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Executive summary 

As a result of the financial crisis the European Commission published the Green Paper “Audit 

Policy; Lessons from the Crisis” in 2010. The European Commission wanted to debate how to 

improve the independence of auditors and how to improve the quality of the audit in general in 

order to strengthen the confidence in the financial reporting. This thesis focuses on the subject; 

“The independence of auditors”.  

The main question in this thesis is; “Is further legislation needed in regard to the independence of 

auditors and will it have a positive effect?” 

The principal agent theory is used to answer this question and to explain why there is a natural need 

for independent audit. An explanation of the current legislation is included, to clarify the conditions, 

under which, the auditors work when it comes to independence. In this context the threats that may 

affect the auditor´s independence are described.  

The challenge regarding the expectation gap is included. A British study concludes that an 

expectation gap exists. A minimization of this is essential to increase the confidence in the financial 

reporting.  

To examine whether there are indications for a need of further legislation regarding independence, a 

case study is conducted. The case study concerns Danish banks that collapsed in the period 2008 to 

2012. The case study shows that the auditors significantly generates their turnover by selling non-

audit services. Further it reveals that the auditors have been subject to considerable criticism 

regarding performance of the audit. The criticism relates, among others, to lack of reservations in 

the auditor´s report and failure to include significant matters in the audit book.  

An overview of the revenue for “Big 4”
1
 regarding the financial year 2011/2012 indicates that “Big 

4” focus strongly on selling non-audit services. This is seen as a potential threat to auditor´s 

independence.  

In the thesis it is concluded that there are indications, that the auditor´s independence may be 

affected by the large focus on selling non-audit services, as the threat regarding own interest may 

exceed an acceptable level. On the basis of this, it is concluded, that there is a need for a tightening 

                                                 
1
 PWC, Deloitte, KPMG og Ernest & Young. 
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of the legislation on auditor´s independence. This adjustment will increase confidence in the 

auditor's work and the financial reporting as a result of eliminating potential threats and minimizing 

the expectation gap.      

Working with this thesis has taught me, that it is important that the audit profession as a whole, 

decides whether it wants to focus on increasing turnover by selling non-audit services or it wants to 

focus on its original core area; To bring a high level of credibility to the financial reporting by 

eliminating potential threats to independence.  
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

I 2007 holdt finanskrisen sit indtog internationalt. Krisen ændrede verden i ét nu og virksomheder 

gik konkurs ”på stribe”. Adskillige økonomiske eksperter udtalte sig om mulige årsager, hvordan vi 

skulle komme ud af krisen, den forventede varighed af krisen m.m. Også politikere blandede sig i 

debatten og det blev - og bliver stadig - diskuteret, hvordan verdenssamfundet kan sikre, at vi ikke 

kommer til at opleve en lignende situation i fremtiden. Vi har i skrivende stund allerede oplevet de 

første politiske konsekvenser af finanskrisen i form af generelle opstramninger i forhold til særligt 

de finansielle virksomheder. Opstramninger, der udarbejdes og implementeres i ”bagklogskabens 

ulideligt klare lys” i håbet om, at alt bliver godt igen – og forbliver godt. Nogle opstramninger er 

allerede implementeret, mens andre stadig behandles og diskuteres. En af nøglesætningerne i den 

politiske debat er: At vi skal genskabe tilliden. Tilliden til de finansielle markeder, tilliden til at 

turde investere og forbruge og tilliden til at revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant.  

For at revisor kan optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant, kræver det helt grundlæggende, 

at revisor optræder uafhængigt. Netop begrebet ”uafhængighed for revisor” er et af de områder, der 

politisk set anses for at være afgørende for at komme ud af krisen og genskabe den omtalte tillid. I 

den forbindelse udgav EU-Kommissionen i slutningen af 2010 Grønbogen ”Revisionspolitik: 

Læren af krisen”. Grønbogen kan i sit indhold næsten ses som en revolution i forhold til den måde, 

hvorledes revisionsbranchen hidtil har kunnet agere og planlægge sine forretningsområder og 

kundestrategier. Særligt indeholder Grønbogen forslag, der vil påvirke Big 4
2
 i en grad, som vil 

gøre det umuligt for dem at fortsætte deres forretning som hidtil. Der foreslås blandt andet 

ændringer vedrørende tilsyn, markedsstruktur, mulighederne for lempelser for små og mellemstore 

virksomheder og sidst, men ikke mindst, stramninger vedrørende regulering af revisors 

uafhængighed.   

Det er netop de forslag, der vedrører revisors uafhængighed, denne afhandling vil tage 

udgangspunkt i. Spørgsmålet er nemlig: Er der overhovedet et generelt problem vedrørende revisors 

uafhængighed eller er Grønbogen blot en politisk reaktion fra EU´s side som følge af finanskrisen? 

Spørgsmålet kan måske være svært at besvare entydigt, men det vil i denne opgave blive forsøgt at 

                                                 
2
 PWC, Deloitte, KPMG og Ernest & Young. 
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undersøge, hvorvidt der kan findes indikationer på et behov for en opstramning af reglerne 

vedrørende revisors uafhængighed eller ej.     

1.2 Problemfelt 

Ovennævnte Grønbog udmøntede sig i Europakommissionens forslag til nye regler på 

revisionsområdet i form af ændringer af direktivet om lovpligtig revision (2006/43/EC) samt et 

forslag til en ny forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse 

for offentligheden. Forslagene blev fremlagt den 30. november 2011 og er i al sin væsentlighed 

identisk med det indhold, der fremgik af Grønbogen fra 2010. Forslagene har skabt stor debat i 

revisionsbranchen grundet de vidtrækkende konsekvenser stramningerne ville få for hovedsageligt 

Big 4.  

I denne afhandling vil fokus rettes mod revisors uafhængighed i forhold til lovpligtig revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden med særligt fokus på de danske banker, der er krakket i 

perioden 2008 til 2012. I den forbindelse findes det interessant at undersøge nærmere, hvorvidt der, 

i forbindelse med de krakkede bankers eksterne revision, kan spores indikationer på, at der er behov 

for en stramning af de gældende - og meget omfattende - regler vedrørende uafhængighed for 

revisor, når det gælder netop denne type virksomheder. Det findes relevant at undersøge netop 

denne gruppe af virksomheder, idet der, umiddelbart efter deres sammenbrud, er udarbejdet 

advokatundersøgelser, der forholder sig til netop den eksterne revisors rolle i årene inden 

sammenbruddet. Ydermere er det muligt, at sammenholde de sidst afgivne revisionspåtegninger 

med de årsager, der angives som de primære til de respektive bankers sammenbrud. Det er også 

muligt at sammenholde revisionshonorar med honorar for andre ydelser end revision, hvilket også 

anses for at være relevant i forhold til Kommissionens forslag.  

Jeg er bekendt med, at ovenstående forslag til stramninger på revisionsområdet er ændret sidenhen. 

Dette er dog ikke afgørende for denne afhandling da det næppe må anses for sandsynligt at det 

sidste forslag til stramninger har fundet sted. Denne afhandlings formål er snarere at belyse og 

diskutere, hvorvidt der er behov for yderligere stramninger på området for lovpligtig revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden, når det gælder revisors uafhængighed. Det egentlige 

indhold af stramningerne er derfor ikke så væsentligt, hvorfor der blot tages udgangspunkt i 

forslaget fra 2011 i forhold til den senere analyse. 
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FSR
3
 skriver, blandt andet, i deres høringssvar til Kommissionens forslag: 

”Der er ingen påvist sammenhæng mellem revisors integritet og uafhængighed og omfanget af ikke-

revisionsydelser. 

Derfor regulerer Europakommissionen med forslagene alene uafhængighed i fremtræden, og ikke 

uafhængighed ud fra, hvad en velinformeret tredjemand ville konkludere, hvilket giver anledning til 

meget betydelige og uforholdsmæssigt dramatiske konsekvenser.
4
 

Ud fra ovenstående uddrag af høringssvar fra FSR fremgår det, at der eksisterer vidt forskellige 

opfattelser i forhold til behovet for stramninger af reglerne vedrørende revisors uafhængighed. 

Samtidig må det også kunne siges med sikkerhed, at der også eksisterer vidt forskellige interesser. 

Politikkerne skal udvise handlekraft og revisionsvirksomhederne skal beskytte sit indtægtsgrundlag, 

som i høj grad også er baseret på salg af andre ydelser end revision. Denne afhandling vil søge at 

belyse disse modsatrettede opfattelser/interesser og diskutere for og imod forslag til stramninger på 

området ud fra et casestudie af de danske krakkede banker i perioden 2008 til 2012.  

1.3 Problemformulering 

Ud fra ovenstående problemfelt er jeg nået frem til opgavens overordnede problemformulering, der 

lyder som følger: 

Kan der i forhold til et nærmere afgrænset antal danske, krakkede finansielle virksomheder 

konstateres indikationer på, at kommissionens forslag til skærpede krav vedrørende revisors 

uafhængighed vil medvirke til at styrke revisors uafhængighed og dermed tilliden til revisor – og 

er der et behov herfor? 

For at kunne besvare ovenstående overordnede problemformulering vil nedenstående delspørgsmål 

besvares, diskuteres eller redegøres for i den senere analyse/delkonklusion.  

Hvorfor er der et naturligt behov for revision og hvorfor er det afgørende, at revisor er uafhængig? 

Hvordan reguleres revisors uafhængighed på nuværende tidspunkt i Danmark og hvordan har 

reguleringen overordnet set udviklet sig i Danmark? 

                                                 
3
 FSR – danske revisorer 

4
 Høringssvar FSR - Høring om Europakommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet - KOM (2011) 778 og 

KOM (2011) 779/3 – side 10. 
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Hvad forstås ved begrebet ”forventningskløft” og vil en stramning af reguleringen af revisors 

uafhængighed kunne være en medvirkende faktor til at mindske forventningskløften? 

Hvad har de primære årsager været til, at de omhandlede banker er krakket og hvilken kritik er der 

rejst af revisor i den forbindelse? 

Såfremt der er rejst kritik af revisor, er denne da direkte relateret til forhold vedrørende 

uafhængighed eller kan der sættes spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed? 

Kan der konstateres indikationer på, at revisor er afhængig af at sælge andre ydelser end lovpligtig 

revision og kan dette påvirke revisors uafhængighed? 

1.4 Afgrænsning 

I det følgende vil det præciseres, hvilke afgrænsninger der er fundet nødvendige at foretage. 

Afgrænsninger kan være foretaget ud fra såvel en væsentlighedsbetragtning, som af hensyn til 

opgavens omfang og emnevalg. 

Til at beskrive og definere det naturlige behov for revision, samt vigtigheden af at revisor handler 

uafhængigt i forhold til kunden, benyttes i denne afhandling principal agent teorien.  

Afhandlingens emne ”revisors uafhængighed” afgrænses til at omhandle revisorer, der driver 

erhverv i Danmark og således er underlagt dansk lovgivning vedrørende uafhængighed, samt 

relevant EU-lovgivning. Der redegøres i afhandlingen for den gældende danske regulering af 

revisors uafhængighed. I den forbindelse tages der udgangspunkt i revisorloven, bekendtgørelse om 

godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, samt vejledning om 

bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. Det findes 

fyldestgørende at redegøre for den gældende danske regulering, da 8. direktivs 

uafhængighedsbestemmelser er fuldt implementeret i den danske regulering på området. Der 

redegøres heller ikke for FSR´s etiske retningslinjer på området. Der afgrænses fra dette, eftersom 

der ikke er tale om egentlig lovgivning, samt af hensynet til afhandlingens omfang. Der er således 

valgt at fokusere på den egentlige lovgivning, som ikke kan fraviges. Jeg er vidende om, at nogle 

revisionsvirksomheder har tilsluttet sig mere vidtgående regelsæt/retningslinjer eller internt har 

opstillet strengere krav til at sikre uafhængigheden. Dette vil ikke blive inddraget i afhandlingen.  

Med henvisning til problemformuleringen lægges hovedvægten i opgaven på såkaldte virksomheder 

af interesse for offentligheden. Der afgrænses yderligere, således at de omhandlede virksomheder er 
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banker, der er krakket i perioden fra 2008 til 2012. Et af opgavens formål er at redegøre for, 

hvorvidt revisor har modtaget kritik i forbindelse med sit arbejde vedrørende de krakkede banker. 

Da de data, der er nødvendige for at kunne udtale sig troværdigt om dette, oftest er fortrolige, 

afgrænses der yderligere til, at afhandlingen alene omhandler de krakkede banker, hvor der 

foreligger offentliggjorte advokatundersøgelser vedrørende ovennævnte forhold.  

1.5 Metode og teori 

Metode- og teoriafsnittets formål er at beskrive den metodik og de teorier, der er valgt til at afdække 

de spørgsmål, der er fastlagt i ovenstående problemformulering ud fra den afgrænsning, der er 

foretaget.  

Formålet med nærværende opgave er en kritisk stillingtagen til, hvorvidt der er indikationer på et 

behov for at reglerne vedrørende revisors uafhængighed strammes. Denne kritiske stillingtagen vil 

ske ud fra teori, lovgivning, litteraturen og empiri.  

Principal agent teorien beskrives for at synliggøre revisors rolle i samfundet samt vigtigheden af, at 

revisor forholder sig uafhængigt i forbindelse med revisionen. Ydermere benyttes teorien til at 

belyse de interessekonflikter, der kan opstå for revisor i forhold til spørgsmålet om uafhængighed.  

Begrebet uafhængighed defineres ved hjælp af litteraturen samt lovgivningen på området. For at 

kunne besvare problemformuleringen er det ligeledes nødvendigt at definere hvilke trusler, der 

vurderes at kunne påvirke revisors uafhængighed. Disse trusler beskrives ligeledes ud fra gældende 

lovgivning og tilhørende vejledninger på området. 

For at kunne forholde sig til hvorvidt reguleringen af revisors uafhængighed bør strammes, findes 

det nødvendigt at klarlægge, hvilken regulering der er gældende på området. Der er derfor redegjort 

for den gældende danske regulering. Væsentlige ændringer til reguleringen, historisk set, er 

beskrevet for at forstå den udvikling, der har fundet sted i Danmark.   

Som beskrevet i problemfeltet er en kort gennemgang af ændringer til direktivet om lovpligtig 

revision og forslag til en ny forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af 

interesse for offentligheden, alene medtaget for at skabe fundamentet for en diskussion af behovet 

for stramninger vedrørende revisors uafhængighed. Det anses derfor ikke at have væsentlig 

betydning for besvarelsen af problemformuleringen, at indholdet af de nævnte forslag højst 

sandsynligt ikke vedtages endeligt i denne form.  
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Begrebet ”forventningskløft” inddrages også i afhandlingen. Begrebet medtages, for at inddrage den 

generelle forskel der kan være mellem, hvordan revisionsbranchen ser sig selv og hvordan 

regnskabsbrugerne opfatter revisionsbranchen. Da revisionsbranchen og regnskabsbrugerne er enige 

om, at en mindskelse af forventningskløften har en positiv indflydelse på tilliden til revisors 

arbejde, findes det relevant at redegøre for komponenterne i forventningskløften for at kunne 

vurdere, hvorvidt en stramning af uafhængighedsreguleringen vil kunne være medvirkende til at 

mindske denne.   

I afhandlingen er det valgt ikke blot at diskutere spørgsmålet vedrørende uafhængighed ud fra 

kendte teorier og gældende lovgivning. Der inddrages således, som nævnt i afgrænsningen, et 

casestudie af krakkede danske banker i perioden 2008 til 2012. Casestudiet vedrører alene de 

banker, der har indgået aftale med Finansiel Stabilitet og hvor der samtidig foreligger en 

advokatundersøgelse af forholdene vedrørende den respektive banks økonomiske sammenbrud samt 

revisors rolle i forbindelse hermed. Denne afgrænsning foretages ud fra en betragtning om, at en 

advokatundersøgelse må anses for at være den bedst mulige kilde til at vurdere et eventuelt ansvar 

for revisor. I afhandlingen bliver der ikke fulgt op på og redegjort for den nuværende status i 

forbindelse med eventuelle søgsmål mod revisor. Advokatundersøgelserne benyttes således alene til 

at redegøre for væsentlige årsager til bankernes sammenbrud samt til at vurdere, i hvilket omfang 

den eksterne revisor har udført sit arbejde tilfredsstillende eller ej. Jeg er vidende om, at 

advokatundersøgelserne er foranlediget af Finansiel Stabilitet og alene er advokaternes vurdering og 

dermed ikke har endelig retsvirkning for de implicerede parter. Jeg er ydermere vidende om, at de 

nævnte advokatundersøgelser vil kunne anses for at have status som partsindlæg. Som en del af 

casestudiet inddrages også de sidst aflagte årsrapporter forud for bankernes sammenbrud. Her 

benyttes informationer om de sidst afgivne revisionspåtegninger samt oplysninger om revisors 

honorar for lovpligtig revision og salg af andre ydelser. Disse oplysninger anses for at have relevans 

i forbindelse med besvarelsen af delkonklusioner samt den endelige konklusion. 

I forbindelse med casestudiet er der ikke foretaget interviews og observationer. Observationer har 

ikke været mulige at udføre og interviews er vurderet til ikke at have en egentlig værdi i forbindelse 

med denne opgave. Dette skyldes, at det grundet tavshedspligt og forretningsmæssige interesser 

sandsynligvis ikke vil være muligt at få nogle af de implicerede revisorer til at forholde sig til 

eventuelle uafhængighedsspørgsmål i forbindelse med det udførte arbejde for de omhandlede 
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banker. Casestudiet baseres således alene på indhentede data i form af advokatundersøgelser og 

årsrapporter og øvrige offentligt tilgængelige data.  

Endelig inddrages data i opgaven, som viser en fordeling af indtægtsgrundlaget i Big 4 fordelt 

mellem ”assurance”, ”tax” og ”consulting”. Disse data medtages for at kunne skabe et overblik 

over, hvor vigtigt et forretningsområde andre ydelser end revision er for Big 4.  

Jeg er bevidst om, at ovenstående metode ikke kan benyttes til at drage en endelig konklusion om, 

hvorvidt en stramning af reglerne vil påvirke revisors uafhængighed positivt og derved øge tilliden 

til revisors arbejde. Jeg er dog overbevist om, at ovenstående metode vil danne grundlaget for en 

velargumenteret vurdering af, hvorvidt der er indikationer på et behov for stramninger af reglerne 

vedrørende revisors uafhængighed.  

Kapitel 2 

2.1 Behovet for revision - Principal agent teori 

I dette afsnit vil der blive gjort rede for det grundlæggende i principal agent teori. Da teorien er 

omfattende, vil jeg afgrænse mig til udelukkende at belyse forholdet mellem regnskabsbrugerne, 

ledelsen og revisionen. Formålet med denne redegørelse for teorien er at belyse det naturlige behov, 

der er for revision i en verden, hvor regnskabsbrugerne er spredt over hele kloden.   

I neoklassisk økonomisk teori anses virksomheden, som en gevinstmaksimerende enhed. 

Agenterne, som er ansat af principalerne til at varetage deres interesser, anses for at være 

fuldkommen rationelle og hermed egennyttemaksimerende. Den neoklassiske model forudsætter 

også markeder som værende perfekte med fuld viden og fuldkommen konkurrence. I forbindelse 

med indgåelse af en kontrakt mellem agent og principal vil der derfor være fuld viden, hvor 

arbejdsgiveren (principalen) har fuldstændig indsigt i den ansattes (agentens) arbejde og omvendt.  

I løbet af 1930´erne opstod der i USA interesse for studiet af virksomheden som 

gevinstmaksimerende enhed under hensyntagen til adskillelse mellem ejerskab og ledelse. I de store 

børsnoterede aktieselskaber, bestod ejerkredsen af en række investorer. Disse investorers interesser 

lå i at opnå størst muligt afkast på aktierne, hvorfor der blev ansat en professionel ledelse til at 
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forestå ressourceforvaltningen. Denne udvikling fortsattes op mod 1950´erne, hvor principal agent 

modellen blev introduceret som ledelsesmodel.
5
 

Principal agent teorien vandt for alvor indpas i 1970´erne og havde sine rødder, som beskrevet 

ovenfor, i nationaløkonomisk forskning. Teorien definerer forholdet mellem en person, principalen, 

som antager en anden person, agenten, til at udføre en given opgave på principalens vegne.
6
 I 

forhold til den mikroøkonomiske teori gør principal agent teorien op med forudsætningen for det 

perfekte marked. Agenterne anses for værende rationelle, men de har ikke fuld viden og kan ikke 

gennemskue hele det komplekse marked.   

2.1.1 Centrale begreber i principal agent teori 

2.1.1.1 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information er et centralt begreb i agentteorien, som bygger på, at agenten har 

generelt større indsigt i den respektive virksomheds finansielle forhold end principalen, som ikke er 

til stede (fraværende ejer). Principalen har ikke mulighed for konstant at overvåge agenten, hvorfor 

asymmetrisk information opstår. Agenten har på den måde privat information om sin indsats og de 

handlinger, som agenten udfører uafhængigt af principalen.  

Derudover indebærer asymmetrisk information også, at agenten og principalen hver især kan have 

mål, som ikke nødvendigvis er de samme. Principalen ønsker, at agenten leverer så meget som 

muligt i forhold til den indgåede kontrakt, mens det for agenten er forbundet med omkostninger at 

opfylde principalens ønske, idet agenten skal yde ekstra arbejdsindsats og derved forbruge af sin 

egennytte, hvilket en nyttemaksimerende agent ikke er interesseret i. På den måde opstår der en 

naturlig interessekonflikt mellem agenten og principalen.
7
  

Principal agent teorien forudsætter, at agenten og principalen er rationelle. Med denne rationalitet 

forsøger de at maksimere deres egne interesser, hvor agenten ikke altid vil handle ud fra 

principalens interesse. Principalen har ikke mulighed for at overvåge agenten konstant og agenten 

forudsættes også at kunne disponere uden principalens accept og viden.
8
  

                                                 
5
 Finansiel rapportering - teori og regulering - side 361. 

6
 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 36 i materialesamling.  

7
 Auditing & assurance services - side 7.  

8
 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 37 i materialesamling. 
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2.1.1.2 Moral Hazard 

Endnu et centralt begreb i principal agent teori er begrebet moral hazard - skjult handlen. Begrebet 

bygger på, at agenten udnytter situationer, hvor principalen ikke har mulighed for at overvåge 

agenten konstant. Som beskrevet ovenfor, vil den asymmetriske information opstå, efter der er 

indgået kontrakt mellem principalen og agenten. I tilfælde af, at kontrakten kræver mindre af 

agenten, end denne er i stand til at levere, vil agenten udnytte situationen og undlade at yde sit 

maksimale. Manglende overvågning fra principalen kan endvidere føre til, at agenten ikke lever op 

til den indgåede kontrakt, idet lavere arbejdsindsat og samme belønning øger agentens nytte. Denne 

adfærd vil være et eksempel på moral hazard.   

2.1.2 Principal agent problematik i revisionsmæssigt perspektiv - en model med en principal og 

to agenter 

Principal agent teori er med tiden blevet udvidet til en model med en principal og flere agenter jf. 

nedenstående figur. Denne model vil der blive gjort rede for i det følgende.  

