
den interne revision

c. Mangler, som er kommunikeret tidligere, og som ikke er rettidigt 
korrigeret af den daglige ledelse

d. Den daglige ledelses manglende reaktion på betydelige risici, fx 
ved ikke at implementere kontroller for betydelige risici, og

e. Omgørelse af tidligere offentliggjorte regnskaber.

9. Opsummering og gode råd til implementeringen

ISA 315 (ajourført) stiller større krav til detaljedybden i revisors arbejde 
med at forstå og vurdere virksomhedens interne kontrolsystem. Dette 
gælder især opnåelse af forståelse af elementet informationssystemet 
og opnåelse af forståelse af it-miljøet, it-risici knyttet til anvendelsen af 
it samt de generelle it-kontroller, som adresserer disse risici.

Selvom revisors strategi alene bygger på substanshandlinger, skal 
revisor stadig forstå kontrolaktiviteter, som adresserer en betydelig 
risiko for væsentlig fejlinformation, eller som vedrører posteringer i 
finansbogholderiet mv. Revisor skal for hver af disse kontrolaktiviteter 
vurdere, om de er designet hensigtsmæssigt, og om de er imple-
menteret. Revisor skal for disse kontrolaktiviteter endvidere identifi-
cere risici relateret til anvendelsen af it og identificere de generelle 
it-kontroller, som adresserer it-risici. For de identificerede generelle 
it-kontroller gælder ligeledes et krav om vurdering af design og im-
plementering.

ISA 315 (ajourført) vil i mange tilfælde kræve, at revisor kom-
mer tidligt i gang med revisionsplanlægningen, herunder sammen 
med ledelsen får fastlagt relevant dokumentation i form af ledelsens 
risikovurdering for fejlinformation i regnskabet, oversigter over etab-
lerede kontroller til at adressere de identificerede risici, beskrivelser 
af forretningsprocesser og subprocesser, inkl. eventuelle flowcharts, 
it-afhængigheder, applikationer, databaser, operativsystemer, servere, 
it-risici og generelle it-kontroller. Endvidere kan der være behov for at 
afsætte mere tid til interview med virksomhedens ledelse og medar-
bejdere mv.

Med hensyn til betydningen af ISA 315 (ajourført) ved revision af 
mindre komplekse virksomheder henvises til artiklen ”ISA 315 (ajour-
ført) – Hvordan kravene kan skaleres for revision af mindre komplekse 
virksomheder” af Tine Bünger og Dennis Mielcke.




