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FORORD 

Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet som det afsluttende element på Cand.merc. 

aud.- studiet ved Copenhagen Business School.  

 

Formålet med kandidatafhandlingen er at udarbejde en afhandling, der på et højt fagligt 

niveau debatterer den fremtidige lovgivnings indvirkning på revisors virke og samfundet i det 

hele taget.  

 

Afhandlingen har desuden til formål at dokumentere færdigheder i anvendelsen af teorier og 

metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset område. 

 

Afhandlingens problemstilling er valgt i lyset af regnskabsmæssige skandaler, der i høj grad 

har været medvirkende til et øget fokus på at genskabe tilliden til revisor i virket som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Afhandlingens problemstilling findes ligeledes særlig 

interessant da jeg mener, at fremtidens lovgivning kunne tænkes at påvirke såvel revisors 

rolle, som hele forventningen til revisor fra samfundet.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen og den løbende behandling af 

problemstillingen vil jeg gerne rette en stor tak til min vejleder Jørn Haagensen, som under 

hele arbejdsprocessen har bidraget med yderst konstruktiv faglig sparring. 

 

Du ønskes god læselyst. 
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SUMMARY 

The subject of this thesis is the evaluation of whether the introduction of the European 

Commission’s legislative proposal regulation auditor’s work, will have the desired effect of 

increasing audit quality through increased independence. 

The proposal is evaluated mainly on theoretical perspective and supplemented with relevant 

stakeholders to the auditor’s work, and their view of the expected impact the proposal. The 

evaluation is split into two views, consisting of the actual and visible quality and 

independence of the audit profession. 

The results of a study of Danish accounting information users’ attitude towards 

rotation of audit firms is presented in an attempt to uncover the actual and apparent need in 

the Danish market. The review shows that rotation of audit firms in certain situations can 

improve the quality of audit performance, although the auditor is liable to loss of knowledge 

of the client’s business and the industry in rotating as per the proposal.  

In connection with the investigation of the thesis’ main subject, a need for a definition of the 

concept of quality from social science perspective was identified, as the aim in introducing 

the proposal in mention is to restore society’s confidence in the audit profession. 

The result her of is that in a social science perspective, there is somewhat of 

convergence in the definition of quality by individual stakeholders, as defined in the coalition 

model for accounting manufacturers, users of financial statements, regulators and auditors. 

Furthermore it was deduced that, as the theory of expectation defines, a gap lays in 

between the understanding and appreciation of the auditor’s work and quality and the actual 

purpose and work done by the auditor. 

An interview of a selected representative from the relevant stakeholders, users of financial 

statements as defined in the coalition model, is therefore used to investigate external rotation 

effect on actual and visible audit quality and independence.  

Overall assessment of rotation is that it can be effective in relation to the desired increase of 

the auditor’s de facto independence, but a closer examination of the apparent independence 

and practicality of rotation should be carried out in cooperation with the coalition partners to 

reduce the above mentioned gap in understanding and appreciation, among users of financial 
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information. A thorough investigation will allow the coalition group to agree on the most 

effective approach to this apparent issue of lowered trust of the audit profession’s quality. 

This will be pivotal in avoiding the proposal by the European Commission becoming an 

instrument whose effect fades in time. 
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1. INDLEDENDE AFSNIT 

1.1 INDLEDNING 

Den finansielle krise og økonomiske nedgang
1
, omend der efterhånden begynder at være tegn 

på lysere tider, førte med sit indtog store udfordringer og økonomisk nedgang for størstedelen 

af erhvervslivet med sig.  

Det siges ofte at vi skal lære af historien og denne krise er ingen undtagelse. Det har for den 

vestlige verdens regeringer været yderst vigtigt at genetablere tilliden i erhvervslivet hurtigst 

muligt. 

Under finanskrisen er flere sager dukket op, særligt fra den finansielle sektor, hvor reviderede 

og påtegnede regnskaber af revisor senere hen har vist sig at være i en stand, der måske ikke 

burde være påført en blank påtegning. Dette har derved betydet, at tilliden til revisor, der i sit 

virke som offentlighedens tillidsrepræsentant, har lidt et tab. Revisors rolle er derved med 

rette blevet taget op til debat.   