 

Figur 1 - Kilde: Rolf Elm Larsen, Revision i agentteoretisk belysning 

Ovenstående model tager udgangspunkt i virksomhedens ejere som principal og virksomhedens 

ledelse samt revision som agenter. Virksomhedens ejere vælger virksomhedens bestyrelse, som 

derefter ansætter virksomhedens daglige ledelse, der blandt andet har ansvaret for udarbejdelse af 

virksomhedens finansielle rapportering. I samme model vælger virksomhedens ejere revisor, som 

skal verificere den finansielle rapportering og forsyne regnskabet med en påtegning. På den måde 

skabes der en model med en principal og to agenter.  

I det følgende har jeg ikke valgt at fokusere på principal agent forholdet mellem bestyrelsen og den 

daglige ledelse, men udelukkende på forholdet mellem virksomhedens ejere som principaler og 

ledelsen samt revisionen som agenterne.  

Der er ingen tvivl om, at virksomhedens ledelse har stor interesse i at fremstille virksomheden som 

en velfungerende og profitskabende enhed, idet ledelsens aflønning almindeligvis vil afhænge af 
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virksomhedens evne til at generere profit. Det er altafgørende for mange virksomheder, hvilket 

”billede der tegnes” over for investorerne. Det er investorerne, der sætter lid til, at de offentliggjorte 

informationer er retvisende. Det er indlysende, at investorerne generelt ønsker at investere i 

virksomheder, som belønner i form af udbytte eller tilvækst i kursværdier. Men hvordan kan disse 

interessegrupper have tillid til de virksomheder, de ønsker at investere i?  

Den manglende kontrol med ledelsen, vil i nogle tilfælde medføre, at den opportunistiske adfærd 

kommer i spil. Virksomhedens ejere har derfor en interesse i at ansætte revisionen for derved at 

opnå en større sikkerhed for, at den daglige ledelses finansielle rapportering sker korrekt og derved 

giver et retvisende billede af virksomheden. Ved ansættelse af revisionen opstår der principal agent 

forhold, hvor revisionen (agenten) skal sikre, at regnskabet, som rapporteres til virksomhedens ejere 

(principalerne), er retvisende.  

2.1.2.1 Aflønning af agenterne 

Virksomhedens ejere ansætter, som før nævnt, ledelsen til blandt andet at udarbejde årsrapport. 

Ledelsen indgår hermed en kontrakt med virksomhedens ejere, der fastlægger aflønningen og den 

kontrakt vil ofte indebære at ledelsen belønnes med en andel af virksomhedens overskud, som det 

fremgår af det aflagte regnskab. Derudover ansætter virksomhedens ejere revisionen for at 

kontrollere årsrapporten og konkludere, hvorvidt den er retvisende eller ej. Virksomhedens ejere 

indgår således på samme vis kontraktlige forhold med revisionen, dog er revisors aflønning 

uafhængig af det regnskabsmæssige resultat.
9
 

Hvorvidt virksomhedens ejere kan forvente korrekt finansiel information ud fra ovenstående 

kontrakter er et diskussionsspørgsmål. Både revisor og ledelse har et valg om, hvorvidt 

belønningsstrukturen er passende i forhold til det arbejde, der skal udføres. Ifølge principal agent 

teorien vil hvert individ forsøge at maksimere den forventede værdi af sin nyttefunktion
10

.  

Da revisor optræder som værende rationel og med egne økonomiske interesser, er det vigtigt for 

principalen, at revisor/agenten dokumenterer samtlige aftalte revisionshandlinger. På den måde kan 

principalen til enhver tid tjekke op på, om de aftalte revisionshandlinger er udført tilfredsstillende 

                                                 
9
 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 38 i materialesamling. 

10
 Revisoransvar s. 221 
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og med tilstrækkelig grundighed for derved at sikre pålideligheden af årsrapporten og et retvisende 

billede af virksomheden.
11

   

2.1.2.2 Agentens behov for revision 

Ligesom principalen har behov for revision, har ledelsen, som agent, på tilsvarende vis også behov 

for revision. Dette begrundes med, at virksomhedens ledelse ønsker at få en ekstern bekræftelse på, 

at den af ledelsen udarbejdede årsrapport er retvisende.   

2.1.2.3 Principalernes behov for revision 

Revision har eksisteret i flere århundreder. Oprindeligt udførte ejerne af virksomhederne selv 

revisionen, herunder revision af ledelsen. Ud fra en omkostningssynsvinkel var det dyrere for 

virksomhedens ejere at revidere selv og dette førte til ansættelse af professionelle revisorer, der 

havde de nødvendige faglige kompetencer, hvilket minimerede omkostningerne. Det er altså 

markedskræfterne samt samfundsøkonomiske faktorer, der i høj grad har været med til at indføre 

professionel uafhængig revision.
12

  

Virksomhedens ejere, principalen, har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt ledelsens 

regnskabsaflæggelse lever op til god regnskabsskik. Derfor vælger virksomhedens ejere at ansætte 

en agent mere, revisionen, til at udtale sig om kvaliteten af regnskabet, så både årsrapport og 

revisionspåtegning kan videreføres til virksomhedens øvrige interessegrupper.
13

   

Virksomhedernes opbygning er forskellig fra virksomhed til virksomhed, hvilket medfører stor 

variation i opbygningen af de kontrakter, som skaber forskellige incitamentsstrukturer og dermed 

betingelser for opportunistisk adfærd hos de enkelte kontraktdeltagere. Denne opportunistiske 

adfærd medfører forringelse af produktionsresultatets værdi for de øvrige deltagere og for 

virksomhedens ejere. Den uafhængige revision er med til at mindske risikoen for opportunistisk 

adfærd hos virksomhedens ledelse.
14

   

Aktionærerne har ikke mulighed for selv at overvåge de ansatte i virksomheden, hvorfor uafhængig 

revision er en tryghed, der skal skabe tillid til den daglige ledelses rapportering. Der vil blive gjort 

rede for, hvad der menes med uafhængighed og hvilke problematikker, der er forbundet med dette, i 

næste afsnit.  

                                                 
11

 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 39 i materialesamling. 
12

 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 44 i materialesamling. 
13

 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 39 i materialesamling. 
14

 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 43 i materialesamling. 
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2.2 Revisors uafhængighed 

I det følgende vil der blive gjort rede for, hvad der forstås ved revisors uafhængighed og hvorledes 

det gavner virksomhedens ejere og øvrige regnskabsbrugere.  

Lovgivningen har til formål at sikre, at revisor ikke kommer i interessekonflikt i henhold til de krav 

samfundet, henholdsvis virksomhederne, nu engang stiller til revisors arbejde. Denne 

interessekonflikt kan betyde, at revisor mister sin objektivitet og hermed evnen til at agere 

uafhængigt.
15

  

Jf. ISQC 1
16

 skal revisionsvirksomheder etablere politikker og procedurer, der er udformet til at 

give høj grad af sikkerhed for, at firmaet, dets personale mfl., som er underlagt uafhængighedskrav, 

opretholder uafhængighed. Revisors uafhængighed defineres, som oftest, som revisors evne til at 

modstå ledelsens pres og indblanding i sine handlinger og vurderinger.
17

  Hvis en revisor opdager 

brud på de indgåede kontrakter mellem ledelsen og ejerne, skal revisor informere rette 

vedkommende. Om revisor informerer om de konstaterede brud eller ej, afhænger af tre følgende 

faktorer: 

 Den første faktor indeholder sandsynligheden for, at revisor opdager kontraktbrud. Denne 

faktor er afhængig af revisors kompetencer, som revisor har opnået gennem sin uddannelse og 

erfaring.  

 Den anden faktor er, hvorvidt revisor vurderer kontraktbruddet for værende væsentligt for 

vurdering af regnskabets rigtighed. Denne vurdering sker på baggrund af revisors 

professionelle dømmekraft og erfaring.  

 Den tredje faktor er grundlæggende og omhandler, hvorvidt revisor vil rapportere om 

kontraktbruddet. Hvorvidt revisor vælger at rapportere om kontraktbruddet, afhænger af 

revisors uafhængighed, samt hvorvidt revisor frit kan informere om kontraktbruddet. Hvis 

revisor vælger ikke at rapportere om kontraktbruddet, må det antages, at revisoren har andre 

interesser at varetage som eksempelvis sine økonomiske aktiviteter som forretningsmand18. 

Uafhængighed har stor betydning for revisorernes eksistensgrundlag. Hvis revisor ikke er 

uafhængig og hermed ikke objektiv, har regnskabsbrugere og principaler generelt ikke mulighed for 

                                                 
15

 Revisoransvar side 20 
16

 ISQC 1 – International Standard on Quality Control 1. 

17
 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 44 i materialesamling. 

18
 Revision i agentteoretisk belysning, Elm-Larsen, Rolf - side 44 i materialesamling. 
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at finde ud af, hvorvidt det præsenterede regnskab er retvisende. Regnskabsbrugernes mistillid vil 

resultere i, at strukturen på kapitalmarkeder, som vi har i dag, vil ændres radikalt.  

Kapitel 3 

3.1 Dansk regulering af uafhængighed for revisor 

Dette afsnit omhandler tre underpunkter.  

Første del vil omhandle en historisk redegørelse for udviklingen af den danske regulering 

vedrørende revisors uafhængighed. En sådan redegørelse vil naturligt inddrage EU regulering, idet 

dansk regulering hænger sammen med denne. EU regulering vil dog kun inddrages i det omfang det 

har relevans for den danske regulering af begrebet uafhængighed, jf. opgavens overordnede 

afgrænsning.  

Anden del vil omhandle en redegørelse for den nuværende danske regulering af revisors 

uafhængighed.  

Tredje del vil indeholde en overordnet redegørelse for de forslag EU har fremlagt med henblik på at 

sikre og forbedre europæiske revisorers uafhængighed.  

3.1.1 Dansk regulering af uafhængighed – historisk set 

Den første egentlige danske revisorlov stammer helt tilbage fra 1909. Loven byggede på en 

programerklæring udarbejdet i årene 1907-1908 af et særligt udvalg, der var blevet nedsat for at 

udarbejde et udkast til et egentligt regelsæt. Den 23. maj 1908 afgav udvalget en betænkning, 

hvoraf det blandt andet fremgik: ”… Men dygtighed er ikke nok; yderligere bør en kritisk revisor 

være uafhængig og nyde anseelse…”
19

. Denne formulering viser tydeligt, at begrebet 

”uafhængighed” fra begyndelsen har været en grundpille i revisors arbejde, hvilket giver god 

mening i henhold til ovenstående redegørelse for behovet for revision. Ovennævnte 

programerklæring har i mange år været grundlaget for den videre lovgivning om revisorer i 

Danmark.   

Ved Indførelsen af den første revisorlov i 1909 blev der ved lov stillet krav til revisors generelle 

uafhængighed. Dette betød, at revisor ikke blot skulle være konkret uafhængig i forhold til 

                                                 
19

 KPMG-publikation – Indsigt i revisorloven – side 15. 
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erklæringsobjektet, revisor skulle også være generelt uafhængig, hvilket betød, at revisor alene 

måtte beskæftige sig med revisionsvirksomhed. Denne virksomhed blev defineret som revision af 

årsregnskaber og andre regnskaber, assistance i forbindelse med opstilling og opgørelse af 

regnskaber m.v. og assistance og rådgivning inden for tilgrænsende områder, såsom 

regnskabsvæsen, administrative systemer, budgetlægning, prospekter, finansiering, beskatning og 

økonomisk styring.
20

    

De danske regler om, at revisor skulle være både generelt og konkret uafhængig, har ført til en del 

debat gennem tiden. Både FRR (1993) og Erhvervs- og selskabsstyrelsen (1996) har ved forskellige 

lejligheder udfordret det danske krav til revisors generelle uafhængighed. Grunden til, at kravet 

blev udfordret, har dels været, at revisorerne og erhvervslivet ønskede videre rammer for revisors 

arbejdsområder og mulighed for at yde bistand og dels det faktum, at en del andre EU-lande havde 

markant anderledes krav til revisors uafhængighed.
21

 Årsagen til, at kravene kunne variere markant 

inden for EU, skulle findes i, at det gældende 8. selskabsdirektiv på daværende tidspunkt 

(84/253/EØF af 10. april 1984) ikke stillede materielle krav til eksempelvis den nationale regulering 

af revisors uafhængighed. Disse krav blev således defineret og reguleret nationalt.
22

  

De store forskelle i revisorlovgivningen vedrørende blandt andet uafhængighed, førte i 2002 til at 

kommissionen vedtog en henstilling om revisors uafhængighed. En henstilling har i sig selv ikke 

den store retskildemæssige værdi, hvorfor de enkelte medlemslande ikke er direkte forpligtet til at 

følge en henstilling. Dette skyldes, at en henstilling alene er en anbefaling til, hvorledes de enkelte 

medlemslande bør indrette deres lovgivning. Det er dog ofte tilfældet, at EU ”konverterer” en 

henstilling til et direktiv
23

, såfremt medlemslandene ikke følger vedtagne henstillinger.  

Den vedtagne henstilling førte til den markant ændrede danske revisorlov (lov nr. 302 af 30. april 

2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer), der trådte i kraft den 1. september 2003. Det 

fremgik af forarbejderne til denne lov, at den skulle fortolkes ”henstillingskonformt”, hvorfor 

Danmark ved vedtagelsen af denne lov tilsluttede sig indholdet af EU´s henstilling.
24

      

                                                 
20

 Revisor – regulering og rapportering - side 64.  
21

 Revisor – regulering og rapportering - side 65. 
22

 Revisor – regulering og rapportering - side 16-17. 
23

 Indholdet af et direktiv skal implementeres i national lovgivning inden for en nærmere fastsat periode og er således 
bindende for de enkelte medlemsstater.  
24

 Revisor – regulering og rapportering - side 19. 
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Revisorloven fra 2003 indeholdt en række væsentlige ændringer, hvoraf flere af disse vedrørte 

revisors uafhængighed. De væsentligste ændringer er listet nedenfor: 

 ”De to revisorlove om henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer 

blev samlet i én lov 

 Loven regulerede alene revisors erklæringsafgivelse 

 Revisors uafhængighed blev sikret gennem et omfattende regelsæt om konkret 

uafhængighed 

 Reglerne om generel uafhængighed blev ophævet 

 Regler om rotation af underskrivende revisorer blev indført 

 Regler om ejerskab af revisionsvirksomheder blev lempet 

 Obligatorisk kvalitetskontrol via et uafhængigt Revisortilsyn blev indført 

 Handlepligt ved revisors opdagelse af grov økonomisk kriminalitet blev 

indført” 25 

Ud fra ovenstående kan det konstateres, at man nok afskaffede krav til den generelle uafhængighed, 

men dette blev erstattet af et omfattende regelsæt vedrørende revisors konkrete uafhængighed. 

Herudover ses også ændringer vedrørende rotation af underskrivende revisor, der skulle ses som et 

direkte forsøg på at sikre revisors uafhængighed.  

Ovenstående beskriver, at Danmark frivilligt valgte at følge henstillingen fra EU. Fra EU´s side 

ønskede man dog at bibringe investorer og aktionærer sikkerhed for, at alle revisorer i EU afgav 

erklæringer under den fornødne uafhængighedsgaranti. For at sikre dette var det nødvendigt at 

vedtage fælles regler for hele EU, som de enkelte medlemsstater var forpligtet til at implementere. 

Dette førte til udarbejdelsen af EU-Kommissionens forslag til et helt nyt direktiv om lovpligtig 

revision af års- og koncernregnskaber (KOM(2004)177). Direktivet blev vedtaget og erstattede det 

tidligere 8. direktiv med ikrafttrædelse den 29. juni 2006. De enkelte medlemsstater havde herefter 

to år til at implementere indholdet i national lovgivning, altså senest ved udgangen af juni 2008
26

.      

3.1.2 Gældende dansk regulering af revisors uafhængighed 

Den aktuelle revisorlov (lov nr. 468 af 17. juni 2008) blev vedtaget tilbage i 2008. Loven 

gennemfører 8. direktivs uafhængighedsbestemmelser, som igen bygger på EU´s henstilling om 

                                                 
25

 KPMG-publikation – Indsigt i revisorloven - side 18-19. 
26

 KPMG-publikation – Indsigt i revisorloven – side 20-21. 
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revisors uafhængighed tilbage fra 2002. Den aktuelle danske revisorlov lever således fuldt op til 

EU´s krav vedrørende revisors uafhængighed. Da den danske lovgivning opfylder de gældende EU-

krav, vil der i nedenstående redegørelse for den aktuelle regulering af revisors uafhængighed i 

Danmark alene tages udgangspunkt i den danske lovtekst og tilhørende vejledninger.    

Revisorlovens uafhængighedsbestemmelser er indeholdt i §§24-26. § 24 indeholder de overordnede 

rammer for revisors uafhængighed, herunder rammerne for, hvornår revisor skal afstå fra at udføre 

en opgave. Ydermere indeholder § 24 overordnede bestemmelser for, hvornår der foreligger trusler 

mod revisors uafhængighed, som muligvis vil kunne afhjælpes. § 25 indeholder de særlige regler 

om tvungen rotation for revisorer i revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse 

for offentligheden – såkaldte § 21, stk. 3-virksomheder. § 26 indeholder regler om revisors 

vederlag, herunder at en revisionsvirksomhed ikke i hvert af 5 på hinanden følgende regnskabsår 

må have en større del af sin omsætning end 20 pct. hos den samme kunde.   

Den danske revisorlovgivning bygger på ”den principbaserede tilgang” til revisors uafhængighed, 

hvilket betyder, at der ikke er opstillet en egentlig facitliste for, hvad der er tilladt og hvad der er 

forbudt. Revisor skal således vurdere konkret, hver gang han eller hun påtager sig en 

erklæringsopgave med sikkerhed, hvorvidt der foreligger omstændigheder, der kan så tvivl om 

revisors uafhængighed. Da bestemmelserne i §§ 25 og 26 er absolutte, skal den konkrete vurdering 

ses i forhold til bestemmelserne i § 24, dog bortset fra de absolutte forbud i § 24 stk. 2.  

Til at udfylde den ovenfornævnte ”ramme”-bestemmelse i § 24 er der udsendt en bekendtgørelse 

(Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 – Bekendtgørelse om godkendte revisorers og 

revisionsvirksomheders uafhængighed), som fastsætter indholdet mere fyldestgørende. Til denne 

bekendtgørelse er der udsendt en vejledning i 2009, som har til hensigt at bistå revisor og/eller 

revisionsvirksomhed med fortolkningsbidrag ved vurderingen af uafhængigheden i forbindelse med 

konkrete opgaver. Vejledningen er dog alene vejledende og det er således til enhver tid revisors 

ansvar at foretage den konkrete vurdering vedrørende uafhængighed
27

.   

Nedenfor vil der blive redegjort for indholdet af ovennævnte vejledning for at konkretisere, hvilke 

regler, der gælder for revisors uafhængighed samt, hvilke overvejelser revisor bør gøre sig i 

forbindelse med en opgave-/klientaccept. I denne opgave er det, jf. afsnit om afgrænsning, valgt at 
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fokusere på uafhængighedsbestemmelserne for virksomheder af interesse for offentligheden. Disse 

virksomheder defineres i revisorlovens § 21, stk. 3 som følgende: 

 Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land 

eller et EØS-land 

 Statslige aktieselskaber 

 Kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner 

 Virksomheder, der er underlagt tilsyn af finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er 

omfattet af lov om forsikringsformidlere, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a 

(investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed 

 Virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af 

følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer 

b) En balancesum på 5 mia. DKK 

c) En nettoomsætning på 5 mia. DKK 

I forbindelse med gennemgangen vil det blive præciseret, når der gælder skærpede krav i forhold til 

virksomheder af interesse for offentligheden. Ydermere skal det præciseres, at den danske 

lovgivning vedrørende revisors uafhængighed alene dækker over de opgaver, hvor revisor afgiver 

en erklæring med sikkerhed. Disse opgaver defineres i vejledningen som: 

 ”Afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder udtalelser om 

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven 

 Afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til 

hvervgivers eget brug”
28

 

Ud fra ovenstående afgræsning af de danske uafhængighedsbestemmelsers anvendelsesområde kan 

det fastslås, at de danske regler dækker bredere end både 8. direktiv og EU-henstillingen. Disse to 

regulerer alene området for lovpligtig revision, mens den danske regulering på området dækker alle 

erklæringer med sikkerhed. Såfremt en dansk revisor afgiver en erklæring uden sikkerhed og 

samtidig ikke er uafhængig, er der således intet problem i dette, så længe revisor sørger for at 

oplyse om dette i erklæringen, jf. revisorlovens § 16, stk. 3, 2. pkt.  

3.1.2.1 Ansvar og rækkevidde 

Erklæringsafgivelse med sikkerhed kan alene ske gennem en godkendt revisionsvirksomhed, jf. 

revisorlovens § 16, stk. 2. Ifølge revisorlovens § 24, stk. 6 er det revisionsvirksomhedens ansvar at 

opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave med 
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sikkerhed, overvejer, om der foreligger omstændigheder, der hos en velinformeret tredjemand kan 

vække tvivl om revisors uafhængighed. På trods af dette er det altid den enkelte revisors ansvar at 

sikre, at alle eventuelle trusler mod uafhængigheden er identificeret og følgelig sørge for, at de 

nødvendige tiltag udføres enten ved at afstå fra opgaven eller ved at minimere eventuelle trusler ved 

hjælp af relevante sikkerhedsforanstaltninger. Alle identificerede trusler og eventuelle tiltag for at 

minimere disse skal dokumenteres i relevante arbejdspapirer. Disse arbejdspapirer skal danne 

grundlag for vurderingen af revisors uafhængighed ved en eventuel kvalitetskontrol eller eventuelle 

tvister vedrørende revisors uafhængighed.  

Uafhængighedsbestemmelserne gælder både den underskrivende revisor og den personkreds, der er 

i stand til at påvirke opgavens udførelse og derved erklæringens konklusion. Af personer, der kan 

have indflydelse på opgavens udførelse, kan eksempelvis nævnes: 

 ”Revisor selv, dvs. den revisor, der er ansvarlig for og underskriver erklæringen 

 Personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer opgavens 

udførelse. Dvs. alle personer fra det team, der sammensættes til udførelse af den konkrete 

opgave, herunder partnere og personer fra andre faggrupper, der er involveret i opgaven, 

f.eks. advokater, aktuarer eller skatte- og IT-specialister samt eventuelle eksterne eksperter, 

hvis arbejde revisor må anvende i opgaven 

 Personer, der indgår i kommandokæden i revisionsvirksomheden eller et netværk, som 

virksomheden er medlem af 

 Personer i revisionsvirksomheden eller dens netværk, der som følge af andre 

omstændigheder kan være i stand til at øve indflydelse på opgaven”
29

 

Ud over ovennævnte persongrupper skal revisor også være opmærksom på, at 

revisionsvirksomheden selv eller et netværk, den indgår i, kan have indflydelse på uafhængigheden. 

Ved vurderingen skal også indgå konkrete forhold vedrørende kunde- og revisionsvirksomhedens 

størrelse, struktur og interne organisation. I store revisionsvirksomheder, der typisk har samarbejde 

og netværk på tværs af landegrænser, stilles der også krav til at eventuelle uafhængighedstrusler, 

inden for disse, identificeres inden påbegyndelse af de konkrete opgaver. I den samlede vurdering 

skal også indgå revisionsvirksomhedens øvrige opgaver for erklæringskunden og karakteren deraf
30

.   

Under henvisning til opgavens afgrænsning til at omhandle erklæringskunder af interesse for 

offentligheden foreskriver vejledningen og bekendtgørelsens § 5, at ovenfornævnte persongruppe 

ikke alene gælder de personer i revisionsvirksomheden, der konkret er tilknyttet eller kontrollerer 
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opgaven, men også gælder øvrige ansatte i revisionsvirksomheden. Der er således tale om, at 

persongruppen, som kan påvirke uafhængighedsvurderingen, udvides, når der er tale om 

erklæringskunder af interesse for offentligheden
31

. Mere herom senere.    

3.1.2.2 Almindelige bestemmelser 

Bekendtgørelsens § 1, stk. 1 omhandler de almindelige bestemmelser, der foreskriver, at revisor 

ikke må udføre opgaver, hvor der afgives erklæring med sikkerhed, når der foreligger trusler, som 

kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand. I vejledningen 

defineres en velinformeret tredjemand som en person, der forudsættes at have den fornødne indsigt i 

en konkret erklæringsafgivelse til at kunne vurdere forholdene vedrørende uafhængighed
32

. § 1, stk. 

2 foreskriver, at revisor, såfremt der identificeres trusler mod uafhængigheden, skal forsøge at 

mindske disse til et acceptabelt niveau ved hjælp af relevante sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt 

dette ikke er muligt, skal revisor afstå fra at påtage sig opgaven. For en nærmere eksemplificering af 

de omtalte trusler henviser bekendtgørelsens § 1, stk. 2 til revisorlovens § 24. stk. 3, som oplister 

følgende trusler:  

 Selvrevision/egenkontrol 

 Egeninteresse 

 Partiskhed 

 Nære personlige, herunder familiære, relationer 

 Intimidering 

Disse trusler uddybes og defineres yderligere i vejledningen.  

Risikoen for selvrevision/egenkontrol kan forekomme, når revisor har deltaget i eller haft 

indflydelse på beslutninger, der alene burde foretages af ledelsen. I den situation kan det være svært 

for revisor at forholde sig fuldstændig objektivt, hvilket kan true uafhængigheden.  

Egeninteresse beskrives som situationen, hvor revisor har finansielle interesser eller andre interesser 

hos kunden, eksempelvis at revisionsfirmaet er meget afhængige af et honorar fra en specifik kunde.  

Partiskhed omtales som situationer, hvor revisor er involveret i retssager, der kan påvirke kunden 

positivt eller negativt - eller situationer, hvor revisor handler med kundens aktier eller værdipapirer. 
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Nære personlige, herunder familiære, relationer dækker over situationer, hvor revisor opbygger et 

for nært og tillidsfuldt forhold til kunden herunder personalet. Et for nært forhold til kunden kan 

påvirke revisors dømmekraft og objektivitet i forhold til kundens arbejde. 

Intimidering skal forstås som risikoen for, at revisor ikke bevarer sin objektivitet, hvis en kunde 

optræder truende eller revisor simpelthen frygter en indflydelsesrig kunde og følgerne heraf.  

Når revisor skal vurdere og tage stilling til ovennævnte trusler, skal revisor - som en del af dette - 

tage stilling til væsentligheden af disse. Væsentligheden påvirkes blandt andet af truslens styrke, de 

involverede personers status, karakteren af det forhold, der giver anledning til truslen, samt det 

generelle miljø omkring udførelsen af opgaven. Samtidig skal revisor vurdere, hvorvidt 

truslen/truslerne er situationsbestemte, samt hvorvidt truslerne enkeltvis eller samlet set udgør en 

trussel, der gør det muligt at påtage sig opgaven eller revisor i stedet skal afstå fra at påtage sig 

opgaven.  

Nogle trusler kan mindskes til et acceptabelt niveau ved at gennemføre såkaldte 

sikkerhedsforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan være af vidt forskellig karakter alt 

afhængig af uafhængighedstruslen, revisionsvirksomhedens størrelse og organisation, opgavens 

karakter samt beskyttelsesforanstaltningerne hos den, der er ansvarlig for erklæringsemnet.  

Som eksempler på sikkerhedsforanstaltninger nævner vejledningen: Udskiftning af medarbejdere 

eller underskrivende revisor, ekstra omhu ved gennemgang af opgaven, herunder arbejdspapirer, 

samt supplerende gennemgang fra en uafhængig partner og yderligere kontrolforanstaltninger
33

. 

Visse trusler er dog af en sådan karakter, at disse ikke kan mindskes til et acceptabelt niveau ved 

hjælp af sikkerhedsforanstaltninger. I en sådan situation skal revisor altid afstå fra at påtage sig 

opgaven. De nævnte situationer fremgår af bekendtgørelsens § 2, der er en såkaldt 

forbudsbestemmelse. Indholdet af § 2 vil blive gennemgået nedenfor.  

3.1.2.3 Forbudsbestemmelse – bekendtgørelsens § 2 

Som tidligere nævnt er bekendtgørelsens § 2 en absolut forbudsbestemmelse, hvilket vil sige, at 

bestemmelsen er udtømmende, samt at de omhandlede trusler aldrig vil kunne mindskes til et 

acceptabelt niveau ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger. Ved identifikation af § 2-trusler skal 

revisor således altid afstå fra at påtage sig opgaven.  
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De trusler, der omhandles i bekendtgørelsens § 2, udspringer af revisorlovens § 24, stk. 2. 

Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 litra a-d omhandler situationer, hvor tætte familiemæssige bånd 

påvirker uafhængigheden. Tætte familiemæssige bånd defineres i bekendtgørelsens § 2, stk. 2 som:  

”Tætte familiemæssige bånd, som nævnt i stk. 1, nr. 1, foreligger i relation til forældre, søskende, 

ægtefæller eller samboende, børn samt andre personer, som er i et afhængighedsforhold til den 

pågældende”.  

Ovenstående formulering viser, at et afhængighedsforhold således også kan bestå i forhold til 

personer, der ligger uden for den egentlige familiekreds. Som eksempler herpå nævner vejledningen 

tidligere ægtefælle og plejebørn.  

Den personkreds, i revisionsvirksomheden, der rammes af bestemmelsen, er gennemgået ovenfor 

under afsnittet ansvar og rækkevidde
34

.     

Nedenfor vil der kort blive redegjort for de forbudssituationer, der involverer tætte familiemæssige 

bånd i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 litra a-d. 

Litra a – væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse i den virksomhed, som opgaven 

vedrører. Økonomisk interesse skal eksempelvis forstås som ejerinteresser i form af aktier, 

anparter, gældsbreve, ansvarlig lånekapital samt gælds- eller kautionsforpligtelser og lignende. Ved 

direkte økonomisk interesse skal forstås, at personen selv er i stand til at påvirke 

investeringsbeslutninger igennem ejerskab af eksempelvis anparter eller aktier. Som eksempel på en 

indirekte økonomisk interesse omtaler vejledningen en situation, hvor personen ikke selv har direkte 

rådighed over investeringen, hvilket eksempelvis kan være tilfældet, hvor interessen opnås via et 

investeringsselskab. Det er vigtigt at notere sig, at den direkte eller indirekte økonomiske interesse 

skal være væsentlig, for at forbudsbestemmelsen træder i kraft. Interessen kan både være væsentlig 

set i forhold til den relative aktieandel i virksomheden, men den kan også være væsentlig ud fra en 

nominel betragtning i forhold til personen selv.  

Litra b – har en ledende stilling hos den, som ønsker opgaven udført, eller som opgaven vedrører. 

Ved ledende stilling skal forstås en stilling, hvor personen er medlem af bestyrelse eller direktion 

eller i øvrigt har ansvaret for vigtige beslutninger hos erklæringskunden. Det vil typisk være 

erklæringskunden selv, der ønsker opgaven udført. I nogle situationer kan det dog også være banker 
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eller offentlige myndigheder, der ønsker en erklæring med sikkerhed udarbejdet. Dette kunne 

eksempelvis være tilfældet i forbindelse med en låneanmodning eller tilskudsordning.  

Litra c – har direkte indflydelse på udarbejdelsen af det, som opgaven vedrører. Ved dette skal 

forstås de situationer, hvor et familiemedlem deltager i bogføring og regnskabsudarbejdelse eller i 

øvrigt varetager ansvarsfunktioner inden for økonomiområdet og som derigennem kan øve direkte 

påvirkning på, det som erklæringen vedrører. Dette dækker også over funktionen som intern revisor. 

Litra d – har forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, som opgaven vedrører, med 

mindre forbindelsen er inden for normal virksomhed og ikke udgør en væsentlig trussel mod 

revisors uafhængighed. Det centrale ved denne bestemmelse er at vurdere, hvorvidt de vilkår, der 

ligger til grund for den forretningsmæssige forbindelse, kan anses for værende almindelige. I denne 

vurdering skal indgå, hvorvidt handelsbetingelserne er på linje med dem, der tilbydes øvrige 

forretningsmæssige forbindelser. Såfremt der benyttes særlige handelsbetingelser, som eksempelvis 

usædvanlige låne- eller afdragsvilkår, kan forbudsbestemmelsen træde i kraft i forhold til 

erklæringsafgivelsen. Omfanget af samhandlen vil også spille ind ved vurderingen. Såfremt 

samhandlen udgør en væsentlig del af erklæringskundens samlede forretningsomfang, vil dette også 

kunne medføre et forbud mod, at revisor påtager sig opgaven
35

.     

Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2 indeholder reglerne om forbud mod, at en tidligere ledende 

medarbejder hos erklæringsobjektet og som inden for de sidste to år har haft mulighed for at udøve 

indflydelse på det materiale revisor skal erklære sig om, ikke må være en del af det team, der kan 

påvirke eller kontrollere opgavens udførelse hos revisionsfirmaet. Den toårige karensperiode skal 

regnes fra den dag, personen fratrådte hos erklæringskunden, til den dag, hvor personen bliver en 

del af erklæringsteamet. Bestemmelsen har til formål at sikre, at der ikke udføres egenkontrol i 

forbindelse med erklæringsafgivelsen. På den baggrund er det således afgørende for vurderingen at 

fastlægge den tidligere ansattes tidligere arbejdsområder
36

.   

Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3 omhandler økonomisk interesse i kundevirksomheden. I denne 

bestemmelse er den personkreds, der rammes, blevet udvidet fra at gælde revisor samt de personer, 

som kan påvirke eller kontrollere opgaven, til også at gælde selve revisionsvirksomheden. Dette 

skal forstås bredt, således at samtlige afdelinger globalt, samt eventuelle datterselskaber og netværk, 

rammes.  
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Ifølge bestemmelsen forbydes enhver form for direkte økonomisk interesse i kundevirksomheden. 

Som eksempel kan nævnes aktier, obligationer, gældsbeviser, optioner og andre værdipapirer. Når 

det gælder direkte økonomiske interesser, opereres der ikke med, hvorvidt en interesse er væsentlig 

eller ej. Et ejerskab af én aktie vil således betyde, at revisor skal afstå fra opgaven.  

Ud over et forbud mod direkte økonomisk interesse, indeholder bestemmelsen også et forbud mod 

væsentlig indirekte økonomisk interesse. Da egeninteressen ved indirekte økonomisk interesse som 

oftest vil være mindre, kræves det, at den er så væsentlig, at denne vil kunne benyttes til at påvirke 

ledelsesbeslutninger truffet af kunden, eller alternativt har et omfang, hvor den kan påvirke revisors 

egne økonomiske forhold og den vej rundt vil kunne påvirke erklæringsopgaven.  

Vejledningen lægger vægt på, at en interesse kan blive så indirekte, at den ikke bør få indflydelse på 

vurderingen af revisors uafhængighed. Her nævnes f.eks. medejerskab via større 

investeringsforeninger, pensionsopsparinger, hvor midlerne er anbragt i aktier m.v. I disse tilfælde 

vil interessen som udgangspunkt være så indirekte, at den ikke vil være omfattet af forbuddet.  

Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4 indeholder regler for det forhold, at revisor, 

revisionsvirksomheden eller andre personer i revisionsvirksomheden, som har mulighed for at 

kontrollere eller påvirke opgavens udførelse, samtidig har forretningsmæssige forbindelser til 

erklæringskunden. Udgangspunktet er at disse kommercielle, økonomiske interesser kan accepteres 

uden at påvirke uafhængigheden såfremt visse krav overholdes. Kravene er opstillet for at sikre, at 

uafhængigheden ikke trues gennem egeninteresse, påvirkning eller intimidering.  

Kravene er som følger: Forretningsforbindelsen skal udøves inden for parternes almindelige 

virksomhed og på almindelige forretningsvilkår og den må ikke have så betydeligt et omfang, at den 

udgør en trussel. Det skal understreges, at alle tre dele af ovenstående skal være opfyldt, for at 

forholdet muligvis kan accepteres. Der vil dog altid være tale om skøn, når det skal vurderes, 

hvorvidt der er tale om almindelige forretningsvilkår, samt hvornår et forretningsomfang udgør en 

trussel.  

Det sidste punkt i bekendtgørelsens § 2 stk. 1 er nr. 5. Denne omhandler to situationer, der vil true 

revisors uafhængighed. Første situation er, hvor erklæringskunden har direkte eller væsentlig 

indirekte økonomisk interesse i revisionsvirksomheden. Anden situation er, hvor erklæringskunden 
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har ret til at udpege medlemmer af bestyrelsen i revisionsvirksomheden. Disse situationer vil true 

uafhængigheden og vil derfor ikke kunne accepteres
37

.     

3.1.2.4 Særlige forhold 

Bekendtgørelsens §§ 3 og 4 vedrører særlige forhold. I denne sammenhæng skal særlige forhold 

forstås som situationer, hvor revisor ikke har indset, og ikke burde have indset, at der forelå 

tilfælde, som under normale omstændigheder ville være omfattet af forbudsbestemmelserne i 

bekendtgørelsens § 2. For at §§ 3 og 4 kan træde i kraft, er det afgørende, at revisor har fulgt de af 

revisionsvirksomheden fastlagte procedurer for at sikre uafhængigheden, samt at revisor ikke 

bevidst har holdt sig i ”god tro” ved ikke at foretage tilstrækkeligt med handlinger/undersøgelser for 

at sikre uafhængigheden. Såfremt revisor har levet op til disse krav, kan §§ 3 og 4 benyttes, idet 

revisor indtil tidspunktet for konstateringen af det forhold, der påvirker uafhængigheden, ikke har 

været vidende om dette og derfor ikke kan have været påvirket af dette.  

§ 3 regulerer, hvorledes revisor skal handle i det tilfælde, at revisor utilsigtet er kommet i en 

situation, hvor revisor selv eller en person, der kan påvirke eller kontrollere opgaven, via 

familiemæssige eller andre personlige bånd der ifølge § 2, stk. 1, nr. 1 ville påvirke 

uafhængigheden. 

Såfremt forholdet vedrører revisor selv, skal denne afstå fra at udføre opgaven, jf. § 3, stk. 2. 

Såfremt forholdet vedrører en person, som kan påvirke eller kontrollere opgaven, skal denne person 

straks fjernes fuldstændig fra opgaven. Ydermere skal revisor være særlig omhyggelig ved 

gennemgangen af pågældende persons arbejdspapirer, idet der allerede inden revisor fik kendskab 

til det uafhængighedstruende forhold, har foreligget et sådant forhold, som vil kunne have påvirket 

den pågældende person. Denne ekstra omhyggelighed skal dokumenteres i arbejdspapirerne, jf. § 3, 

stk. 3.  

§ 4 regulerer situationer, hvor revisor selv eller en person, der kan påvirke eller kontrollere 

opgaven, er kommet eller kommer i besiddelse af økonomiske interesser i kundevirksomheden. For 

at § 4 kan tages i anvendelse, stilles der de samme krav til revisors forudgående undersøgelser af 

uafhængigheden, som beskrevet ovenfor under § 3. Herefter kan revisors manglende kendskab til 

den økonomiske interesse skyldes to ting: For det første kan det skyldes, at interessen er opstået 

som følge af en ekstern begivenhed, såsom arv. For det andet kan interessen have bestået hele vejen 
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under opgavens udførelse, hvor personen, der har mulighed for at påvirke eller kontrollere opgaven, 

blot ikke har meddelt om forholdet.  

Situationen, hvor en ekstern begivenhed medfører den uafhængighedstruende økonomiske interesse, 

reguleres i § 4, stk. 2. For at kunne fortsætte opgaven skal revisor sørge for, at den pågældende 

person afhænder den økonomiske interesse inden for én måned, efter forholdet er konstateret. Indtil 

dette er sket, skal den pågældende person fjernes fra erklæringsteamet og afskæres muligheden for 

at deltage i væsentlige beslutninger vedrørende opgaven. Da forholdet er opstået undervejs, skal 

revisor ikke fortage sig noget bagudrettet.  

§ 4, stk. 3 regulerer den situation, hvor forholdet har bestået noget tid, uden at personen har meddelt 

dette til revisor. For at revisor skal kunne fortsætte med opgaven, stilles der de samme krav som i 

stk. 2. Da forholdet i dette tilfælde har bestået, før revisor fik kendskab til dette, stilles der 

yderligere krav til en særlig omhyggelig og dokumenteret gennemgang af den pågældende persons 

arbejdspapirer
38

.  

3.1.2.5 Virksomheder af interesse for offentligheden 

§ 5 i bekendtgørelsen indeholder de regler, der alene gælder for virksomheder af interesse for 

offentligheden. Der er tale om en forbudsbestemmelse, som stiller større krav til uafhængigheden 

end de øvrige bestemmelser vedrørende uafhængighed. I bestemmelsen udvides den omfattede 

personkreds til også at gælde andre personer i revisionsvirksomheden, der ikke kan påvirke eller 

kontrollere den konkrete opgaves udførelse.  

Ifølge § 5, nr. 1 må revisor aldrig afgive en erklæring med sikkerhed, hvis nogen i den omtalte 

personkreds har deltaget i bogføring eller lignende registreringer, som danner grundlaget for det 

forhold, der afgives erklæring om. Revisor må heller ikke have deltaget ved udarbejdelsen af det 

dokument erklæringen vedrører. Ikke engang mekanisk registrering af data må forekomme. Der er 

tale om et absolut forbud.  

De ydelser, der kan tillades, bestemmes af de krav god revisionsskik til enhver tid stiller til revisors 

arbejde. Revisor må gerne stille forslag til, hvorledes en erklæringskunde eksempelvis kan 

lovliggøre regnskabet, men det er altid afgørende, at alle beslutninger vedrørende 

regnskabsudarbejdelsen udelukkende foretages af ledelsen. 
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I helt særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra ovenstående regler. Vejledningen nævner 

eksemplet, hvor en modervirksomhed ikke selv har mulighed for at få udarbejdet regnskaber for 

datterselskaber eller filialer. I den sammenhæng er det dog et krav, at bistanden alene indtager en 

teknisk eller mekanisk karakter, at rådgivningen kun er informativ, at de regnskaber, der bistås med, 

ikke er væsentlige set i forhold til det samlede koncernregnskab, samt at det honorar, revisor opnår 

herved, ikke er væsentligt set i forhold til det samlede honorar. 

Vejledningen omtaler også muligheden for, at revisor, i helt særlige og enkeltstående nødstilfælde, 

både kan forestå regnskabsudarbejdelse og efterfølgende revision, såfremt en afståelse fra dette vil 

medføre væsentlig skade for virksomheden. For at denne løsning kan blive aktuel, kræves det dog, 

at der ikke er nogen anden tænkelig udvej for, at virksomheden selv forestår udarbejdelsen. Såfremt 

disse omstændigheder er til stede, bør revisor dog ikke deltage i endelige beslutninger men derimod 

indhente bekræftelser fra ledelsen hos kunden. Ydermere skal revisor iværksætte 

sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at trusler mod at uafhængigheden minimeres. Det skal altid 

oplyses i regnskaberne, hvilke ydelser revisor har leveret.  

§ 5, nr. 2 forbyder revisor at afgive erklæring med sikkerhed for en kunde, hvor revisor inden for de 

sidste to år har været med til at ansætte ledende medarbejdere til centrale finansielle og 

administrative ledelsesstillinger. Med dette forstås, at revisor ikke må have været medvirkende til at 

udpege kandidater eller beslutte, hvem der bør ansættes på nogen måde. Revisor må derimod gerne 

bistå virksomheden med at definere, hvilke kompetencer der kræves for at besidde en specifik 

stilling samt informere kandidater om, hvad der kræves for at besidde stillingen. Revisor må også 

gerne annoncere for kunden, så længe alle beslutninger træffes af kunden selv
39

.   

3.1.2.6 Andre trusler mod uafhængigheden 

Bekendtgørelsens § 6 omhandler andre trusler. Der er ikke tale om absolutte forbud, som det var 

tilfældet i § 2, men derimod er der tale om trusler, som skal vurderes i forhold til den konkrete 

opgave og i den forbindelse skal det vurderes, hvorvidt en eventuel trussel er af en sådan karakter, 

at der skal iværksættes sikkerhedsforanstaltninger for at mindske truslen til et acceptabelt niveau, 

såfremt det er muligt. Bestemmelsen er ikke udtømmende, hvorfor den alene angiver eksempler på 

tilfælde, hvor der skal udvises særlig agtpågivenhed i forhold til at vurdere, hvorvidt der rent faktisk 

foreligger en trussel, der ville kunne bringe en velinformeret tredjemand i tvivl om revisors 

uafhængighed.  
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Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 1, at truslen skal have foreligget inden for de seneste 2 år. 

Den trusselstype, der behandles, vedrører risikoen, for at revisor igennem en erklæring med 

sikkerhed risikerer at udtale sig om eget arbejde. Vejledningen nævner i den forbindelse en række 

eksempler, hvor revisor bør overveje om denne risiko foreligger, såfremt denne type opgaver er 

udført inden for den nævnte 2 års periode. Eksempelvis nævnes bistand med regnskabsudarbejdelse 

og bogføring. Vedrørende virksomheder af interesse for offentligheden kan denne trussel dog aldrig 

afhjælpes ved brug af sikkerhedsforanstaltninger, idet udførelsen af denne type opgaver altid vil 

medføre, at revisor skal afstå fra at påtage sig opgaver med at afgive erklæringer med sikkerhed, jf. 

tidligere gennemgang af bekendtgørelsens § 5. Vejledningen nævner også trusler, hvor revisor 

tidligere har bistået med udvikling og implementering af økonomistyringssystemer, 

vurderingstjenester og intern revision. For hvert at disse tilfælde præciserer vejledningen, hvilke 

overvejelser revisor bør gøre sig, inden denne påtager sig at afgive en erklæring med sikkerhed
40

.  

Bekendtgørelsens § 6, stk. 2 omhandler den trussel, der vedrører, at revisor eller andre personer, der 

har kunnet påvirke eller kontrollere opgaven inden for de sidste 2 år, har optrådt som 

partsrepræsentant for den virksomhed, som opgaven vedrører. Ved partrepræsentation skal, ifølge 

vejledningen, forstås situationer, hvor revisor har repræsenteret kunden aktivt ved juridiske tvister 

såsom voldgifter eller indgåelse af juridisk bindende forlig. Det præciseres i den forbindelse, at 

revisors uafhængighed ikke vil anses for at være truet i situationer, hvor revisor alene optræder som 

bisidder eller rådgiver. Her nævnes eksempler, hvor revisor optræder som bisidder ved sager i 

fondsrådet eller skattesager. Det er dog afgørende, at revisor i disse tilfælde har stor opmærksomhed 

på, at rollen ikke ændres til at være en egentlig partsrepræsentant. 