”Revision af høj kvalitet, giver ikke alene forvisning om, at virksomhedernes regnskaber er 

retvisende og gennemsigtige, men udgør selve grundlaget for finansiel stabilitet og sunde 

virksomheder. Revision af høj kvalitet er derved et centralt element i kampen om netop 

genskabelse af tilliden på de finansielle markeder”.  

Ovenstående er udtalt af EU-Kommissionen, der er af den overbevisning at en 

skærpelse af lovgivningen for revision og revisors rolle øger revisionskvaliteten, som 

udsendte i november 2011 et omfattende sæt forslag til skærpelse af lovgivningen. 

Der er givet mange lærdomme fra den ovennævnte finanskrise. Problemet er, at de afhænger 

af øjnene der ser. I mine øjne er det min fremmeste opgave at undersøge og tilføje nuancerne, 

kontekst og bringe tolkninger og debattere dem, for på den måde at sørge for at ”lektien” ikke 

bliver entydig. Det er svært at spå – især om fremtiden. EU-Kommissionen begiver sig ud i 

en spådom om fremtiden ud fra nuværende præmisser, og spørgsmålet må derfor rejses om 

belægget for spådommen er holdbart og i al fald om øget regulering er den rette løsning på 

det umiddelbare problem. 

                                                           
1
 EU-Kommissionens lovforslag introduktion. 
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1.2 PROBLEMSTILLING 

EU-Kommissionens klare overbevisningen om et behov for en skærpelse af lovgivningen er 

interessant i sig selv. Særlig regulering i lovforslaget om rotationspligt hos 

revisionsvirksomheder, begrænsning af revisors udbud af ikke-revisionsydelser samt 

opdeling af de store revisionsfirmaer i revisions- og rådgivningsdele findes interessant, da de 

af EU-Kommissionen fremhæves som værende vigtige tiltag i forsøget på at styrke 

revisorernes uafhængighed og derved også revisionskvaliteten
2
. 

EUs ministerråd er tilhængere af at der er behov for en opstramning af lovgivningen, men 

giver udtryk for at en opblødning af de af Kommissionen foreslået skærpelser er vejen frem.   

FSR – danske revisorer er skeptiske over for de dele af EU-Kommissionens forslag, som øger 

erhvervslivets omkostninger og trods intentionerne risikerer at svække kvaliteten af 

revisionen. Samtidig bliver der fra FSR bakket op om de forslag, der vil bidrage til øget 

kvalitet og bedre kommunikation fra revisor. Ydermere anbefaler FSR en række yderligere 

tiltag, som Kommissionen ikke har overvejet. Særlig fremhæves fordelen ved de forslag 

fremsat af FSR, der vil kunne indføres hurtigt og få effekt hurtigere end EU-Kommissionen 

vil kunne præstere
3
. 

Der er risiko for, at en opstramning af lovgivningen omkring rotation blandt 

virksomheder vil blive opfattet, som et stort indgreb som minimerer retten til selv at kunne 

vælge hvilken revisor virksomheden ønsker at benytte. Tilsvarende vil revisorerne opleve, at 

de må afbryde klientrelationer med tab af viden og erfaring til følge. Desuden vil 

revisionsvirksomhederne formodentlig erfare, at det kan være svært at erstatte en 

medarbejder med specialviden om branchen og klienten. 

På baggrund af den uenighed og usikkerhed om, hvorvidt skærpelsen af lovgivning vil have 

den rette effekt og særlig ministerrådets henstilling til kommissionen om at gennemtænke 

forslaget og opbløde det, gør emnet yderst relevant at undersøge nærmere. 

 

 

  

                                                           
2
 EU-Kommissionens lovforslag introduktion. 

3
 FSR Seminar 25. April 2012 – Indlæg Morten Renge 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

Denne afhandlings overordnede formål er at besvare følgende problemformulering: 

Vil indførelse af EU-Kommissionens lovforslag medføre højere kvalitet i revisionsydelsen 

og herunder øge revisors uafhængighed? 

 Vil indførelse af rotationspligt, som formuleret, i EU-Kommissionens lovforslag 

medføre højere kvalitet i revisionsydelsen herunder øge revisors uafhængighed? 

Til brug for besvarelse af hovedspørgsmålet ovenfor vil jeg søge at besvare en række 

underspørgsmål der kan formuleres således: 

 Hvad er baggrunden for EU-Kommissionens forslag? 

 Hvilke argumenter danner belæg for EU-Kommissionens forslag? 