Bekendtgørelsens § 6, stk. 3 er en form for ”opsamlingsbestemmelse”. Dette skal forstås ved, at 

bestemmelsen har til formål at regulere/opfange de trusler, som de øvrige 

uafhængighedsbestemmelser ikke har behandlet. Vejledningen omtaler f.eks. risikoen for, at 

personer uden tætte familiemæssige bånd også vil kunne påvirke uafhængigheden, såfremt personen 

indgår i et afhængighedsforhold med revisor og ”regelmæssig social omgang” finder sted. Disse 

situationer skal vurderes konkret for at klarlægge, hvorvidt truslen kan anses for at true revisors 

uafhængighed
41

.   
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3.1.2.7 Netværk 

I den ovennævnte gennemgang er det blandt andet beskrevet, at revisionsvirksomhedens netværk 

også skal optræde uafhængigt i forhold til den konkrete opgave. Bekendtgørelsens § 7 samt 

vejledningen bidrager med at definere, hvorledes begrebet skal forstås. Af vejledningen fremgår 

følgende definition på et netværk: 

 ”Der skal være tale om et samarbejde, som revisor eller revisionsvirksomheden deltager i, 

og samarbejdet 

 skal tage sigte på overskuds- eller omkostningsdeling, eller 

 der skal være tale om et samarbejde, der er karakteriseret ved, at det enten har 

- fælles ejerskab, kontrol eller ledelse, 

- fælles kvalitetspolitik eller –procedurer, 

- fælles forretningsstrategi, 

- fælles firmanavn, eller 

- er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer”
42

  

Ifølge vejledningen og bekendtgørelsen vil et samarbejde, der indeholder ét eller flere af disse 

elementer, således medføre, at der er tale om et netværk. Hvorvidt disse elementer gør sig 

gældende, vil altid bero på en konkret vurdering af omstændighederne, hvorunder samarbejdet 

udføres.  

Der opereres ikke med en øvre eller nedre grænse for, hvilken størrelse et samarbejde skal have, for 

at det kan defineres som et netværk. Ligeledes opereres der heller ikke med geografiske 

afgrænsninger i forhold til netværk. Et netværk kan således bestå både nationalt men også 

internationalt på tværs af landegrænser.  

Vejledningen eksemplificerer yderligere, i hvilke tilfælde der kan være tale om netværk, samt i 

hvilke tilfælde der ikke er tale om netværk. Fælles for alle eksemplerne er, at svaret kan findes i den 

ovennævnte definition ved at undersøge, hvorvidt nogle af de nævnte elementer indgår i 

samarbejdet, hvorfor eksemplerne ikke vil blive gennemgået yderligere i nærværende opgave
43

.  

3.1.3 Foreslåede ændringer til nuværende regulering – EU kommissionen 

Som en konsekvens af den globale finansielle krise udsendte EU kommisær Michael Barnier i 

efteråret 2010 en Grønbog, der skulle ses som et debatoplæg til at diskutere den fremtidige 

revisionspolitik inden for EU. Man mente fra EU´s side, at der var behov for at stramme op på 
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reglerne vedrørende revisors virke for at sikre en højere kvalitet og uafhængighed i den udførte 

revision for på den måde at øge tilliden til reviderede regnskaber for virksomheder inden for EU. 

Dette førte til, at Europakommissionen den 30. november 2011 fremlagde forslag til ændringer på 

revisionsområdet i form af KOM (2011) 778 og KOM (2011) 779/3. Ændringerne skal afløse det 

nugældende direktiv om lovpligtig revision (2006/43/EC), såfremt de vedtages endeligt
44

.  

Baggrunden for ovennævnte forslag er, ifølge kommissionen, at revisionsbranchen, under den 

nuværende regulering, har en del svagheder. Eksempelvis mener man, at Big 4 dominerer for 

meget, når det gælder større børsnoterede virksomheder. Dette faktum ser man som et problem, 

såfremt et af disse skulle gå konkurs, hvilket så ville medføre en endnu højere koncentration af 

”store kunder” hos få store revisionsvirksomheder. Kommissionen vurderer også, at revisors 

uafhængighed bør sikres bedre gennem en minimering af potentielle interessekonflikter. Endelig 

ønsker kommissionen en højere kvalitet, når det gælder revisionen af finansielle virksomheder samt 

børsnoterede virksomheder.  

Som det kan ses af ovenstående, ønsker kommissionen, som et af punkterne, at forbedre sikringen 

af revisors uafhængighed. Dette skal ifølge forslaget hovedsageligt ske ved at indføre nedenstående 

krav til revisor og revisionsvirksomhed: 

Tvungen rotation af revisionsvirksomhed: Efter gældende regler er det alene den/de underskrivende 

revisor(er), der skal ”rotere af” efter en 7 års periode, for derefter at ”køle af” i minimum 2 år. 

Ifølge det oprindelige forslag skal denne rotation ikke alene gælde underskrivende revisor men 

selve revisionsvirksomheden. Denne skal ”rotere af” efter 6 år, såfremt der benyttes ét 

revisionsfirma eller 9 år, såfremt der benyttes to revisionsvirksomheder. ”Nedkølingsperioden” 

ønskes derudover ændret til 4 år – altså en markant ændring af de nuværende rotationsregler
45

.  

Forbud mod at levere ”andre ydelser” til revisionskunder samt opdeling mellem revisionsydelser 

og ”andre ydelser”: Ifølge gældende regler er det muligt at levere ”andre ydelser” til 

revisionskunder, såfremt man følger de uafhængighedsregler, der er gennemgået under 

gennemgangen af den nuværende regulering og såfremt en velinformeret tredjemand vil anse 

revisor for at være uafhængig. Ifølge forslaget skal det ikke længere være muligt at levere ”andre 

ydelser” til en revisionskunde. Faktisk ønsker kommissionen ifølge forslaget, at de store 
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revisionsvirksomheder i fremtiden alene skal have lov til at levere revisionsydelser. Big 4 vil 

således blive tvunget til at vælge mellem at levere revisionsydelsen eller ”andre ydelser”. 

Forslaget indeholder en lang række andre ændringer for revisors arbejde, herunder ændringer 

vedrørende tilsyn, udbud m.m. Ovenstående elementer er dog nævnt, idet disse omtales af 

kommissionen som værende direkte forbundet med at forbedre revisors uafhængighed
46

.    

Kapitel 4 

4.1 Forventningskløften 

I dette afsnit vil der kort redegøres for begrebet forventningskløft.  

Forventningskløften er et udtryk for, at regnskabsbrugernes/offentlighedens forventninger til 

revisors arbejde ikke stemmer overens med det arbejde, revisor rent faktisk udfører. Denne situation 

er stærkt problematisk, idet revisors rolle er at agere offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor det 

er helt afgørende, at forventningskløften søges minimeret. Revisionsbranchen har derfor en utrolig 

vigtig opgave i, at identificere de væsentligste årsager til at forventningskløften opstår for derefter 

at kunne forsøge at ændre på dette gennem åben dialog og oplysning.  

Et af de helt klassiske eksempler på, at der opstår en forventningskløft mellem revisors faktiske 

udførte arbejde og offentlighedens forventninger, skyldes offentlighedens manglende kendskab til 

de krav, der stilles til revisors arbejde. Revisor skal efter gældende regler afgive en 

revisionspåtegning, der sikrer en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige 

fejl. Dette betyder ikke, at revisor ved at afgive en blank påtegning giver en absolut sikkerhed for, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl. Grunden hertil er, at revisionen skal udføres 

omkostningseffektivt. Dette medfører, at revisor ikke kan gennemgå samtlige transaktioner, der er 

gennemført i regnskabsåret. Revisor benytter sig derimod af at fastlægge et væsentlighedsniveau, 

der bliver til på baggrund af en samlet risikovurdering for den enkelte revisionskunde. Ud fra dette 

væsentlighedsniveau beslutter revisor, hvilke områder fokus skal rettes mod i forbindelse med 

revisionen.  

                                                 
46

 Europakommissionens hjemmeside – Reform of the audit market, press release og MEMO/11/856. 



Kandidatafhandling efterår 2013 – Emne: Revisors uafhængighed 

36 

 

Forventningskløften kommer ofte til udtryk i forbindelse med besvigelsessager, hvor særligt 

dagspressen er hurtige til at hænge revisor ud som den ”store syndebuk”. Det kan ikke afvises, at 

revisor i visse tilfælde burde være blevet bekendt med visse besvigelser. Ofte vil det dog forholde 

sig sådan, at personer fra ledelsen har været involveret i væsentlige besvigelser, hvilket ofte vil 

indeholde forfalskninger af bilag m.v. Dette er selvsagt meget svært for revisor at afsløre.  

Forventningskløften består af to komponenter: Præstationskløften og rimelighedskløften. 

Nedenstående figur viser disse.  

 

Figur 2 - kilde: Professionsetik for revisorer 

Præstationskløften kan yderligere underinddeles i to komponenter: Mangelfuld regulering og 

mangelfuldt arbejde. Mangelfuld regulering gør sig gældende i de situationer, hvor revisor udfører 

sit arbejde i henhold til gældende regulering på området, men hvor 

offentligheden/regnskabsbrugerne alligevel har divergerende forventninger til revisors faktiske 

udførte arbejde.  

Mangelfuldt arbejde er derimod udtryk for en situation, hvor revisors faktiske arbejde ikke lever op 

til brugernes forventninger som konsekvens af, at det faktiske arbejde har været mangelfuldt i 

forhold til gældende regulering. Sidstnævnte situation har revisor naturligvis mulighed for at 

påvirke direkte i forhold til at mindske forventningskløften ved simpelthen at udføre sit arbejde i 

henhold til gældende regulering.  

Rimelighedskløften opstår i situationer, hvor offentligheden har urimelige forventninger til revisors 

arbejde. Som eksempel kan nævnes de situationer, hvor offentligheden forventer, at revisor bør 

identificere og afdække samtlige besvigelser. Dette er en urimelig forventning til revisors rolle i 

forbindelse med revisionen. Revisionsbranchen kan gøre meget selv for at mindske 
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rimelighedskløften. Her tænkes særligt på en mere åben kommunikation til omverdenen, hvor der 

informeres om forskellen på høj grad af sikkerhed og absolut sikkerhed, samt de forhold og krav 

revisor udfører sit arbejde under
47

.   

At der eksisterer en forventningskløft bekræftes af en undersøgelse foretaget af den engelske 

revisorforening (ACCA) udført i 2012. Undersøgelsen havde til formål at undersøge, hvor stor en 

tillid offentligheden havde til revisors arbejde, samt hvordan revisionsbranchen opfattede sig selv. I 

undersøgelsen deltog 250 revisorer og 1500 regnskabsbrugere og meningsdannere fra hele verden. 

Af undersøgelsen fremgik det blandt andet, at ca. 75% af revisorerne mente, at den brede 

offentlighed havde tillid til revisorerne, hvorimod undersøgelsen viste, at det kun var ca. 55% af den 

brede offentlighed, der havde tillid til revisorerne. Ydermere viste undersøgelsen, at kun lidt over 

halvdelen af de adspurgte havde tillid til, at revisorerne optrådte i offentlighedens interesse fremfor 

i kundevirksomhedens interesse. Undersøgelsen lagde vægt på, at resultatet af disse målinger i høj 

grad skyldes forventningskløften mellem offentlighedens forventning til revisors arbejde og revisors 

faktiske udførte arbejde og de krav, der stilles hertil
48

.  

Også hos FSR er administrerende direktør, Charlotte Jepsen, opmærksom på den engelske 

undersøgelse. Hun pointerer på FSR´s hjemmeside vigtigheden i, at den danske revisionsbranche 

som helhed bidrager til mere åbenhed og hele tiden forsøger at forbedre dens kommunikation med 

offentligheden for på sigt at mindske forventningskløften. Hun understreger endvidere behovet for, 

at revisionsbranchen ”følger med tiden”, forstået ved, at den skal være omstillingsparat og 

imødekommende overfor en bred kommunikation med offentligheden. Hun ser gerne, at 

revisionsbranchen handler proaktivt for på den måde at forventningsafstemme, inden der opstår 

forhold, som kan påvirke forventningskløften i negativ retning.  

Charlotte Jepsen pointerer yderligere, at branchen skal have fokus på at få fortalt offentligheden 

hvilket arbejde/handlinger, der reelt ligger til grund for revisors påtegning. Dette skal være med til 

at genopbygge tilliden, mindske forventningskløften samt synliggøre, hvilken værdi revisors rolle 

reelt spiller for samfundet og fundamentet for økonomisk vækst
49

.     

                                                 
47

 Professionsetik for revisorer – side 14-16. 
48

 Uddrag af undersøgelse - http://www.accaglobal.com/en/discover/news/2012/09/public-value.html 

49
 Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation og handling. 

http://www.accaglobal.com/en/discover/news/2012/09/public-value.html
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Kapitel 5  

5.1 Krakkede banker – årsager og kritik af revisor 

I nærværende afsnit vil der foretages en overordnet gennemgang af de væsentligste årsager til de 

enkelte bankers krak. Ydermere vil det undersøges, hvorvidt revisor har været genstand for kritik i 

forbindelse med revisionen af de krakkede banker. De benyttede kilder vil hovedsageligt udgøres af 

advokatundersøgelser og redegørelser.  

5.1.1 Roskilde bank 

Den 3. marts 2009 blev Roskilde bank erklæret konkurs efter at have været i betalingsstandsning 

siden 6. oktober 2008. Forud for dette var gået nogle år, hvor banken havde haft et stort fokus på at 

opnå vækst. Dette skete hovedsageligt ved at øge udlånene markant i forhold til indlånene. 

Udlånene blev særligt bevilget inden for ejendomssektoren, hvor der ydermere var en stor 

koncentration af store engagementer. I årene 2006 og 2007 voksede udlånene så kraftigt i forhold til 

indlånene, at man havde et indlånsunderskud, hvor udlånene var næsten dobbelt så store som 

indlånene. Denne meget risikovillige fundingstrategi skulle vise sig at blive problematisk.  

Roskilde Bank voksede i ovennævnte periode meget hurtigt. Faktisk voksede Banken markant 

hurtigere end andre sammenlignelige pengeinstitutter i samme periode. Institutter, der ellers også 

var kendetegnet ved en høj vækst. Roskilde Bank havde en vækststrategi, der som nævnt centrerede 

sig om udlån til ejendomssektoren. Denne kraftige vækst og eksponering i forhold til 

ejendomsmarkedet fik i 2005 Finanstilsynet til at afgive en risikooplysning til Banken. Banken 

ønskede dog fortsat at følge den noget risikable vækststrategi, hvilket førte til en intensiv 

tilsynsindsats i både 2005, 2006 og 2007. Det skærpede tilsyn medførte en række påbud og 

risikooplysninger, som særligt var rettet mod en bedre risikostyring. Banken selv og dennes 

eksterne revision gav ikke anledning til at tro, at påbuddene ikke blev efterlevet, hvorfor 

finanstilsynet ikke havde anledning til at antage, at Banken i det væsentligste ikke blev drevet inden 

for lovens rammer.  

De store prisstigninger på ejendomsmarkedet frem til finanskrisen var en afgørende faktor for den 

vækst og gode indtjening, som Roskilde Bank præsterede i årene inden konkursen. Med udgangen 

af 2006 ændrede billedet sig dog noget, idet priserne på fast ejendom generelt stoppede deres 
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himmelflugt og nu begyndte at falde. Kombinationen af faldende priser på ejendomsmarkedet og 

bankens store risikovillighed og eksponering inden for netop ejendomsmarkedet medførte store 

problemer for Banken. Banken var således ikke ”polstret” til at modstå de tab, der blev en realitet. 

Banken stod nu med to muligheder: tilførsel af ny kapital eller sammenlægning med en anden bank. 

Finanskrisens mekanismer medførte, at ingen af disse muligheder kunne blive aktuelle, hvorfor 

konkursen altså blev en realitet i marts 2009
50

.  

Efter konkursen har der naturligt været et stort fokus på at få afdækket, hvorvidt revisor, bestyrelse, 

direktion eller ledelsesteam kan have handlet ansvarspådragende i forhold til konkursen. For at få 

afklaret dette spørgsmål, blev der gennemført en advokatundersøgelse af forholdene i perioden 1. 

januar 2005 til august 2008.  

I denne afhandling er det alene relevant at se nærmere på revisors rolle og eventuelle ansvar. Den 

eksterne revisor for Roskilde Bank hed i ovennævnte periode Ernest & Young. 

Vedrørende regnskabsåret 2005 retter advokatundersøgelsen en kritik af den eksterne revisors 

arbejde. Det kritiseres blandt andet at: 

 ”der ikke har været ført det påkrævede tilsyn, herunder løbende været udført 

kvalitetskontrol med det af intern revisions udførte arbejde, 

 der ikke blev iværksat den fornødne reaktion på de betydelige svaghedstegn, der kunne 

konstateres dels i intern revision, dels på kreditområdet”.
51

  

På trods af ovenstående kritikpunkter fastslår undersøgelsen dog, at der ikke findes belæg for at 

konkludere, at den eksterne revisors arbejde vedrørende regnskabsåret 2005 har overtrådt god 

revisionsskik.  

Vedrørende regnskabsåret 2006 konkluderer undersøgelsen imidlertid, at god revisionsskik ikke har 

været overholdt. Dette skyldes ifølge undersøgelsen følgende kritikpunkter: 

 ”at der ikke har været ført det påkrævede tilsyn, herunder løbende udført kvalitetskontrol 

med intern revisors arbejde samt i tide medvirket til, at der blev iværksat den nødvendige 

reaktion på den uacceptable situation, 

                                                 
50

 Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed - side 3 
og side 20-25. 
51

 Undersøgelse af forholdene i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 – august 2008. Advokater: Mogens Skipper-
Pedersen og Henrik Stenbjerre - side 54. 
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 at ekstern revision i protokollatet om årsrapporten har blåstemplet det af intern revision 

udførte arbejde, idet det må eller i hvert fald burde have været åbenbart for revisionen, at 

det udførte arbejde var mangelfuldt, 

 at ekstern revision i protokollen ikke har forholdt sig til årsrapportens manglende 

oplysninger om ændringen fra afdækning til ikke afdækning af ledelsens optionsprogram, 

 at ekstern revision i protokollen påpeger de manglende ressourcer i kreditafdelingen, men 

indskrænker sig til at konkludere, at der ikke som følge heraf er konstateret fejl i 

årsrapporten, hvilket overfor bestyrelsen afsvækker oplysningernes alvorlige karakter, 

 at ekstern revision i protokollen ikke har forholdt sig til, at den nytiltrådte revisionschef på 

et mangelfuldt grundlag underskrev protokollatet af 9. februar 2007 og derved bidrog til, at 

bestyrelsen fik et forfejlet indtryk af det af intern revision udførte arbejde”.
52

 

For regnskabsåret 2007 fremfører undersøgelsen en kritik af, at den eksterne revisor ikke har 

indskrevet væsentlige kritikpunkter i protokollen vedrørende den interne revisors bemærkninger om 

manglende overholdelse af kreditsagsbehandling. Forholdet vurderes dog ikke at være en 

manglende overholdelse af god revisionsskik.  

Samlet set vurderer rapporten således, at revisor har handlet ansvarspådragende i forhold til 

regnskabsåret 2006 og der således foreligger et ansvarsgrundlag over for Banken
53

.  

Ved at gennemgå årsrapporten for 2007 kan det konstateres, at den eksterne revisor har modtaget et 

samlet honorar på 2.005 tDKK. Heraf udgør 1.415 tDKK honorar for andre ydelser end revision. 

635 tDKK af honoraret vedrører således den lovpligtige revision. Årsrapporten for 2007 er den 

sidste årsrapport, der er aflagt for den oprindelige Roskilde Bank. Påtegningen blev afgivet uden 

forbehold eller supplerende oplysning
54

.  

5.1.2 EBH Bank 

EBH Bank måtte i november 2008 sande, at det ikke længere var muligt at føre Banken videre. De 

væsentligste årsager til Bankens sammenbrud skal findes i, at den havde valgt en strategi med en 

meget høj risikoprofil. Denne risikoprofil indebar i det væsentligste en meget stor udlånsvækst, en 

                                                 
52

 Undersøgelse af forholdene i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 – august 2008. Advokater: Mogens Skipper-
Pedersen og Henrik Stenbjerre - side 58. 
53

 Undersøgelse af forholdene i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 – august 2008. Advokater: Mogens Skipper-
Pedersen og Henrik Stenbjerre - side 3-7 og side 52-59. 
54

 Årsrapport 2007 – Roskilde bank.  
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stor koncentration og satsning på ejendoms- og pantebrevssektoren samt et højt blanco element i 

store låneengagementer. EBH Bank havde en klar strategi om at udvikle Banken fra at være en 

lokal bank til at være ”bank nr. 2” for store erhvervskunder uden for lokalområdet. På trods af en 

høj risikoprofil havde Banken ikke ordentligt styr på dens risikostyring og kreditsagsbehandling. 

Banken manglede simpelthen en overordnet kreditpolitik i forhold til dens involvering i fast 

ejendom og pantebreve. En advokatundersøgelse, udarbejdet for at afdække årsagerne og forløbet 

op til sammenbruddet, understreger netop vigtigheden af, at kreditkontrol, risikostyring og 

kredithåndværk fungerer optimalt tilfredsstillende for en Bank med en så høj risikoprofil. Det 

understreges endvidere, at en stor udlånsvækst kræver en høj bonitet hos udlåndskunderne og deres 

projekter. Til sidst understreges det, at en bank som EBH Bank, med den valgte høje risikoprofil, 

ville have brug for en solid solvensoverdækning til at imødegå eventuelle betydelige tab på den 

hastigt voksende udlånsmasse. Dette havde man ikke, hvorfor den negative udvikling på 

ejendomsmarkedet, pengemarkedet og aktiemarkedet førte til Bankens sammenbrud i november 

2008.   

Advokatundersøgelsen forholder sig endvidere til, hvorvidt der kan være tale om at placere et 

ansvar vedrørende Bankens konkurs. Undersøgelsen retter først og fremmest en skarp kritik mod 

Bankens ledelse men også Bankens eksterne revisor omtales i undersøgelsen. Det konkluderes, at 

den eksterne revisors generelle revisionsarbejde er blevet udført i overensstemmelse med god 

revisionsskik. Dog omtales det også, at revisor burde have lagt endnu større vægt på de 

risikooplysninger og anbefalinger, der blev givet til Bankens bestyrelse i protokollatet for 

regnskabsåret 2007. Dette får dog ikke advokatundersøgelsen til at ændre på konklusionen om, at 

det generelle revisionsarbejde er udført inden for rammerne af god revisionsskik.  

Et kritikpunkt, der imidlertid vurderes til ikke at overholde lovens krav til revisor, er det faktum, at 

Bankens tidligere revisor, Jens Peter Egebjerg Hansen, fortsatte som rådgiver for Bankens direktion 

og bestyrelse efter sin fratræden som Bankens revisor på generalforsamlingen i marts 2007. Jens 

Peter Egebjerg Hansen fratrådte som revisor for at overholde revisorlovens rotationskrav, der skal 

være med til at sikre revisors uafhængighed. Ved at fortsætte som rådgiver vurderes det i 

advokatundersøgelsen, at loven ikke er fulgt på dette punkt.  

Et sidste kritikpunkt af den eksterne revision vedrører påtegnelsen af årsrapporten for 2007. Dette er 

den sidste årsrapport, som er aflagt af den oprindelige EBH Bank. Advokatundersøgelsen 

understreger, at det til enhver tid er Bankens direktion og bestyrelses ansvar at aflægge en 
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retvisende årsrapport. Samtidig påpeger undersøgelsen dog, at en blank revisionspåtegning på en 

ikke-retvisende årsrapport vil medføre, at revisor er med til at legitimere årsrapporten over for dens 

brugere. Dette var netop tilfældet vedrørende EBH Bank, idet advokatundersøgelsen konkluderer, at 

ledelsesberetningen ikke har omtalt de risici, som Banken stod over for, hvorfor revisor burde have 

omtalt dette i konklusionen på påtegningen. Da dette ikke er sket, konkluderer undersøgelsen, at 

revisor ikke har levet op til god revisionsskik i forbindelse med påtegningen på årsrapporten for 

regnskabsåret 2007
55

.  

Det kan til sidst oplyses, at Bankens revisor for regnskabsåret 2007 var BDO Scanrevision og at 

disse for det pågældende regnskabsår modtog et samlet honorar for koncernen på 1.900 tDKK, 

hvoraf 1.400 tDKK vedrørte lovpligtig revision, mens 500 tDKK vedrørte andre ydelser. På den 

sidst afgivne årsrapport (2007) inden Bankens sammenbrud tog den eksterne revisor hverken 

forbehold eller afgav supplerende oplysning i forbindelse med påtegningen
56

.  

 

5.1.3 Løkken Sparekasse 

Den 1. marts 2009 indgik Løkken Sparekasse en rammeaftale med Finansiel Stabilitet, da man 

måtte indse, at det ikke længere var muligt at leve op til de stillede solvenskrav. På 

bestyrelsesmødet den 21. januar 2009 var der blevet gennemgået et udkast til årsrapport for 

regnskabsåret 2008, der viste et underskud på 66 mio. DKK – nedskrivninger udgjorde 76 mio. 

DKK.  

Den 10. februar 2009 blev der afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. I den forbindelse blev det 

fremlagt, at en ekstraordinær revisionsgennemgang af Bankens 32 største engagementer havde 

identificeret yderligere nedskrivningsbehov på 127,5 mio. DKK. Dette faktum betød, at Banken 

blev tvunget til at indgå aftale med Finansiel Stabilitet. Den endelige årsrapport for regnskabsåret 

2008 blev offentliggjort den 19. marts 2009 og viste nu et negativt resultat før skat på 407 mio. 

DKK – nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgjorde nu 254 mio. DKK og egenkapitalen 

var væk.  
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 Undersøgelse af forholdene i EBH Bank i perioden op til konkursen. Advokater: Mogens Skipper-Pedersen og Henrik 
Stenbjerre – side 1-7. 
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Som konsekvens af Bankens sammenbrud og aftale med Finansiel Stabilitet blev der på anmodning 

fra bestyrelsen i Løkken Sparebank A/S (datterselskab til Finansiel Stabilitet) udarbejdet en 

advokatundersøgelse, der skulle klarlægge de væsentligste årsager til Bankens sammenbrud og 

undersøge, hvorvidt der kunne gøres strafferetligt eller erstatningsretligt ansvar gældende i forhold 

til Bankens tidligere ledelse, revisor eller andre personer. Undersøgelsen vedrører perioden fra 1. 

januar 2006 til marts 2009.   

De væsentligste årsager til Bankens sammenbrud vurderes i undersøgelsen at være Bankens høje 

risikoprofil, den mangelfulde kreditstyring og kreditsagsbehandling, samt den negative udvikling på 

ejendomsmarkedet og den efterfølgende globale finanskrise. Af de nævnte faktorer vedrører de 

førstnævnte Bankens egne forhold, mens de sidstnævnte vedrører udefra kommende 

omstændigheder. Det vurderes i undersøgelsen, at de væsentligste årsager til Bankens sammenbrud 

kan forklares ud fra de faktorer, der vedrører Bankens egne forhold
57

.  

I undersøgelsen vurderes det endvidere, hvorvidt den eksterne revision, i den undersøgte periode, 

har levet op til god revisionsskik i forbindelse med det udførte arbejde. Revisionen blev i perioden 

forestået af BDO ScanRevision og Revisionsfirmaet Mango Nielsen, Registreret revisor. Samlet set 

vurderes det i den forbindelse, at den eksterne revision ikke har levet op til god revisionsskik i 

forbindelse med det udførte arbejde. Det vurderes således, at det faktum, at der var mangelfulde 

forretningsgange på kreditområdet, mangelfuld kreditstyring og kreditsagsbehandling og manglende 

interne kontrolforanstaltninger, burde have været omtalt i revisionsprotokollen til årsrapporten for 

2007, hvilket ikke skete. Da en sådan omtale ikke fandt sted, fik bestyrelsen ikke mulighed for at 

gribe ind og ændre de nævnte forhold. Grundet denne mangel/forsømmelse i det udførte arbejde 

vurderes det, at der foreligger et ansvarsgrundlag over for Banken. Der rejses yderligere kritik af, at 

den eksterne revision, i forbindelse med gennemgang af Bankens største engagementer for 

regnskabsåret 2006, alene har gennemgået de 10 største engagementer på trods af, at yderligere 11 

engagementer oversteg 10% af basiskapitalen og derfor skulle have været vurderet selvstændigt af 

den eksterne revision i revisionsprotokollen. Kritikpunktet anses for at være et brud med god 

revisionsskik dog uden at være ansvarspådragende
58

.  
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 Undersøgelse af visse forhold i Løkken Sparekasse i perioden januar 2006 – marts 2009. Advokater: Mogens Skipper-
Pedersen og Henrik Stenbjerre – side 1-10.                                             
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 Undersøgelse af visse forhold i Løkken Sparekasse i perioden januar 2006 – marts 2009. Advokater: Mogens Skipper-
Pedersen og Henrik Stenbjerre – side 37-44. 
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Da Løkken Sparekasse aflagde deres sidste årsrapport for regnskabsåret 2008, var deres skæbne 

allerede beseglet. Af årsrapporten fremgår det, at den eksterne revision modtog et samlet honorar på 

722 tDKK, hvoraf 146 tDKK vedrørte andre ydelser end lovpligtig revision. I den afgivne 

revisionspåtegning blev der afgivet supplerende oplysning vedrørende ledelsens omtale af, at 

forudsætningerne for fortsat drift ikke længere var til stede
59

.  

5.1.4 Gudme Raaschou 

I foråret 2009 blev det Gudme Raaschou Bank A/S´s tur til at dreje nøglen om og overdrage 

”resterne” til afvikling gennem Finansiel Stabilitet. Umiddelbart efter Bankens konkurs, blev der 

udarbejdet en advokatundersøgelse, der havde til formål at redegøre for perioden op til konkursen – 

nærmere betegnet perioden fra januar 2006 til april 2009 – samt at identificere de væsentligste 

årsager hertil. Undersøgelsen skulle ydermere komme med en vurdering af, hvorvidt der kunne 

placeres et ansvar i forhold til Bankens konkurs hos enten bestyrelse, direktion eller revision.  

Årsagerne til Bankens sammenbrud skyldtes hovedsageligt Bankens høje risikoprofil inden for fast 

ejendom og pantebreve. Dette, sammenholdt med finanskrisens indtog og det stærkt faldende 

ejendomsmarked, vurderes ifølge undersøgelsen til at være hovedårsagerne bag Bankens kollaps. 

Det påpeges endvidere, at Bankens mangelfulde kreditorganisation, kreditstyring og 

kreditsagsbehandling kan have været en mindre medvirkende årsag til Bankens kollaps og om ikke 

andet have været med til at forøge tabene.  

Indtil udgangen af 2005 var Banken en mindre investeringsbank, der var i stand til at finansiere sine 

aktiviteter gennem en noget beskeden egenkapital. Ultimo 2005/primo 2006 valgte Bankens 

daværende eneejer, HSH Nordbank AG, imidlertid at foretage en omstrukturering af dens aktiviteter 

i Danmark, som betød, at den overdrog sine corporate finance aktiviteter, fik overdraget en 

pantebrevsportefølje udgørende ca. 3,6 mia. DKK samt en række investeringskreditter, hvor der var 

givet tilsagn om kreditter for ca. 2,4 mia. DKK. Ændringerne førte til, at Gudme Raaschou nu var 

blevet en nichebank med særlig fokus på ejendomsinvestering og investeringskreditter. Den 

markant ændrede Bank og struktur medførte, som ovenfor nævnt, en markant øget risikoprofil. 

Samtidig med de store ændringer i Bankens forretningsområder konkluderer undersøgelsen, at 

direktionen ikke formåede at tilpasse Bankens procedurer til at håndtere de nye forretningsområder 

tilstrækkeligt. Eksempelvis kritiserer undersøgelsen den daværende direktør, Flemming Jensen, for 
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ikke have udarbejdet og implementeret en kreditpolitik og interne retningslinjer rettidigt. Ydermere 

kritiseres han for en mangelfuld kreditstyring og kreditsagsbehandling samt en mangelfuld 

opfølgning på Bankens store udlånsengagementer.   

Bankens eksterne revisor modtager også kritik i advokatunderundersøgelsen for det arbejde, der er 

udført i forbindelse med regnskabsårene 2006 og 2007. Advokatundersøgelsen forholder sig ikke til 

det arbejde, der er udført vedrørende regnskabsåret 2008, idet Bankens skæbne allerede var beseglet 

på dette tidspunkt. 

Undersøgelsen retter følgende kritik mod den eksterne revision for regnskabsåret 2006: 

 ”Det findes kritisabelt, at revisor ikke selvstændigt foretog en vurdering af, hvilke 

engagementer, der burde være omfattet af Bankens oversigt over store engagementer, hvor 

de manglende engagementer kunne være blevet medinddraget i den risikovurdering, som 

revisor var pålagt at udføre, og som revisors erklæring omhandlede. Revisor foretog 

således kun en vurdering af de 10 største engagementer, uanset at yderligere 13 

engagementer oversteg 10%-grænsen i henhold til FIL § 145, og 

 at der ikke i årsprotokollatet var medtaget kommentarer eller bemærkninger til Bankens 

kreditsagsbehandling og overvågning af kreditrisici, uanset at Banken var etableret med en 

stor udlånsportefølje inden for pantebrevsmarkedet uden en sædvanlig kreditorganisation. 

Revisionen afgav tværtimod en erklæring om, at Banken havde gode administrative rutiner 

og betryggende interne kontrolprocedurer på alle væsentlige områder og forholdt sig 

således ikke til de væsentlige mangler, som fremgik af Finanstilsynets undersøgelse af 

Banken kort tid efter”.
60

  

Undersøgelsen vurderer, at den eksterne revision ikke har levet op til god revisionsskik i forbindelse 

med det revisionsprotokollat, der er afgivet vedrørende regnskabsåret 2006. Samtidig vurderes det 

dog, at den eksterne revision ikke har handlet ansvarspådragende, idet bestyrelsen vidste, eller 

burde have vidst, at Banken blev etableret uden en sædvanlig kreditorganisation.  

For det arbejde den eksterne revision har udført vedrørende regnskabsåret 2007, findes det 

kritisabelt at: 
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 Undersøgelse af visse forhold i Gudme Raaschou Bank i perioden januar 2006 – april 2009. Advokater: Mogens 
Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre – side 6. 
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 ”revisor ikke forholdt sig til grundlaget for Bankens opgørelse af store engagementer, 

hvorved yderligere 16 engagementer ville være blevet inddraget i revisors vurdering og 

omfattet af erklæringen om Bankens største engagementer, og  

 at revisors erklæringer vedrørende kreditområdet indeholdt standarderklæring om, at 

Banken efter revisors opfattelse havde gode administrative rutiner og betryggende interne 

kontrolprocedurer på alle væsentlige områder”.
61 

For det arbejde den eksterne revision har udført vedrørende regnskabsåret 2007 vurderes det ikke, at 

god revisionsskik ikke har været overholdt.  

Samlet set vurderes det i advokatundersøgelsen, at den eksterne revision ikke har handlet 

ansvarspådragende på trods af, at der bliver rejst en del kritik af det udførte arbejde
62

.  

Det har ikke været muligt at fremskaffe den sidst aflagte årsrapport, hvorfor revisionshonorar samt 

oplysning om den sidst afgivne revisionspåtegning ikke indgår i opgaven.  

5.1.5 Fionia Bank 

I 2009 måtte Fionia Bank også erkende, at den ikke stod til at redde. Banken kunne ikke opfylde de 

stillede solvenskrav som følge af store nedskrivningsbehov, som for 2/3 vedkommende vedrørte 

ejendomssektoren. Danmarks, på daværende tidspunkt, 7. største pengeinstitut blev således tvunget 

til ”at dreje nøglen om” af samme årsager, som kostede flere andre banker livet i samme periode. 

En advokatundersøgelse, der havde til formål at klarlægge forløbet op til Bankens sammenbrud 

samt at vurdere, hvorvidt der kunne placeres et erstatnings- eller strafferetligt ansvar for Bankens 

sammenbrud, omtaler følgende faktorer som de væsentligste for sammenbruddet: 

 ”En høj risikoprofil i form af betydelige udlån inden for ejendoms- og pantebrevssektoren 

og med en høj risikokoncentration blandt Bankens største kunder. 

 En svag kreditorganisation. 

 En mangelfuld kreditstyring og kreditsagsbehandling. 

 Den negative udvikling på ejendomsmarkedet og den efterfølgende globale krise”
63 
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Advokatundersøgelsen fokuserer på de tre regnskabsår, der gik forud for Bankens sammenbrud – 

altså årene 2006-2008, hvor Fionia Bank ved udgangen af 2008 bestod af 40 filialer, ca. 100.000 

kunder, ca. 27.000 aktionærer og beskæftigede ca. 650 ansatte.  

Banken blev dannet i 1990 ved en fusion mellem en række fynske sparekasser. Dens primære 

forretningsområde henvendte sig til private kunder samt små og mellemstore 

erhvervsvirksomheder. I perioden op til sammenbruddet havde Banken en markant vækst i 

engagementer inden for ejendoms- og pantebrevssektoren. Det var også en tendens, at Banken 

øgede sin andel af engagementer med kunder uden for lokalområdet.  

I årene 2006 og 2007 opnåede Banken fine resultater på henholdsvis 420 mio. DKK og 315 mio. 

DKK før skat. Første halvår af 2008 forløb også ganske fint og man forventede et positivt resultat 

for året, trods forventede nedskrivninger på 170-200 mio. DKK. Dette billede ændrede sig dog 

markant i andet halvår af 2008, da man måtte konstatere et væsentligt større nedskrivningsbehov. I 

årsrapporten for 2008 udgør årets nedskrivninger således i omegnen af 1,2 mia. DKK på udlån og 

tilgodehavender. Dette førte til, at Banken måtte konstatere et resultat før skat på -960 mio. DKK og 

som konsekvens heraf, var den ikke længere i stand til at opfylde solvenskravene
64

. 

Som ovenfor nævnt, skal en stor del af forklaringen på Bankens sammenbrud findes i en mangelfuld 

kreditstyring og sagsbehandling. Banken var simpelthen ikke i stand til at håndtere den vækst og 

udvikling, man oplevede særligt i forhold til engagementer vedrørende fast ejendom og pantebreve. 

Manglerne gjorde sig gældende både hvad angik ledelsen og også hvad angik Bankens systemer, 

interne kontroller og de enkelte medarbejdere. Eksempelvis havde Banken ikke en særskilt 

kreditansvarlig i direktionen i perioden fra 2004 til medio 2007 – en periode, hvor Bankens udlån 

steg fra 10,3 mia. DKK ultimo 2004 til 20,2 mia. DKK ultimo 2007. Ledelsen blev opmærksom på 

de mangelfulde forretningsgange medio 2007 og indførte en række ændringer for at rette op på 

situationen. Dette kunne dog konstateres at være for sent, idet Banken på daværende tidspunkt 

havde påtaget sig for mange ”dårlige” engagementer
65

.  
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Hvad angik den eksterne revisions arbejde, vurderer advokatundersøgelsen ikke, at der kan placeres 

et ansvar her vedrørende de undersøgte regnskabsår 2006-2008. Undersøgelsens konklusion lyder 

derfor:  

”Det er vores samlede vurdering, at den eksterne revision i undersøgelsesperioden januar 2006 – 

februar 2009 har udført revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik”.
66

 

Dog udtrykkes der i undersøgelsen en undren over, at den eksterne revisor, hverken i 

årsprotokollatet eller på bestyrelsesmødet den 26. februar 2008 vedrørende årsrapport for 2007, 

bliver henvist til intern revisions protokollat af 21. december 2007, der indeholder resultatet af en 

gennemgang af kreditområdet, som blev udført i samarbejde mellem intern revision og ekstern 

revision i perioden august 2007 til november 2007. Gennemgangen konkluderede, at Bankens 

administrative praksis på kreditområdet på en lang række punkter fungerede tilfredsstillende. Det 

blev dog blandt andet også bemærket, at der ikke var udarbejdet forretningsgange på væsentlige 

områder på kreditområdet
67

. Netop de mangelfulde forretningsgange på kreditområdet anses i 

undersøgelsen som en af hovedårsagerne til Bankens sammenbrud.  

Det fremgår yderligere af advokatundersøgelsen, at den eksterne revision i høj grad har baseret sig 

på den interne revisions arbejder. For de undersøgte år har den eksterne revision erklæret sig tilfreds 

med den interne revisions udførte handlinger. Den eksterne revision har for årene 2006 og 2007 

afgivet konklusion uden forbehold eller supplerende oplysning, mens den eksterne revision 

vedrørende årsrapporten for 2008 tager forbehold for fortsat drift samt afgiver supplerende 

oplysning, hvor der henvises til ledelsesberetningens omtale af Bankens udfordringer
68

.  

Bankens eksterne revision i de undersøgte år bestod af to revisionsvirksomheder – KPMG og 

Deloitte. Af årsrapporten for 2008 fremgår det, at disse tilsammen modtog et honorar på 1.400 

tDKK vedrørende den lovpligtige revision af koncernen og 1.500 tDKK vedrørende andre ydelser.
69
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5.1.6 Capinordic Bank  

Den 11. februar 2010 blev Capinordic Bank A/S erklæret konkurs som følge af, at Banken ikke 

længere kunne leve op til de solvenskrav som lov om finansiel virksomhed stillede til Banken. 

Efterfølgende blev Kromann Reumert bedt om at forestå en advokatundersøgelse med det formål at 

klarlægge årsagerne til Bankens sammenbrud samt at vurdere, hvorvidt der kunne gøres ansvar 

gældende i forhold til den tidligere ledelse, eksterne revisor eller nærtstående. Det er med 

udgangspunkt i denne advokatundersøgelse, at følgende er skrevet. Undersøgelsen dækker perioden 

fra Bankens stiftelse den 3. oktober 2006 til Bankens konkurs den 11. februar 2010.   

Capinordic Bank A/S var et 100% ejet datterselskab af Capinordic A/S, som er et børsnoteret 

finansielt holdingselskab. Banken havde fire fokusområder: Private Banking, Investment Banking, 

Markets (værdipapirhandel) og Kapitalforvaltning. Bankens strategi var, at en væsentlig del af 

Bankens indtægter skulle komme fra Investment Banking. Den store nedgang i indtægterne i 2009, 

fra netop Investment Banking, kan derfor ses som en medvirkende årsag til Bankens sammenbrud
70

.  

Ifølge undersøgelsen skal den væsentligste årsag dog findes i Bankens udlånsvirksomhed og dens 

håndtering heraf. Det fremgår af undersøgelsen, at Bankens udlånsvirksomhed blandt andet var 

præget af kreditgivning, der var i strid med den vedtagne kreditpolitik. Faktisk nævnes det i 

undersøgelsen, at Bankens kreditgivning i adskillige tilfælde havde været direkte uforsvarlig. 

Ydermere bliver det konstateret, at Bankens udlånssegment var meget koncentreret inden for en 

snæver personkreds.  

I undersøgelsen konstateres det, at de formelle krav til Banken var opfyldt for så vidt angik fastlagte 

instrukser, forretningsgange, interne retningslinjer og skriftlige politikker som krævet i lov om 

finansiel virksomhed. Problemet var imidlertid, at de pågældende retningslinjer ikke blev overholdt 

i realiteten
71

. Der rettes i den forbindelse en skarp kritik af den tidligere ledelse i Banken efterfulgt 

af en opfordring til, at relevante myndigheder m.v. undersøger forholdene yderligere, både hvad 

angår erstatningsansvar samt eventuelt straffeansvar. Undersøgelsen retter yderligere en hård kritik 

mod den tidligere ledelse vedrørende koncerninterne transaktioner og transaktioner med 

nærtstående parter, kursmanipulation af Capinordic A/S-aktien, misbrug af insiderviden, manglende 
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overholdelse af redelig forretningsskik og god praksis (FIL § 43), samt aflæggelse af ikke 

retvisende årsrapporter for årene inden konkursen, grundet ikke retvisende ledelsesberetninger. 

Undersøgelsen forholder sig også til den eksterne revisors rolle og eventuelle erstatningsansvar. På 

trods af, at undersøgelsen konkluderer, at den tidligere ledelse har handlet ansvarspådragende i en 

række tilfælde, gør dette sig ikke gældende i forhold til den eksterne revisor. Af undersøgelsen 

fremgår det, at der er visse forhold, som man mener, den eksterne revisor burde have påpeget. 

Samtidig vurderes det dog også, at den eksterne revisor har udført de revisionshandlinger, der må 

forventes i forhold til at opnå egnet revisionsbevis for de oplysninger, der er indgået i 

årsrapporterne. Det påvirker yderligere undersøgelsen til revisors fordel, at Banken har afgivet en 

ukorrekt ledelseserklæring, idet det i sidste ende er ledelsens ansvar at sikre, at det aflagte regnskab 

er retvisende, samt at der er implementeret egnede interne kontroller til at sikre overholdelse af de 

fastlagte politikker og retningslinjer. Undersøgelsen vurderer jo netop, at manglende overholdelse 

af den fastlagte kreditpolitik skal ses som den største årsag til Bankens sammenbrud. Samtidig 

vurderes det ikke, at de nævnte overtrædelser kan forventes afdækket af den eksterne revision i 

forbindelse med udførelsen af sædvanlige revisionshandlinger. Der lægges i denne forbindelse også 

vægt på, at Bankens egen compliance-funktion heller ikke havde identificeret den manglende 

overholdelse af de fastlagte retningslinjer. Det faktum, at Banken formelt havde udarbejdet alle 

relevante politikker, retningslinjer, forretningsgange og instrukser, taler ifølge undersøgelsen 

yderligere til den eksterne revisors fordel, idet dette har været med til at give et indtryk af, at 

Banken var veldrevet og levede op til de formelle krav.  