 Hvorledes defineres kvalitet i et samfundsvidenskabeligt perspektiv? 

 Hvilken indvirkning har indførelse af rotationspligt i forhold til ønsket om forhøjet 

revisionskvalitet igennem forhøjet revisoruafhængighed? 

I forbindelse med vurderingen af indvirkningen af EU-Kommissionens forslag i forhold til 

forhøjet revisionskvalitet, sigtes der mod en gennemgang af den indvirkning introduktionen 

af rotationspligt måtte have. 

Baggrunden for EU-Kommissionens forslag og derved også bevæggrundene for at fremsætte 

lovforslagene vil blive gennemgået, med særlig henblik på revisors uafhængighed. 

Dernæst vil teorien bag revisionskvalitet og dennes sammenhæng med revisors 

uafhængighed blive gennemgået, således at afhandlingen ledes hen til en gennemgang af 

igangværende diskussioner lovgiver, revisionsbranchen og regnskabsbruger imellem. Dette 

vil blive foretaget med afsæt i de høringssvar til EU-Kommissionens forslag og øvrige 

relevante parter i debatten.  

Derudover vil jeg foretage en undersøgelse af de danske regnskabsbrugeres holdning til 

rotations indvirkning på revisionskvalitet, ved at inddrage en undersøgelse foretaget i 

forbindelse med vedtagelsen af den nye revisorlov i Danmark
4
, der introducerede intern 

                                                           
4
 Revisorloven af 2008 
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rotationspligt, for derved at opnå et indblik i og inddrage resultaterne i min efterprøvning af 

hvorvidt revisionskvaliteten forøges i regnskabsbrugers optik, efter danske forhold.   

Det er ønsket at læseren med denne opgave vil være i stand til at stilling til hvilke argumenter 

i debatten, der underbygger henholdsvis modsiger EU-Kommissionens forslag, med særlig 

henblik på rotationspligt. I denne forbindelse vil teorien for definition af kvalitetsbegrebet i et 

samfundsmæssigt perspektiv blive introduceret, som i sin grund kan anvendes til vurdering af 

EU-Kommissions hensigt kontra virkning. 

En endelig konklusion om indvirkning af EU-Kommissionens forslag som helhed, vil derfor 

til dels kunne drages ud fra denne opgave, da opgavens vurdering er rettet mod et af de 

områder, som ud fra indledende undersøgelser er fundet centrale for EU-Kommissionens 

forslag, som netop er fremsat i forsøg på at øge revisoruafhængighed og derved også 

revisionskvaliteten i fremtiden.  
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1.3.1 DEFINITION AF BEGREBER 

1.3.1.1 ROTATION 

I denne afhandling defineres rotation, som lovpligtig udskiftning af revisor efter en given 

periode. Der er grundlæggende to former for rotation; intern og ekstern. 

Ved ekstern rotation forstås regelmæssig udskiftning af den revisionsvirksomhed, der 

foretager revisionen af en klient inden for en given periode. 

Ved intern rotation forstås regelmæssig udskiftning, af de personer der deltager i revisionen 

af en klient med andre personer fra selv samme revisionsvirksomhed, inden for en given 

periode.
5
  

Rotation vil typisk efterfølges af en karantæneperiode. I karensperioden må revisor ikke 

udføre opgaver for klienten, herunder for eksempel rådgivning. Efter karantæneperioden kan 

revisionsvirksomheden, henholdsvis de personer, der deltager i revisionen, vende tilbage som 

revisor for klienten. 

I nærværende afhandling vil begrebet rotation anvendes, som synonym for ekstern rotation, 

med mindre det modsatte fremgår af konteksten, for eksempel i en passage, der kun 

omhandler intern rotation. 

1.3.1.2 REVISIONSKVALITET 

Ved revisionskvalitet forstås grundlæggende, at revisor reviderer finansielle informationer og 

afgiver en revisionspåtegning. For at dette kan lade sig gøre, skal en række forhold være 

opfyldt. Der gælder, at revisor skal være uafhængig, troværdig og besidde den nødvendige 

revisionserfaring. Desuden er det en klar fordel med kendskab til branche og klientens 

virksomhed. Der ligger derfor et indbygget dilemma i definitionen af kvalitet, da det typisk 

antages, at revisor alt andet lige opnår større uafhængighed ved rotation, men derimod opnår 

en forringelse af kendskabet til branche og klient. Set fra regnskabsbrugers perspektiv kan 

definitionen af kvalitet derfor afvige fra hvad revisionsprofessionen definerer som værende 

revisionskvalitet. 