Samlet set vurderes det i advokatundersøgelsen, at den eksterne revisor har udført revisionen i 

overensstemmelse med god revisionsskik og altså ikke har handlet ansvarspådragende
72

.   

Bankens eksterne revisor var i den undersøgte periode PricewaterhouseCoopers. På trods af, at 

Banken først gik konkurs i februar 2010, nåede Banken aldrig at aflægge årsrapport for 2009 

grundet dens problemer. De følgende oplysninger er derfor hentet fra årsrapporten 2008, idet dette 

er den sidst aflagte. Af årsrapporten 2008 fremgår det, at PricewaterhouseCoopers for regnskabsåret 

2008 modtog et honorar på 938 tDKK vedrørende lovpligtig revision og 2.066 tDKK for andre 
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ydelser end revision. Ved den sidst aflagte årsrapport for 2008 blev der afgivet en blank 

påtegning
73

.  

5.1.7 Eik Banki P/F og Eik Bank Danmark A/S 

Den 30. september 2010 indgik henholdsvis Eik Banki P/F og Eik Bank Danmark A/S aftale med 

Finansiel Stabilitet om overdragelse af samtlige af selskabernes aktiver og passiver – bortset fra 

aktiekapital og efterstillet kapital. Overdragelsen skete for Eik Banki P/F til Finansiel Stabilitet 

A/S´s datterselskab Eik Banki Føroya P/F. Eik Bank Danmark A/S blev overdraget til et andet 

datterselskab i Finansiel Stabilitet, nemlig Eik Bank Danmark 2010 A/S. Aftalerne med Finansiel 

Stabilitet blev indgået som en konsekvens af, at de nævnte banker ikke længere var i stand til at 

opfylde de af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav.   

I forbindelse med ovennævnte selskabers økonomiske sammenbrud anmodede bestyrelserne i de to 

nye selskaber (Eik Banki Føroya P/F og Eik Bank Danmark 2010 A/S) advokatfirmaet Kromann 

Reumert om at udarbejde en advokatundersøgelse, der skulle klarlægge de væsentligste årsager til 

Bankernes sammenbrud. Ydermere skulle undersøgelsen komme med en vurdering af, hvorvidt der 

kunne være en begrundet mistanke om, at Bankernes tidligere ledelser, revision eller nærtstående 

havde begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger i Bankerne. I nedenstående 

gennemgang vil der hovedsageligt blive fokuseret på årsagerne til Bankernes sammenbrud, samt 

den eksterne revisions rolle i forbindelse hermed. Advokatundersøgelserne dækker for begge 

Banker væsentlige forhold i perioden fra 1. januar 2005 til 30. september 2010
74

.   

5.1.7.1 Eik Bank Danmark A/S 

Eik Bank Danmark A/S var en datterbank af Eik Banki P/F. Hvad angår de væsentligste årsager til 

Bankens sammenbrud, nævner advokatundersøgelsen følgende forhold: Banken opererede med en 

høj risikoprofil i forbindelse med dens udlånsvirksomhed. Dette skyldtes at Banken i den 

undersøgte periode oplevede en markant udlånsvækst med en høj koncentration af ”store 

engagementer” særligt inden for fast ejendom og ejendomsprojekter. Man var også eksponeret 

betydeligt inden for udenlandske aktiviteter. Bankens engagementer var for en betydelig dels 

vedkommende kendetegnet ved en ringe karakter af sikkerheder og betydelige kreditrisici mod 

betaling i ”upsides”. Derudover konkluderer undersøgelsen, at Banken ikke sikrede en effektiv og 
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tilstrækkelig opfølgning og kontrol med dens udlånsengagementer, samt at bestyrelsen ikke havde 

sørget for, at Banken var organiseret således, at den var i stand til at håndtere de risici, der var 

forbundet med dens virksomhed.  

Bankens ledelse kritiseres for ikke at have aflagt retvisende ledelsesberetninger i forbindelse med 

årsrapporterne for regnskabsårene 2005 til 2009 for de forhold, som beretningerne omhandler.  

Der rejses også kritik af Bankens opgørelse af behov for nedskrivninger. Det vurderes således, at 

Bankens ledelse i et betydeligt omfang har undladt at foretage nedskrivninger, selvom der forelå 

OIV og nedskrivningsbehov. Bankens ledelse havde benyttet forskellige ”modeller” til at undgå 

nedskrivninger, hvilket ikke vurderes at følge de regelsæt, der gælder for OIV. Bankledelsens 

fortolkning af reglerne for nedskrivninger, samt revisionens accept af denne, vurderes at have 

medført, at Bankens halvårsregnskab for 2009, årsregnskab for 2009, 1. kvartalsregnskab for 2010 

og halvårsregnskab for 2010 ikke har været retvisende for Bankens aktiver, passiver, finansielle 

stilling samt resultat
75

.  

Den eksterne revision modtager også en hård kritik vedrørende det udførte arbejde umiddelbart 

inden Bankens sammenbrud. Den eksterne revision blev, i den undersøgte periode, forestået af Nota 

Revision og Deloitte.  

Nota Revision kritiseres for ikke at have fulgt god revisionsskik som konsekvens af at have afgivet 

revisionspåtegning uden forbehold vedrørende årsregnskabet for 2009 og erklæring om 

gennemgang (review) af Bankens 1. kvartalsregnskab for 2010 – ligeledes uden forbehold. 

Ydermere kritiseres Nota Revision for ikke at have informeret Bankens ledelse og Finanstilsynet, 

via revisionsprotokollen, i tilstrækkeligt omfang om væsentlige svagheder, mangler, fejl, risici og 

lignende forhold i Banken. Sidst, men ikke mindst, kritiseres Nota Revision for ikke at have taget 

forbehold i de nævnte tilfælde, hvor ledelsesberetningen har været omfattet af revisionen og ikke 

har indeholdt en retvisende redegørelse.  

Deloitte modtager også kritik for deres udførte arbejde og erklæringsafgivelse. Det vurderes således 

i undersøgelsen, at Deloitte har handlet i strid med god revisionsskik ved at afgive en 

reviewpåtegning uden forbehold for gennemgangen af Bankens 1. kvartalsregnskab for 2010.  
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Når det gælder et eventuelt erstatningsansvar for den eksterne revision, vurderes det umiddelbart, at 

der kan gøres et ansvar gældende over for de underskrivende revisorer og deres respektive 

revisionsvirksomheder. Størrelsen for en eventuel erstatning er ikke opgjort i undersøgelsen, men 

bør afspejle de tab, Banken har lidt som konsekvens af den eksterne revisions tilsidesættelse af sine 

pligter.  

Det anbefales endvidere, at de respektive underskrivende revisorer indbringes for revisornævnet 

grundet den manglende overholdelse af god revisionsskik. Slutteligt rejses der en kritik af, at den 

eksterne revision har forsømt deres pligt til straks at underrette Finanstilsynet om konstaterede 

forhold, der kunne have betydning for Bankens fortsatte drift samt manglende overholdelse af de 

stillede solvenskrav. En misligholdelse af disse pligter kan straffes med bøde
76

.       

Det har ikke været muligt at fremskaffe den sidst aflagte årsrapport, hvorfor revisionshonorar samt 

oplysning om den sidst afgivne revisionspåtegning ikke indgår i opgaven.  

5.1.7.2 Eik Banki P/F 

Ifølge advokatundersøgelsen skal de væsentligste årsager til Eik Banki P/F´s økonomiske 

sammenbrud findes i følgende forhold: En uforsvarlig kreditgivning til ejendomsprojekter i 

Danmark og Tyskland samt færøske erhvervskunder. En generelt dårlig risikostyring og høj 

risikoprofil på en række store udlånsengagementer samt det faktum, at Bankens ledelse i en række 

tilfælde har givet tilsagn om risikofyldte udlånsengagementer uden at følge de af Banken fastsatte 

retningslinjer for kreditgivning og derved har udført en uforsvarlig kreditsagsbehandling. 

Eksempelvis har bestyrelen godkendt lånesager uden at have modtaget den nødvendige 

dokumentation rettidigt, i forhold til de interne retningslinjer, forud for beslutningstagen. Det 

vurderes endvidere, at der har manglet det nødvendige kendskab til markeder og den enkelte kunde 

i forbindelse med udenlandske engagementer, samt at der har fundet en mangelfuld og uforsvarlig 

kreditopfølgning sted.  

Banken har endvidere måtte konstateret store tab på ovennævnte datterbank (Eik Bank Danmark 

A/S), hvilket også vurderes som en væsentlig årsag til sammenbruddet. Disse tab vurderes dog ikke 

til at have været den afgørende årsag til Bankens sammenbrud
77

.  
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Som det også var tilfældet med undersøgelsen af Eik Bank Danmark A/S, rejser undersøgelsen en 

kritik af den praksis, der blev fulgt vedrørende OIV. Denne vurderes ikke at være i 

overensstemmelse med lovgivningen på trods af, at den benyttede praksis har været accepteret af 

den eksterne revision. Dette betyder, at der ikke har været foretaget de påkrævede nedskrivninger på 

trods af, at der forelå OIV og nedskrivningsbehov.  

Det vurderes endvidere, at de aflagte ledelsesberetninger, for den undersøgte periode, i mange 

tilfælde ikke har været retvisende.  

Ovennævnte forhold medfører også en betydelig kritik af den eksterne revision. Nota Revision 

kritiseres for ikke at have fulgt god revisionsskik som konsekvens af ikke at have taget forbehold i 

deres påtegninger i forbindelse med review af Bankens halvårsregnskab for 2009, review af 

Bankens 3. kvartalsregnskab for 2009, revision af Bankens årsregnskab for 2009 samt review af 

Bankens 1. kvartalsregnskab for 2010.  

Det vurderes yderligere, at god revisionskik ikke er overholdt grundet manglende medtagelse i 

revisionsprotokollen af væsentlige forhold vedrørende svagheder, mangler, fejl og risici i Banken.  

Sidst, men ikke mindst, kritiseres Nota Revision for ikke at have taget forbehold i de tilfælde, hvor 

en ikke retvisende ledelsesberetning har været omfattet af revisionen.  

Deloitte kritiseres også for ikke at have fulgt god revisionsskik. Kritikken omhandler det forhold, at 

der ikke blev taget forbehold i forbindelse med erklæringen vedrørende review af Bankens 1. 

kvartalsregnskab for 2010. Ud over kritik for det manglende forbehold kritiseres Deloitte for ikke 

straks at have underrettet Finanstilsynet om, at Banken på daværende tidspunkt ikke længere var i 

stand til at opfylde de stillede solvenskrav.  

Det anbefales i advokatundersøgelsen, at de eksterne revisorer, Nota Revision og Deloitte, gøres 

erstatningsansvarlige for at have tilsidesat deres pligter i forbindelse med revisionen. Ydermere 

anbefales det, at de respektive underskrivende revisorer indbringes for revisornævnet for at få 

afklaret en eventuel disciplinær straf for ikke at have overholdt god revisionsskik
78

.  

Det har ikke været muligt at fremskaffe den sidst aflagte årsrapport, hvorfor revisionshonorar samt 

oplysning om den sidst afgivne revisionspåtegning ikke indgår i opgaven.  
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5.1.8 Amagerbanken 

Den 7. februar 2011 blev Amagerbanken erklæret konkurs. Også i Amagerbankens tilfælde var det 

store nedskrivninger, som medførte, at Banken ikke længere var i stand til at overholde de 

solvenskrav, der var stillet til Banken. Af en offentliggjort redegørelse fra Finanstilsynet fremgår 

det, at deres tilsyn med Banken i, perioden 2008 til 2010, havde medført ekstra nedskrivninger på 

over 1,5 mia. DKK. Trods store vanskeligheder i perioden lykkedes det dog Banken at rejse ny 

kapital i flere omgange og derved leve op til de stillede krav.  

I efteråret 2010 skete der imidlertid et ledelsesskift i Banken. Den nye ledelse indførte mere 

konservative skøn vedrørende låntagernes betalingsevne. Samtidig oplevede Banken en forværring i 

forhold til låneporteføljen, hvilket resulterede i, at Banken den 4. februar 2011 kunne konstatere, at 

nedskrivningerne for 4. kvartal 2010 ville udgøre 3.144 mio. DKK, hvorfor Banken ikke længere 

kunne leve op til det stillede solvenskrav. Denne gang var man ikke i stand til at afværge en truende 

konkurs og denne blev en realitet den 7. februar 2011. Banken var, som flere af de andre krakkede 

banker, markant eksponeret inden for ejendomssektoren, som også tegnede sig for en væsentlig del 

af de omtalte nedskrivninger
79

.  

Ud over ovennævnte redegørelse fra Finanstilsynet blev der også udarbejdet en meget omfattende 

advokatundersøgelse af forløbet op til Bankens sammenbrud. Undersøgelsen var foranlediget af 

Økonomi- og Erhvervsministeriet og havde til formål at afdække, hvorvidt Bankens ledelse, 

revision eller nærtstående til denne personkreds havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med 

Bankens sammenbrud.  

Med henvisning til denne opgaves emnevalg vil der i det følgende hovedsageligt fokuseres på, 

hvorledes advokatundersøgelsen vurderer kvaliteten af den eksterne revisions arbejde med særlig 

fokus på eventuelle kritikpunkter i forhold til det udførte arbejde. Undersøgelsen dækker perioden 

fra begyndelsen af 2007 og frem til Bankens sammenbrud den 6. februar 2011
80

. Den eksterne 

revision blev i hele den undersøgte periode udført af KPMG. Den 4. november 2009 blev Deloitte 

valgt som en yderligere ekstern revisor, hvorfor man herfra havde to eksterne revisorer.  
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Vedrørende årsrapporten for 2007 konkluderer undersøgelsen, at den eksterne revision er udført i 

overensstemmelse med god revisionsskik. Årsrapporten var forsynet med en revisionspåtegning 

uden forbehold eller supplerende oplysning.  

Med hensyn til årsrapporten for regnskabsåret 2008 modtager den eksterne revisor imidlertid kritik i 

forhold til det udførte arbejde. Følgende formulering fremgår således af undersøgelsen: 

”På denne baggrund er det min samlede vurdering, at ekstern revisors revision af årsrapporten for 

2008 må antages at være i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra, at ekstern revisor 

efter min vurdering burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om de forudsætninger, 

Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, manglende kvantitative oplysninger om 

kreditrisiko fordelt på grupper, manglende nedskrivning på engagementer med sikkerhed i en 

børsnoteret aktiepost samt forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis ved vurderingen af en række 

af bankens største engagementer”.
81

 

Jeg hæfter mig i ovenstående formulering ved, at der nævnes en del punkter, som undersøgelsen 

vurderer revisor burde have taget forbehold for. Årsrapporten for 2008 var forsynet med en 

påtegning uden forbehold men med supplerende oplysninger om særlige usikkerheder ved måling af 

engagementer med sikkerhed i ejendomme og aktier.  

På baggrund af en afgørelse fra Fondsrådet blev der udarbejdet korrigerende og supplerende 

informationer til årsrapporten i efteråret 2009. Denne information blev påtegnet uden forbehold og 

uden supplerende oplysning fra den eksterne revision. Undersøgelsen vurderer, at revisionen af de 

supplerende og korrigerende informationer ikke levede op til god revisionsskik, grundet manglende 

forbehold vedrørende utilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn og 

om utilstrækkelige kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige kreditrisici.  

For regnskabsåret 2009 modtager den eksterne revision også kritik. For påtegningen af 

delårsrapport for 1. kvartal 2009 modtager revisor kritik for ”kun” at afgive supplerende oplysning 

uden at tage forbehold, idet det i undersøgelsen vurderes, at der skulle være taget forbehold for 

utilstrækkelig oplysning om forudsætningen for regnskabsmæssige skøn i revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen.  
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På baggrund af en afgørelse fra Fondsrådet, udarbejdede Banken en korrigeret delårsrapport for 1. 

kvartal 2009 i efteråret 2009. Denne blev dateret samme dag som de ovennævnte supplerende og 

korrigerende informationer til årsrapporten 2008, nemlig den 17. november 2009. Den eksterne 

revision afgav en erklæring(review) uden forbehold, hvilket advokatundersøgelsen vurderer, der 

burde have været taget, med samme begrundelse som for den oprindelige delårsrapport, som nævnt 

ovenfor. 

Årsrapporten for regnskabsåret 2009 forsynedes med en revisionspåtegning uden forbehold eller 

supplerende oplysning. Undersøgelsen påpeger endnu engang, at den eksterne revisor burde have 

sikret en bedre oplysningskvalitet med hensyn til forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn.  

Den eksterne revision modtager den samme kritik for revisionen af delårsrapporten for 1. kvartal 

2010, som også blev påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysning.  

Delårsrapporten for 1. halvår 2010 forsynedes med en påtegning uden forbehold men med en 

supplerende oplysning vedrørende forudsætningerne for fortsat drift samt det faktum, at Banken var 

tvunget til at ”hente” 750 mio. DKK for at kunne overleve. Det konkluderes i 

advokatundersøgelsen, at den eksterne revision har overholdt god revisionsskik uden yderligere 

bemærkninger.
82

  

Da Banken blev erklæret konkurs den 7. februar 2011, nåede den aldrig at aflægge årsrapport for 

regnskabsåret 2010. Til brug for denne afhandling anvendes derfor de oplysninger, der fremgår af 

sidst aflagte årsrapport for regnskabsåret 2009. Af denne fremgår det, at revisionspåtegningen er 

afgivet uden forbehold eller supplerende oplysning. Ydermere fremgår det, at KPMG og Deloitte 

tilsammen modtog 3.107 tDKK vedrørende lovpligtig revision for koncernen og 14.086 tDKK 

vedrørende andre ydelser end revision.
83

  

I forbindelse med Bankens konkurs var det kurators forventning, at kreditorerne ville kunne opnå en 

dividende på ca. 60% fra boet. Denne vurdering har efterfølgende vist sig at være alt for 

pessimistisk. I forbindelse med den ”oprydning” der er sket efter konkursen, er det lykkedes at 

realisere Bankens aktiver til en langt højere værdi end forventet. Faktisk er den endelige dividende 
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til kreditorerne opgjort til at blive 88% i stedet for de udmeldte 60%. Det har yderligere været 

muligt at indfri betydelige lån og kreditter til staten og Finansiel Stabilitet.  

Ovenstående faktum har skabt en debat om, hvorvidt Banken overhovedet skulle have været lukket. 

Aktionærforeningen argumenterer således, ikke overraskende, for at Banken burde være fortsat i en 

eller anden form, så aktionærerne ikke havde tabt deres investeringer. Direktør for Finansiel 

Stabilitet, Henrik Bjerre Nielsen, mener dog, at konkursen var nødvendig, om end resultatet af 

afviklingen er meget positivt.
84

   

5.1.9 Fjordbank Mors 

Den 24. juni 2011 måtte også Fjordbank Mors sande, at de ikke kunne leve op til det solvenskrav på 

19%, som Finanstilsynet fastsatte for Banken. Store nedskrivninger gjorde det umuligt at redde 

Banken. I den forbindelse indgik Fjordbank Mors aftale med Finansiel Stabilitet om overdragelse af 

samtlige sine aktiver samt en del af sine passiver til Finansiel Stabilitet A/S´ datterselskab 

Fjordbank Mors af 2011 A/S.  

Fjordbank Mors var i realiteten fortsættelsen af tre pengeinstitutter: Sparekassen Spar Mors, 

Aktieselskabet Morsø Bank og Morsø Sparekasse A/S. Sparekassen Spar Mors ophørte i november 

2008, hvorefter de overdrog alle deres aktiviteter til Aktieselskabet Morsø Bank. I november 2010 

valgte Aktieselskabet Morsø Bank og Morsø Sparekasse A/S at fusionere med Morsø Sparekasse 

A/S som det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen ændrede man navn til Fjordbank 

Mors.  

Efter Fjordbank Mors´ sammenbrud i juni 2011 blev der på anmodning fra bestyrelsen i Fjordbank 

Mors af 2011 A/S udarbejdet en advokatundersøgelse, som havde til formål at vurdere, hvorvidt den 

tidligere ledelse, revision eller nærtstående parter i nogle af de ovennævnte pengeinstitutter har 

begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger i perioden op til sammenbruddet. Den 

undersøgte periode udgør 1. januar 2007 til den 24. juni 2011. Da der inden for denne periode er 

sket både overdragelse og fusion imellem de ovennævnte pengeinstitutter, har undersøgelsen også 

omhandlet de enkelte pengeinstitutter, inden de i november 2010 blev til Fjordbank Mors (Banken).  

I undersøgelsen vurderes de væsentligste årsager til Bankens sammenbrud at være den 

udlånsvirksomhed, der foregik i de oprindelige Morsø Sparekasse A/S og Aktieselskabet Morsø 

Bank samt de tab, som Aktieselskabet Morsø Bank led i forbindelse med overtagelsen af 

                                                 
84

 Politikken.dk, 25. oktober 2012, Der var masser af penge i Amagerbanken.  



Kandidatafhandling efterår 2013 – Emne: Revisors uafhængighed 

59 

 

Sparekassen Spar Mors. Denne konstatering skal ses i lyset af, at der ikke blev bevilget 

nævneværdige lån fra Fjordbank Mors i tiden efter fusionen i november 2011. De store 

nedskrivninger, der i sidste ende kostede Banken livet, stammede altså hovedsageligt fra udlån i de 

tidligere selvstændige enheder.  

Banken var eksponeret inden for udlån til fast ejendom, landbrug og investeringskreditter. De 

dårlige tider inden for fast ejendom, landbrug (i dette tilfælde særligt svineproduktion) samt 

investeringskreditter, bevilget til køb af blot to forskellige aktier, har været de primære kilder til de 

store nedskrivninger.  

Undersøgelsen påpeger en række kritikpunkter i forhold til den tidligere ledelse i Morsø Sparekasse 

A/S. Blandt andet er det konstateret, at der blev afgivet lånetilsagn, uden forudgående korrekt 

godkendelse fra bestyrelsen. Der er også konstateret tilfælde, hvor der er trukket på 

udlånsengagementernes provenu, inden bestyrelsen havde behandlet og godkendt sagen, sådan som 

det burde ske ifølge den officielle forretningsgang. Undersøgelsen forholder sig også kritisk til 

ledelsen/ledelserne på andre områder. Disse vil dog ikke blive nævnt her grundet manglende 

relevans for denne afhandlings problemstilling.  

Undersøgelsen tager også stilling til den eksterne revisors rolle og eventuelle ansvar i forbindelse 

med Bankens sammenbrud. I den forbindelse skal det nævnes, at den sidste og eneste aflagte 

årsrapport for Banken er revideret af PricewaterhouseCoopers. Undersøgelsen finder ikke anledning 

til at kritisere det arbejde, de har udført. Derimod findes der anledning til at kritisere det arbejde, der 

er udført af BDO Scanrevision i forbindelse med regnskabsårene 2008 og 2009 for Morsø 

Sparekasse A/S inden fusionen. Det kritiseres, at den eksterne revisor ikke har identificeret og 

omtalt, at forretningsgangene vedrørende bevilling og godkendelse af lån ikke har været fulgt 

tilfredsstillende. I stedet fremgår det af protokollaterne for de nævnte regnskabsår at: ”Sparekassens 

forretningsgange og interne kontrol fungerer på betryggende vis.” Undersøgelsen henstiller derfor 

til, at de pågældende underskrivende revisorer indbringes for revisornævnet for ikke at have levet 

op til de forpligtelser, der påhviler dem ifølge Revisionsbekendtgørelsen. På trods af denne kritik 

vurderes det dog ikke, at der samlet set kan gøres et erstatningsansvar gældende i forhold til den 

eksterne revision
85

.  
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Som det fremgår af ovennævnte, dækker undersøgelsen over en periode, hvor der har været flere 

forskellige eksterne revisionsvirksomheder tilknyttet de forskellige selskaber på forskellige 

tidspunkter. I forbindelse med den sidst aflagte årsrapport for regnskabsåret 2010 for Fjordbank 

Mors var Bankens eksterne revisor PricewaterhouseCoopers. De modtog i den forbindelse et samlet 

honorar for året på 6.425 tDKK, hvoraf 1.425 tDKK vedrørte den lovpligtige revision af koncernen. 

Dette svarer altså til en fordeling, hvor ca. 22% af det samlede honorar vedrørte lovpligtig revision, 

mens ca. 78% vedrørte andre ydelser. Det fremgår af årsrapporten, at den eksterne revisor, i 

forbindelse med påtegningen af årsrapporten for 2010, hverken tog forbehold eller afgav 

supplerende oplysning
86

.  

Da det ved gennemlæsning af advokatundersøgelsen er konstateret, at den eksterne revisor for den 

tidligere Morsø Sparekasse A/S er genstand for kritik, finder jeg det relevant at inddrage den sidst 

aflagte selvstændige årsrapport for Morsø Sparekasse A/S vedrørende regnskabsåret 2009, hvor den 

eksterne revisor hed BDO Scanrevision. Af årsrapporten fremgår det, at den eksterne revisor, BDO 

Scanrevision, afgav en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysning.
87

  

5.1.10 Max Bank 

Max Bank A/S var det fortsættende selskab, efter en fusion i september 2010 blev en realitet 

mellem de to pengeinstitutter, Skælskør Bank A/S og Max Bank. Den 10. oktober 2011 måtte 

ledelsen i Max Bank A/S dog indse, at Banken ikke længere var i stand til at leve op til det af 

Finanstilsynet fastsatte, individuelle solvenskrav. Som konsekvens heraf indgik Banken en aftale 

med Finansiel Stabilitet om at overdrage aktiver og passiver, med undtagelse af aktiekapital og 

anden efterstillet kapital, til et af Finansiel Stabilitet oprettet datterselskab, ved navn Max Bank af 

2011 A/S. Efter denne overdragelse har bestyrelsen i Max Bank af 2011 A/S foranlediget en 

advokatundersøgelse udarbejdet af Bech-Bruun med det formål at klarlægge de væsentligste årsager 

til Bankens sammenbrud samt komme med en vurdering af, hvorvidt den tidligere ledelse eller 

revision eventuelt kan have handlet ansvarspådragende i forbindelse med udførelsen af deres 

respektive erhverv
88

.  Der vil i nedenstående hovedsageligt fokuseres på, hvorledes den eksterne 

revisors rolle vurderes i forbindelse med Bankens sammenbrud, jf. afhandlingens emne og 

afgrænsning. Advokatundersøgelsen dækker perioden fra den 1. januar 2007 til 9. oktober 2011.  
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Begge de oprindelige pengeinstitutter havde historisk set en lokal forankring i forhold til deres 

kunder. I perioden fra 2003/2004 og frem til 2007 udvidede begge dog deres forretningsomfang 

markant og oplevede således mere end en fordobling af deres udlån. En del af denne udlånsstigning 

skyldtes, at pengeinstitutterne bredte sig ud over et geografisk større område. Stigningen i udlån 

skete særligt inden for fast ejendom, investeringskreditter og indeholdt også en del 

valutaspekulation. En udlånsvækst inden for disse områder afstedkom en høj risikoprofil for 

Bankerne/Banken, som stillede store krav til kreditorganisationen og styring af kreditrisici
89

. 

Undersøgelsen påpeger blandt andet, at Bankernes/Bankens kernekapitalprocenter og 

solvensprocenter, i den undersøgte periode, gennemgående lå lavere end gennemsnittet for andre 

sammenlignelige pengeinstitutter. Samtidig var Bankernes/Bankens kapitalstruktur kendetegnet ved 

en høj strukturel gearing, hvilket betød, at de/den ikke var særligt modstandsdygtige i forhold til 

nedskrivninger. Bankerne/Banken havde gjort sig afhængige af ekstern finansiering og var derfor 

også stærkt eksponeret i forhold til refinansieringsrisici.  

Da den finansielle krise indtræder, rammes Bankerne/Banken således hårdt grundet kursfald på 

værdipapirer, fald i priserne på fast ejendom og sværere adgang til ekstern finansiering
90

. I den 

undersøgte periode gennemførte Finanstilsynet flere undersøgelser af Bankerne/Banken. I 

forbindelse med disse undersøgelser blev Bankerne/Banken pålagt yderligere nedskrivninger, idet 

Finanstilsynet vurderede, at Bankerne/Banken i visse tilfælde havde været for optimistiske i 

forbindelse med værdiansættelsen af deres udlån. Det endelige ”dødsstød” kom, da Finanstilsynet i 

september stillede krav om yderligere nedskrivninger til Banken. Samtidig skærpede Finanstilsynet 

solvenskravene, hvilket i sidste ende medførte Bankens sammenbrud den 10. oktober 2011
91

.  

Den eksterne revision blev i hele den undersøgte periode forestået af Deloitte. Dette gjaldt både for 

de to oprindelige pengeinstitutter og for den fortsættende Bank efter fusionen. Det skal samtidig 

bemærkes, at undersøgelsen ikke finder grundlag for at gøre et erstatningsansvar gældende over for 

den eksterne revisor, idet det samlet set vurderes, at den udførte revision har levet op til de krav, der 

stilles til revisor. 
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Undersøgelsen indeholder dog visse kritikpunkter i forhold til den eksterne revision. For så vidt 

angår den oprindelige Skælskør Bank, påpeges det, at den eksterne revision, vedrørende 

årsrapporten for 2008 og delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009, burde have taget forbehold i forhold 

til ledelsens værdiansættelse af sikkerheder, der forelå i form af børsnoterede aktier. Ledelsen havde 

benyttet indre værdi på trods af, at denne lå ca. 80 mio. DKK over børskursen for de pågældende 

aktier. Der blev afgivet en blank påtegning på årsrapporten. Efter påtale fra Finanstilsynet og 

Fondsrådet valgte Bankens ledelse at offentliggøre en korrigeret årsrapport for 2008 samt en 

korrigeret delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009. På trods af ovenstående vurderes det i 

advokatundersøgelsen, at den eksterne revision har handlet i overensstemmelse med god 

revisionsskik bortset fra den manglende påtale af ovennævnte forhold
92

.    

For så vidt den oprindelige Max Bank rettes der en mindre kritik i forbindelse med årsrapporten for 

2008. Det vurderes i undersøgelsen, at den regnskabsmæssige behandling af en 

obligationsbeholdning ikke har været korrekt. Da fejlen ikke medførte, at årsrapporten ikke var 

retvisende, påpeges det, at den eksterne revisor burde have påpeget fejlen over for ledelsen og, 

såfremt fejlen ikke blev rettet, have medtaget denne som en revisionsdifference i 

revisionsprotokollen. Da årsrapporten trods fejlen var retvisende, vurderes det ikke, at revisor har 

handlet ansvarspådragende
93

.   

Vedrørende revisors rolle i forbindelse med fusionen i 2010, samt den blanke påtegning på 

årsrapporten for 2010, fremgår følgende: 

”På denne baggrund har min undersøgelse ikke med den sikkerhed, som jeg anser for at være 

nødvendig, jf. kapitel I afsnit 4 ovenfor, givet mig grundlag for at antage, at grundlaget for de 

yderligere nedskrivninger, som Finanstilsynet krævede i september 2011, forelå i mere end muligvis 

ubetydeligt omfang i forbindelse med fusionsforløbet i maj-september 2010. Det ligger derfor i 

sagens natur, at Deloitte som ekstern revisor ikke handlede ansvarspådragende ved ikke at henlede 

Skælskør Banks eller Max Banks ledelses opmærksomhed på et behov for yderligere nedskrivninger 

end dem, der forelå oplyst.  

                                                 
92

 Undersøgelse af visse forhold i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i perioden fra 1. januar 2007 til 9. oktober 2011.  
Advokat: Lars Lindencrone Pedersen, Bech-Bruun – side 31-32 og 41. 
93

 Undersøgelse af visse forhold i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i perioden fra 1. januar 2007 til 9. oktober 2011.  
Advokat: Lars Lindencrone Pedersen, Bech-Bruun – side 33 og 42. 



Kandidatafhandling efterår 2013 – Emne: Revisors uafhængighed 

63 

 

Jeg har i kapitel V afsnit 3.2 ovenfor vurderet, at bankens årsrapport for 2010 er retvisende. Der 

opstår derfor ikke spørgsmål om erstatningsansvar for revisor i anledning af hans blanke påtegning 

på årsrapporten”.
94

 

På trods af at undersøgelsen ikke vurderer, at revisor kan stilles til ansvar for en blank påtegning af 

årsrapporten for 2010, vurderer jeg dog, at man ud fra ordlyden i det ovenstående citat kan spore en 

vis skepsis i forhold til revisors blanke påtegning, hvor man nødvendigvis må lade tvivlen komme 

revisor til gode.   

Som nævnt var den eksterne revisor i perioden Deloitte. Den sidst afgivne årsrapport, inden 

Bankens sammenbrud, er for regnskabsåret 2010. Der blev afgivet en blank påtegning og det 

samlede honorar til den eksterne revisor udgjorde 6.140 tDKK for koncernen, hvoraf 5.040 tDKK 

vedrørte andre ydelser end revision.
95
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Kapitel 6 

6.1 Big 4 – revision og andre ydelser end revision 

I ovenstående gennemgang af de danske krakkede banker er det afslutningsvis nævnt for hver enkelt 

bank, hvorledes det samlede honorar til den eksterne revision har fordelt sig mellem honorar for 

lovpligtig revision og honorar for andre ydelser end revision. Da ovenstående gennemgang alene 

omhandler et nærmere afgrænset antal krakkede banker, finder jeg det interessant at se på 

fordelingen af omsætningen for Big 4 som helhed. Dette gøres for at få et overblik over, hvilke 

områder Big 4 skaber deres omsætning inden for. En nærmere gennemgang af denne fordeling vil 

være med til at belyse, hvor afhængig Big 4 egentlig er af at sælge andre ydelser end revision. Det 

er valgt at se nærmere på Big 4 i Danmark. Dette er gjort, da det hovedsageligt er Big 4 

revisionsvirksomheder, der reviderer og sælger andre ydelser til virksomheder af interesse for 

offentligheden, som netop er relevant i forhold til afhandlingens problemformulering. Nedenfor er 

indsat en tabel, der viser fordelingen af omsætningen i 2011/2012 for Big 4 i Danmark mellem 

assurance, tax og consulting.  

20011/12 Deloitte PwC KPMG E&Y i alt  i alt % 

Assurance 1.300 1.350 900 350 3.900 61,9% 

Tax 300 250 300 150 1.000 15,9% 

Consulting 650 250 350 150 1.400 22,2% 

i alt  2.250 1.850 1.550 650 6.300   
1 - Fordeling af omsætning 2011/2012 for Big 4 i mio. DKK (afrundet til nærmeste 50). Kilde: Årsrapporter fra Big 4 

Af ovenstående tabel ses det tydeligt, at consulting, hvorunder andre ydelser hører, udgør mere end 

22% af omsætningen for Big 4. Tax, der også dækker over andre ydelser, tegner sig for knap 16% 

af omsætningen. Assurance, hvorunder revision hører, bidrager med knap 62% af omsætningen. 

Fordelingen viser med al tydelighed, at Big 4 i dag skaber en stor del af deres omsætning inden for 

andre ydelser end revision. Tabellen fortæller imidlertid ikke noget om, i hvilket omfang andre 

ydelser sælges til revisionskunder eller til ikke-revisionskunder. Dette kunne have været en 

værdifuld oplysning, da dette kunne have givet en indikation på, hvor afhængige Big 4 er af at 

sælge andre ydelser end revision til deres revisionskunder. På trods af at denne oplysning ikke 

fremgår af ovenstående tabel, viser denne dog, at Big 4 i høj grad genererer deres indtjening inden 

for andre områder end blot lovpligtig revision. Fordelingen viser således, at en lovændring, der vil 

tvinge revisionsvirksomhederne til at sælge rådgivningsdelen fra, vil have store økonomiske 

konsekvenser for Big 4. Samtidig viser det også, at det er helt afgørende, i forhold til 
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uafhængighedsproblematikken, at der er meget stor fokus på at fremstå og handle uafhængigt i alle 

de tilfælde, hvor der afgives erklæringer med sikkerhed – herunder revision.  

Kapitel 7 

7.1 Analyse/delkonklusioner 

I det følgende, vil de delspørgsmål der er stillet i problemformuleringen, blive besvaret, analyseret 

og konkluderet på.   

Første delspørgsmål lyder:  

Hvorfor er der et naturligt behov for revision og hvorfor er det afgørende, at revisor er 

uafhængig? 

Til at besvare ovenstående spørgsmål benyttes den gennemgåede principal agent teori
96

.  

I og med at ejerne af virksomheder af interesse for offentligheden ofte består af et stort antal 

aktionærer, der samtidig kan være spredt over store geografiske områder, er det afgørende, at der 

kan sættes lid til den finansielle rapportering, der offentliggøres fra virksomhederne. Dette skyldes, 

at denne rapportering danner grundlag for nuværende og potentielle ejeres økonomiske beslutninger 

i forhold til de respektive virksomheder. En finansiel rapportering, der indeholder væsentlige fejl, 

vil således kunne bevirke, at der tages vigtige økonomiske beslutninger på et fejlagtigt grundlag, 

hvilket regnskabsbrugerne naturligvis ikke kan være tjent med. Hvad enten eventuelle væsentlige 

fejl i den finansielle rapportering er tilsigtede eller utilsigtede, er det derfor vigtigt, at den 

ledelse/agent, der udarbejder den finansielle rapportering, overvåges. Dette skyldes, at 

agenten/ledelsen anses for at være egennyttemaksimerende og derved vil forsøge at fremstille 

virksomhedens økonomiske stilling bedst muligt ud fra en antagelse om, at ledelsen typisk aflønnes 

afhængigt af denne. Da ejerne/principalen og øvrige regnskabsbrugere, grundet deres manglende 

tilstedeværelse, ikke har mulighed for selv at verificere rigtigheden af de offentliggjorte finansielle 

oplysninger, opstår der et naturligt behov for revision, hvor ejerne/principalen ansætter endnu en 

agent i form af den eksterne revision til at verificere og bibringe den aflagte finansielle rapportering 

den grad af troværdighed, der er nødvendig for regnskabsbrugerne. På den måde optræder den 
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eksterne revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant og tilfører den finansielle rapportering en 

større værdi for regnskabsbrugerne. For at revisor kan tilføre den finansielle rapportering den høje 

grad af troværdighed er det dog helt afgørende, at revisor, i sin rolle som agent for 

ejerne/principalen, formår at fremstå og handle uafhængigt. Revisors aflønning må således aldrig 

være påvirket af virksomhedens resultater, da dette selvsagt ikke er foreneligt med at skulle 

forholde sig uafhængigt. Samtidig må revisor, som agent, altid have for øje, at dennes økonomiske 

interesse i kunden holdes på et niveau, der sikrer, at uafhængigheden og objektiviteten ikke påvirkes 

af, at revisor, som agent, også anses for at være profit- og egennyttemaksimerende. Netop denne 

afvejning for revisor stiller høje krav til revisors etik og professionelle dømmekraft, idet en ikke 

uafhængig revisor/agent ikke tilfører den finansielle rapportering den nødvendige troværdighed for 

regnskabsbrugerne, herunder ejerne. 

Andet delspørgsmål lyder: 

Hvordan reguleres revisors uafhængighed på nuværende tidspunkt i Danmark og hvordan har 

reguleringen overordnet set udviklet sig i Danmark? 

Som det er gennemgået i afsnittet vedrørende reguleringen af revisors uafhængighed i Danmark
97

, 

kan det konstateres, at der er sket en markant udvikling. En af de mest markante ændringer blev 

implementeret med vedtagelsen af revisorloven fra 2003, hvor man afskaffede kravet til den 

generelle uafhængighed mod til gengæld at udbygge og præcisere reglerne vedrørende kravene til 

revisors konkrete uafhængighed. Den nugældende revisorlov fra 2008 (lov nr. 468 af 17. juni 2008) 

implementerede endeligt 8. direktivs uafhængighedsbestemmelser og blev efterfulgt af en 

bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 – Bekendtgørelse om godkendte revisorers 

og revisionsvirksomheders uafhængighed) med det formål at udfylde og præcisere de 

rammebestemmelser, der indgår i revisorloven. Ydermere blev der i 2009 udsendt en vejledning, 

som har til formål at bistå revisor i processen med at overveje dennes konkrete uafhængighed i 

forbindelse med opgaver, der omfatter erklæringer med sikkerhed. Det kan således konkluderes, at 

reguleringen af revisors uafhængighed, i højere grad end tidligere, er blevet mere detailreguleret i 

form af en række specifikke krav til revisors uafhængighed. Samtidig har afskaffelsen af den 

generelle uafhængighed medført, at der i høj grad stilles store krav til revisors vurdering af 

opfyldelsen af den konkrete uafhængighed. Dette skal ses i lyset af, at man med afskaffelsen af den 
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generelle uafhængighed åbnede op for muligheden for, at revisionsvirksomhederne har kunnet 

udbygge deres forretningsområder vedrørende andre ydelser end revision.  

Dette må alt andet lige betyde, at revisors konkrete uafhængighedsvurdering er endnu mere 

afgørende end tidligere. På trods af at lovgivningen vedrørende revisors uafhængighed er blevet 

mere detailreguleret end tidligere, bygger lovgivningen i vidt omfang på en principbaseret tilgang. 

Den principbaserede tilgang betyder, at det i høj grad er op til den enkelte revisor konkret at vurdere 

eventuelle uafhængighedstrusler, hvilket alt andet lige må medføre en latent risiko for, at eventuelle 

væsentlige trusler i nogle tilfælde vurderes at være uvæsentlige.  

For så vidt angår specifikke krav for erklæringsafgivelse med sikkerhed for virksomheder af 

interesse for offentligheden, indeholder den gældende lovgivning en række indskærpelser i forhold 

til øvrige virksomheder. Der kræves eksempelvis tvungen rotation af underskrivende revisor og der 

er en række begrænsninger for, hvilke andre ydelser end revision der må udføres for kunden.  

Samlet set kan det konkluderes, at den gældende lovgivning stiller en lang række krav til revisors 

uafhængighed samt revisors konkrete vurdering af eventuelle trusler mod denne. Samtidig har 

afskaffelsen af den generelle uafhængighed udvidet mulighederne for revisors virke og dermed øget 

risikoen for, at revisor i offentlighedens optik kan fremstå som ikke uafhængig grundet 

forretningsmæssige interesser, der ligger ud over den lovpligtige revision.  

Tredje delspørgsmål lyder: 

Hvad forstås ved begrebet ”forventningskløft” og vil en stramning af reguleringen af revisors 

uafhængighed kunne være en medvirkende faktor til at mindske forventningskløften? 

Det kan konstateres, at revisionsbranchen som helhed har en udfordring, når det gælder spørgsmålet 

vedrørende forventningskløften. Som det fremgår af afsnittet omhandlende forventningskløften
98

, 

konkluderer en undersøgelse fra 2012, foretaget af den engelske revisorforening (ACCA), at kun ca. 

55% af den brede offentlighed har tillid til revisorerne og at kun lidt over 50% af de adspurgte har 

tillid til, at revisorerne optræder i offentlighedens interesse. Modsat, tror 75% af revisorerne, at den 

brede offentlighed har tillid til dem. Dette faktum synliggør, at der er en udfordring for 

revisionsbranchen i forhold til at få mindsket denne mistillid. Dette skal ske ved at mindske 

forventningskløften.  
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Spørgsmålet er, hvorvidt en stramning af de nuværende regler, vedrørende revisors uafhængighed, 

vil kunne være med til at mindske forventningskløften og derved øge tilliden til revisors arbejde og 

dermed værdien af den finansielle rapportering. Ser vi på Grønbogens forslag, som netop er 

udformet for blandt andet at øge tilliden til de offentliggjorte regnskaber, omhandler disse blandt 

andet en begrænsning/afskaffelse af muligheden for at levere andre ydelser end revision og tvungen 

rotation af revisionsfirma, for at sikre uafhængigheden ved at minimere eventuelle 

interessekonflikter, hvor et revisionsfirma oparbejder et for nært forhold til kunden eller genererer 

en væsentlig indtjening på andre ydelser end revision. Det er nok naivt at tro, at de nævnte 

stramninger vil eliminere forventningskløften fuldstændig. Jeg mener dog, at det må være rimeligt 

at antage, at en revisionsvirksomhed, der alene leverer revisionsydelsen til en kunde, vil have 

nemmere ved at fremstå uafhængigt i forhold til offentligheden. Dette skal forstås ved, at en 

eliminering af potentielle interessekonflikter alt andet lige vil være med til at forenkle revisors 

kommunikation vedrørende det udførte arbejde til regnskabsbrugerne og mindske risikoen for 

eventuel mistænkeliggørelse i forhold til, hvorvidt revisor måtte have handlet uafhængigt i forhold 

til erklæringsafgivelsen. Netop kommunikation og åbenhed omkring revisors udførte arbejde anses 

af FSR som midlet til at mindske forventningskløften og øge tilliden til revisors arbejde. På den 

baggrund vurderer jeg, at de nævnte stramninger vil kunne bidrage positivt til at mindske 

forventningskløften. 

Fjerde delspørgsmål lyder: 

Hvad har de primære årsager været til, at de omhandlede banker er krakket og hvilken kritik er 

der rejst af revisor i den forbindelse? 

I afhandlingen er der redegjort for de væsentligste årsager til de enkelte bankers økonomiske 

sammenbrud
99

. I den forbindelse kan det konstateres, at der er en række gennemgående faktorer, der 

gør sig gældende. En årsag, der nævnes hyppigt, skal findes i det faktum, at de fleste krakkede 

banker opererede med en høj risikoprofil og et udtalt ønske om at opnå en stor vækst inden for en 

kort periode. Væksten er i de fleste tilfælde sket i et tempo, der har betydet, at bankerne ikke har 

formået at tilpasse deres organisationer til at kunne håndtere det øgede forretningsomfang. Især 

mangelfuld kreditstyring, kreditsagsbehandling, risikohåndtering og manglende opfølgning på 

engagementer nævnes som årsager til de store nedskrivninger, som de respektive banker har måttet 

konstatere eller er blevet pålagt af Finanstilsynet. Nedskrivninger, som i sidste ende har gjort dem 
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ude af stand til at opfylde de stillede solvenskrav og dermed har betydet et økonomisk sammenbrud 

for de omhandlede banker. I nogle tilfælde har der ikke blot været tale om en svag 

kreditorganisation men en decideret manglende overholdelse af de fastlagte interne retningslinjer, 

hvilket har medført, at der er afgivet tilsagn om lån og kreditter uden den, ifølge retningslinjerne, 

påkrævede sagsbehandling.   

Det gør sig også gældende, at flere af de krakkede banker har haft en høj koncentration af ”store” 

engagementer inden for en snæver kundekreds, særligt inden for ejendomssektoren. Finanskrisens 

indtog og de faldende priser på ejendomsmarkedet nævnes som en betydelig faktor i forbindelse 

med de krakkede banker, hvad enten der har været tale om få, store eller mange, mindre 

engagementer.  

Det er også konstateret, at nogle af de krakkede banker oprindeligt har været lokalt forankret i 

forhold til deres kundesegment. I et ønske om at udvide forretningsomfanget har nogle af disse 

banker udvidet deres kundesegment geografisk både inden- og udenfor landets grænser. Dette har i 

nogle tilfælde betydet, at der er givet lånetilsagn uden tilstrækkeligt kendskab til de omhandlede 

kunder og/eller markeder, hvilket også har påvirket de tab, bankerne har måttet konstatere.  

I de tilfælde, hvor bankerne er krakket som konsekvens af at Finanstilsynet har pålagt dem 

yderligere nedskrivninger, er det erfaret, at de ansvarlige bankledelser i flere tilfælde har været for 

optimistiske i værdiansættelsen af de respektive tilgodehavender. I nogle tilfælde rejses der sågar 

tvivl om, hvorvidt nogle bankledelser har spekuleret i at omgås reglerne for nedskrivninger på OIV 

ved at benytte forskellige ”modeller” specifikt udformet til formålet.     

Ovenstående er alle mere eller mindre selvforskyldte faktorer, som har medført, at et stort antal 

danske banker er krakket og har måttet lade sig overtage helt eller delvist af Finansiel Stabilitet - 

men i hvilket omfang, har den eksterne revision modtaget kritik i forbindelse med dens arbejde 

inden for den undersøgte periode umiddelbart inden krakkene? Dette spørgsmål vil blive behandlet i 

det følgende.  

Ved at gennemgå de udarbejdede advokatundersøgelser kan det konkluderes, at der i de fleste 

tilfælde rejses kritik af den eksterne revisions arbejde i de undersøgte perioder
100

. I syv af 

undersøgelserne vurderes det, at revisor i et eller flere tilfælde ikke har levet op til god revisionsskik 

og derved ikke har udført sit arbejde tilfredsstillende. I fire af disse tilfælde vurderes revisors 
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forsømmelse at have været så graverende, at der bør sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt revisor har 

handlet direkte ansvarspådragende i forhold til de gældende regler for revisors arbejde og pligter.  

Ud over ovennævnte rejses der i flere tilfælde en kritik af revisors arbejde, som dog ikke vurderes at 

være så graverende, at der er tale om manglende overholdelse af god revisionsskik eller ligefrem at 

være ansvarspådragende.  

En sammenfatning af den rejste kritik viser, at der i seks tilfælde rejses kritik i større eller mindre 

grad for manglende medtagelse af væsentlige forhold i revisionsprotokollen. I fem undersøgelser 

vurderes det, at revisor burde have taget et eller flere forbehold inden for den undersøgte periode. I 

to tilfælde kritiseres revisor for alene at have foretaget en risikovurdering på de 10 største 

engagementer på trods af, at der forelå yderligere engagementer, der udgjorde mere end 10% af 

basiskapitalen og derfor skulle have været underlagt en selvstændig risikovurdering. I to 

undersøgelser kritiseres revisor endvidere for ikke at have underrettet Finanstilsynet vedrørende 

forhold, der kunne true bankernes fortsatte drift. Ud over de nævnte kritikpunkter, rejses der 

sporadisk kritik af manglende kontrol med intern revisions arbejde samt manglende reaktion på 

svagheder på kreditområdet
101

.   

Samlet set må det siges, at de udførte advokatundersøgelser rejser en massiv kritik af revisors 

arbejde i forbindelse med de krakkede banker.  

Femte delspørgsmål lyder: 

Såfremt der er rejst kritik af revisor, er denne da direkte relateret til forhold vedrørende 

uafhængighed eller kan der sættes spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed? 

Ved gennemgangen af advokatundersøgelserne og den kritik, der rejses af revisors arbejde, kan det 

ikke umiddelbart konstateres, at der eksisterer et problem vedrørende de respektive revisorers 

overholdelse af de gældende uafhængighedsbestemmelser. Kun i ét tilfælde vurderes det, at der er 

sket en direkte overtrædelse af de danske uafhængighedsbestemmelser. Tilfældet vedrører EBH 

Bank, hvor en tidligere underskrivende revisor fortsatte som rådgiver for ledelsen på trods af, at de 

gældende rotationskrav var trådt i kraft.  

På trods af, at der ikke er konstateret et væsentligt omfang af direkte overtrædelser af de gældende 

uafhængighedsbestemmelser, er der dog indikationer på forhold, som kan være med til at sætte 
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spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed, hvilket i sig selv kan være et problem i forhold til den 

før omtalte forventningskløft og tillid til revisors arbejde. Eksempelvis revisors honorar og 

fordelingen heraf. Disse forhold behandles nedenfor. 

Sjette delspørgsmål lyder: 

Kan der konstateres indikationer på, at revisor er afhængig af at sælge andre ydelser end 

lovpligtig revision og kan dette påvirke revisors uafhængighed? 

For at kunne besvare dette spørgsmål, er det nødvendigt at definere hvilke forhold, der kan sætte 

spørgsmålstegn ved revisors evne og vilje til at agere uafhængigt. Som beskrevet, under 

gennemgangen af gældende dansk regulering, skal revisor sikre, at der ikke foreligger trusler, som 

kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand. Disse trusler 

omhandler: 

- Selvrevision / egenkontrol 

- Egeninteresse 

- Partiskhed 

- Nære personlige, herunder familiære relationer 

- Intimidering  

Såfremt disse trusler ikke overstiger et, af revisor vurderet, acceptabelt niveau, er der som 

udgangspunkt ikke noget til hinder for, i forhold til de gældende regler, at en revisionsvirksomhed 

sælger andre ydelser end revision for betragtelige beløb til erklæringskunder. Men er dette egentlig 

antageligt, og vil dette ikke være med til at svække tilliden til, at revisor agerer som offentlighedens 

tillidsrepræsentant? På trods af, at de formelle krav i lovgivningen overholdes og det dokumenteres, 

at der alene sælges tilladte andre ydelser, kan det så ikke tænkes, at en revisionsvirksomheds 

forretningsomfang, vedrørende andre ydelser end revision til en erklæringskunde, vil kunne påvirke 

revisors dømmekraft i forbindelse med den lovpligtige revision og tilhørende erklæringsafgivelse? 

Vil en revisor og dennes revisionsvirksomhed ikke kunne komme i konflikt med truslen for 

egeninteresse? 

 Det er jo konstateret, at revisor optræder som agent og at en agent per definition er 

egennyttemaksimerende. For at maksimere sin nytte, er det vigtigt, at revisor bringer værdi til 

regnskabet ved at handle uafhængigt. Kun herved vil revisor på sigt kunne opretholde sin rolle og 

berettigelse som offentlighedens tillidsrepræsentant. Et andet aspekt af, at maksimere sin nytte, er 

dog også at skabe indtjening for revisionsvirksomheden. Denne indtjening skabes ved salg af 
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lovpligtig revision og andre ydelser. Netop salget af andre ydelser indeholder et enormt potentiale 

for de store revisionsvirksomheder. Disse har igennem en årrække haft et stort fokus på at udvide 

netop denne del af forretningen ved hjælp af såkaldt mersalg til eksisterende erklæringskunder. 

Netop denne fokus på mersalg af andre ydelser, vurderer jeg, er en markant trussel mod revisors 

uafhængighed i forhold til egeninteresse. Egeninteresse omtales jo netop som risikoen for, at revisor 

får for store interesser hos kunden, herunder at revisor kan blive for afhængig af at opnå et honorar 

fra en specifik kunde. 

I forbindelse med gennemgangen af de krakkede banker er det undersøgt, hvorledes fordelingen har 

været mellem salg af andre ydelser og lovpligtig revision i de respektive bankers sidst aflagte 

årsrapport, inden de er krakket. Oversigt ses nedenfor
102

: 

Fordeling af honorar i tDKK 

Bank Årsrapport 
Honorar - 
revision Honorar - andre ydelser Andel - andre ydelser 

Roskilde bank 2007 635 1.415 69% 

Ebh Bank  2007 1.400 500 26% 

Løkken Sparekasse 2008 576 146 20% 

Fionia Bank  2008 1.400 1.500 52% 

Capinordic Bank 2008 938 2.066 69% 

Amagerbanken  2009 3.107 14.086 82% 

Fjordbank Mors  2010 1.425 5.000 78% 

Max Bank  2010 1.100 5.040 82% 

i alt   10.581 29.753 74% 
Tabel 2 Egen tilblivelse - kilde: Bankernes årsrapporter 

Som det fremgår af tabellen, har revisorerne solgt lovpligtig revision for ca. 10,5 mio. DKK til de 

krakkede banker, mens de inden for samme periode har solgt andre ydelser for ca. 30 mio. DKK. 

Det kan således konkluderes, at revisionsvirksomhederne har genereret 74% af deres omsætning på 

andre ydelser. En sådan fordeling kan, objektivt vurderet, være med til at sætte spørgsmålstegn ved 

revisors evne til at forholde sig uafhængigt vedrørende revisionen, da man i høj grad genererer 

omsætningen på andre områder. Ydermere fremgår det af tabellen, at honoraret, for lovpligtig 

revision af Roskilde Bank i den sidst aflagte årsrapport for 2007, blot udgjorde 635 tDKK, mens 

salg af andre ydelser udgjorde 1.415 tDKK. Det virker umiddelbart urealistisk, at det kan være 

rentabelt for revisor at udføre et års revision for en bank af den størrelse for et honorar, der er så 
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 Det har ikke været muligt at tilvejebringe de sidst aflagte årsrapporter for Eik Bank Danmark, Eik Banki og Gudme 
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lavt. Det fremgår af årsrapporten for 2007 at Roskilde Bank havde en balancesum på ca. 42 mia. 

DKK. Til sammenligning var revisors honorar for den lovpligtige revision af Fionia Bank ifølge 

årsrapporten for 2008 på 1.400 tDKK. Balancesummen for Fionia Bank var ca. 33 mia. DKK.  

Honorarstørrelsen anser jeg også for at være indikator på revisors uafhængighed. Det må være 

rimeligt at antage, at revisor er interesseret i, som minimum, at få dækket sine omkostninger ved 

den udførte revision og naturligvis gerne skabe et overskud på det udførte arbejde. Såfremt man 

indgår aftaler om udførelse af lovpligtig revision, der nærmest må anses for at være tabsgivende, 

mener jeg også, det må være rimeligt at antage, at man forventer at generere omsætningen andet 

steds – for eksempel ved salg af andre ydelser. Såfremt der er hold i disse antagelser, mener jeg, at 

der i nogen grad kan sættes spørgsmålstegn ved revisors evne til at agere uafhængigt i forhold til 

den lovpligtige revision. Dette skal ses ud fra en betragtning om, at man kan frygte, at revisor 

vægter ”det gode forhold” til kunden højt for at blive valgt til at udføre andre ydelser. Dette ”gode 

forhold” kan potentielt påvirke revisors professionelle dømmekraft og objektivitet i forhold til 

revisionen. Igen er det truslen vedrørende egeninteresse, der gør sig gældende.  

Det er i sagens natur ikke muligt at konkludere, at revisor ikke har handlet uafhængigt i forbindelse 

med den lovpligtige revision af de krakkede banker, men jeg mener dog, at det er rimeligt at sætte 

spørgsmålstegn ved den fordeling, der har været af honorarerne mellem lovpligtig revision og andre 

ydelser. Sammenholdes det yderligere, med den kritik advokatundersøgelserne har rejst i forhold til 

revisor omkring manglende forbehold og manglende medtagelse af væsentlig forhold i 

revisionsprotokollen, understreger dette, efter min vurdering, at der kan spores indikationer på, at 

salg af andre ydelser muligvis vil kunne påvirke revisors uafhængighed. 

Som det fremgår af kapitel 6, vedrører mere end 38% af omsætningen for Big 4 ”tax” og 

”consulting”, som dækker over andre ydelser end revision. ”Assurance”, der blandt andet dækker 

over lovpligtig revision, udgør således ca. 62% af omsætningen. Dette viser med al tydelighed, at 

Big 4 i høj grad er afhængige af at sælge andre ydelser og at disse udgør en væsentlig del af deres 

forretningsgrundlag. Opgørelsen viser imidlertid ikke, hvor stor en del af de ”andre ydelser”, der 

sælges til erklæringskunder, hvilket kunne have været en nyttig oplysning til brug for besvarelsen af 

nærværende spørgsmål. På trods af denne manglende information, anser jeg dog de tilgængelige 

informationer for at være en god indikator for, at Big 4 har udviklet et forretningsgrundlag, der i høj 

grad inkluderer salg af andre ydelser end revision.  
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Kapitel 8 

8.1 Konklusion 

I konklusionen vil den overordnede problemformulering blive besvaret. Den lyder som følger: 

Kan der i forhold til et nærmere afgrænset antal danske, krakkede finansielle virksomheder 

konstateres indikationer på, at kommissionens forslag til skærpede krav vedrørende revisors 

uafhængighed vil medvirke til at styrke revisors uafhængighed og dermed tilliden til revisor – og 

er der et behov herfor? 

Det er i afhandlingen konstateret, at revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant alene kan 

opfyldes, såfremt revisor formår at bevare sin objektivitet og forholde sig uafhængigt i forhold til de 

reviderede virksomheder. I den forbindelse er det også belyst, at der er forskellige 

uafhængighedstrusler, som revisor skal være opmærksom på og forsøge at minimere eller helt 

eliminere.  

Til dette formål stiller lovgivningen omfattende krav til revisors overvejelser i forbindelse med 

vurderingen af disse trusler. Lovgivningen stiller ydermere en række forbud til revisor vedrørende 

uafhængighed – særligt når det gælder virksomheder af interesse for offentligheden. Men er den 

gældende regulering egnet til at imødegå de trusler, der kan påvirke revisors uafhængighed? 

Det er belyst, at revisor som agent og forretningsmand også vil forsøge at maksimere sin egennytte. 

Dette sker dels ved at sælge revision, dels ved at sælge andre ydelser end revision. Netop revisors 

rolle som agent og fokus på at sælge andre ydelser vurderes i afhandlingen at udgøre en trussel mod 

revisors uafhængighed, da egeninteressen vedrørende salg af andre ydelser potentielt kan blive så 

stor, at revisors objektivitet kan blive påvirket heraf.  

Kommissionens forslag til stramninger på området for revisors uafhængighed omfatter blandt andet 

at fratage/begrænse revisors mulighed for at sælge andre ydelser end revision til virksomheder af 

interesse for offentligheden. Kommissionen vurderer, at dette er et nødvendigt tiltag for at sikre 

revisors uafhængighed bedst muligt. Som beskrevet i problemfeltet, vurderer FSR ikke, at der er et 

behov for dette. De fremfører blandt andet følgende argument:  

”Der er ingen påvist sammenhæng mellem revisors integritet og uafhængighed og omfanget af ikke-

revisionsydelser”. 
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Derfor regulerer Europakommissionen med forslagene alene uafhængighed i fremtræden, og ikke 

uafhængighed ud fra, hvad en velinformeret tredjemand ville konkludere, hvilket giver anledning til 

meget betydelige og uforholdsmæssigt dramatiske konsekvenser”
103

. 

FSR har ganske givet ret i, at der ikke er påvist en sammenhæng. Men kan en trussel mod revisors 

uafhængighed ikke blive så stor, at der ikke behøver at være påvist en sammenhæng, men at truslen 

i sig selv bør være nok til, at der er et problem? Argumentet om, at forslaget alene vil påvirke 

revisors uafhængighed i fremtræden og ikke i forhold til, hvad en velinformeret tredjemand ville 

vurdere, stiller jeg mig skeptisk overfor. I afhandlingen er det jo netop konstateret, at revisorerne 

skal være medvirkende til at mindske forventningskløften for at øge tilliden til revisors arbejde og 

uafhængighed. Såfremt en stramning af reglerne vil påvirke revisors uafhængighed i fremtræden 

positivt, må dette vurderes også at påvirke tilliden positivt, idet forventningskløften vil blive mindre 

ved at mindske de uafhængighedstruende situationer.  

For at konkretisere ovenstående problematikker og for at kunne fremkomme med en 

velargumenteret stillingtagen til behovet for stramninger, er det undersøgt, i hvilket omfang disse 

gør sig gældende i praksis.  

I den forbindelse er det konstateret, at Big 4 i høj grad fokuserer på at sælge andre ydelser end 

revision. I 2011/2012 udgjorde salget af andre ydelser således ca. 38% af den samlede omsætning i 

Big 4. I forbindelse med de undersøgte krakkede banker, udgjorde salg af andre ydelser ca. 74% af 

det samlede honorar til revisorerne ifølge de sidst aflagte årsrapporter inden de respektive krak. 

Dette viser med al tydelighed, at revisorerne i høj grad har fokus på andre områder end lovpligtig 

revision og derved medvirker til at øge truslen vedrørende egeninteresse.  

Sammenholdes ovennævnte fordeling med konklusionerne i de udarbejdede advokatundersøgelser, 

vurderer jeg, at der eksisterer en udfordring for revisor. Det konkluderes overordnet set, at revisor - 

i flere tilfælde - burde have taget forbehold, være kommet med supplerende oplysninger eller 

fejlagtigt har udeladt væsentlige forhold fra revisionsprotokollen. Det kan ikke siges med sikkerhed, 

at disse kritikpunkter skyldes manglende uafhængighed. Jeg vurderer dog, at det er rimeligt at 

antage, at såfremt revisor har haft de nødvendige kvalifikationer til at forestå revisionen, kan der 

konstateres indikationer på, at revisors uafhængighed kan have været påvirket i forhold til 

ovennævnte kritikpunkter.  
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På den baggrund konkluderes det, at der er indikationer på et behov for skærpede krav vedrørende 

revisors uafhængighed. Det konkluderes yderligere, at Kommissionens forslag til stramninger vil 

kunne være medvirkende til at styrke revisors uafhængighed og øge tilliden til revisors arbejde.  

8.2 Perspektivering 

Inden arbejdet med nærværende afhandling blev påbegyndt, var jeg oprigtig i tvivl om, hvorvidt der 

kunne være et behov for at regulere yderligere på området vedrørende revisors uafhængighed. I 

forbindelse med arbejdet med problemstillingen, er jeg dog blevet opmærksom på de 

problematikker, der reelt eksisterer. De store revisionsvirksomheders ønske om at vinde 

markedsandele samt det generelle ”pres”, der har været på revisionshonorarerne i de senere år, har 

betydet, at Big 4 har haft stort fokus på at levere en ”skarp pris” på revisionsydelsen og herudover 

at sælge andre ydelser end revision, hvilket der efter gældende regler ikke er noget til hinder for. 

Problemet opstår imidlertid, hvis revisionsvirksomhedernes fokus på dette mersalg bliver for 

markant. Det er almindeligt kendt, at Big 4 de senere år har brugt betydelige ressourcer på at træne 

deres revisionsteams i at sælge andre ydelser og være langt mere opsøgende i forhold til at skabe 

indtægter for revisionsvirksomheden. Denne udvikling vurderes potentielt at kunne være skadelig 

for branchen som helhed. Dette skal forstås ved, at revisor aldrig må gå på kompromis med sin rolle 

som offentlighedens tillidsrepræsentant. Ved at have et stort fokus på at skabe ”gode relationer” og 

sælge andre ydelser end revision, øges uafhængighedstruslerne jo netop. Såfremt Big 4 fremelsker 

en kultur, hvor fokus rettes mod at skabe mersalg, vurderes det, at dette vil påvirke uafhængigheden 

negativt. Det vil også blive sværere for revisor at fremstå uafhængigt i forhold til offentligheden, 

hvilket i sidste ende vil skade den tillid, der er nødvendig for at bringe værdi til revisors påtegning.  

Det anses for at være afgørende, at branchen som helhed ser indad og tager stilling til, i hvilken 

retning den ønsker at bevæge sig. Jeg er klar over, at en vedtagelse af Kommissionens oprindelige 

forslag vil betyde, at der skal ske en markant tilpasning i forhold til den måde, hvorpå de store 

revisionsvirksomheder har organiseret sig i dag. Men er dette egentlig et problem? På længere sigt 

har branchen vel også en interesse i, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved revisors 

uafhængighed. Det vil muligvis blive lidt dyrere for kundevirksomhederne at købe de andre ydelser 

hos ”rene” konsulentvirksomheder som følge af, at de ikke, som udgangspunkt, har det samme 

kendskab til virksomheden, som revisor har. Men vil denne eventuelle merpris ikke kunne opvejes 
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af, at eventuel tvivl vedrørende revisors uafhængighed elimineres som konsekvens af, at denne ikke 

har andre økonomiske interesser hos den reviderede virksomhed?  
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Webadresse: https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371 

- Undersøgelse af visse forhold i Fjordbank Mors A/S i perioden 1. januar 2007 til den 24. juni 

2011.  Advokat: Carsten Fode, Kromann Reumert.                                                                       

Webadresse: https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371  

- Undersøgelse af visse forhold i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i perioden fra 1. januar 

2007 til 9. oktober 2011.  Advokat: Lars Lindencrone Pedersen, Bech-Bruun.                           

Webadresse: https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371  

- Undersøgelse af visse forhold i Eik Bank Danmark A/S i perioden 1. januar 2005 til den 30. 

september 2010.  Advokat: Carsten Fode, Kromann Reumert.                                                                       

Webadresse: https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371 

- Undersøgelse af visse forhold i Eik Banki P/F i perioden 1. januar 2005 til den 30. september 

2010.  Advokat: Carsten Fode, Kromann Reumert.                                                                       

Webadresse: https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371 
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- Undersøgelse af visse forhold i Løkken Sparekasse i perioden januar 2006 – marts 2009. 

Advokater: Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre.                                            

Webadresse: https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=371 
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Bilag 1 

Oversigt over kritik af revisor - egen tilvirkning – kilde: Advokatundersøgelser og kapitel 5 

Bank Manglende 

forbehold 

Mangler i.f.t. 

revisionsprotokol 

Manglende 

overholdelse af 

uafhængighedsregler 

Ikke 

overholdt 

god 

revisionsskik 

Øvrige 

mangler i 

revisors 

arbejde 

Ansvar 

For  

revisor 

Roskilde bank  X  X X X 

Ebh Bank X  X X   

Løkken 

Sparekasse 

 X  X X X 

Gudme 

Raaschou 

 X  X X  

Fionia Bank       

Capinordic 

Bank 

      

Eik Bank 

Danmark 

X X  X X X 

Eik Banki X X  X X X 

Amagerbanken X   X   

Fjordbank Mors  X     

Max Bank X      

 

 

 

 

 