I revisionsteoretisk forstand tales der ofte om den synlige og faktiske uafhængighed
6
. I 

overført forstand kan den faktiske kvalitet i revisors arbejde siges at afspejle revisors faktiske 

                                                           
5
 Revisorloven §25 
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forhold under revisionen, det vil sige om revisor faktisk er uafhængig, troværdig og besidder 

det nødvendige kendskab til branchen hvori klientens virksomhed opererer og klientens 

virksomhed. Den synlige kvalitet vil være udtryk for, hvorledes regnskabsbruger opfatter 

ovennævnte forhold. Dette betyder, at på trods af revisors faktiske uafhængighed, kan den 

synlige og opfattede kvalitet være lav, i det tilfælde hvor regnskabsbruger ikke opfatter 

revisor som værende uafhængig. 

Dette vil blive analyseret nærmere i senere kapitel 3 ”Kvalitet i et samfundsmæssigt 

perspektiv”. 

1.3.1.3 UAFHÆNGIGHED 

Uafhængighedsbegrebet er et klassisk begreb inden for revision, som er forsøgt defineret 

igennem tiderne og i flere sammenhænge. Der skelnes generelt mellem to former for 

uafhængighed; faktisk og synlig uafhængighed
7
. I opgaven vil begreberne blive brugt separat, 

da det er ønsket at belyse begge sider af uafhængigheden. 

Uafhængighed vil blive beskrevet mere detaljeret i afsnit ”2.1 ”Hvad er uafhængighed?”.  

1.3.1.4 REGNSKABSBRUGER 

Regnskabsbrugerne består af nuværende og potentielle investorer, långivere, medarbejdere, 

leverandører, kunder, offentlige myndigheder og offentligheden generelt
8
. Årsregnskabsloven 

beskriver i § 12, stk. 2 regnskabsbruger som: 

”...personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske 

beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og 

mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, 

lokalsamfund samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder.” 

I nærværende afhandling vil jeg anvende begrebet i en mere snæver forstand og fokusere på 

investorer og långivere. Disse brugere vil oftest have større krav til regnskaber og derfor vil 

jeg tillade mig at antage at netop disse grupper repræsenterer gruppen af øvrige 

regnskabsbrugere til fulde. 

 

                                                                                                                                                                                     
6
 Mautz og Sharaf 1961; Flint 1988 

7
 FSR’s ”Retningslinjer for revisors etiske adfærd”, udsendt i maj 2004 

8
 Årsrapporten – teori og regulering 2003, side 34.  Jens O. Elling 
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1.4 AFGRÆNSNING  

Afhandlingen vil udelukkende behandle EU-Kommissionens lovforslag og indvirkningen 

heraf efter danske forhold, med henblik på at kunne give en vurdering af forslagets 

indvirkning i forhold til gældende revisorregulering i Danmark. Forslagets indvirkning, ved 

en eventuel vedtagelse, i andre lande end Danmark vil derfor ikke blive berørt i denne 

afhandling. Denne afgrænsning er foretaget bevidst, da en sådan gennemgang, vil være for 

ressourcekrævende i forhold til afhandlingens omfang. 

Jeg anvender dog udenlandske kilder til besvarelse af de indledende underspørgsmål 

og inddrager udenlandske kilder i forsøget på at belyse de argumenter i debatten omkring 

forslaget. 

Afhandlingen vil i vidt omfang bygge på en teoretisk belysning af fordele og ulemper ved 

indførelse af reglerne om rotation. Denne teoretiske analyse vil blive suppleret med en 

opsummering af de debatindlæg til EU-Kommissionens lovforslag, der har fulgt i tiden efter 

udsendelse af lovforslaget. 

Spørgsmålet om øgede omkostninger til revision, som følge af rotationspligt er ikke en 

central problemstilling i EU-Kommissionens lovforslag. Dette skyldes, at der er fokus på 

kvaliteten, og at omkostningerne ikke er en del heraf. EU-Kommissionen har med 

nærværende forslag ønsket at forbedre kvaliteten, hvilket vil være centralt i afhandlingens 

undersøgelse. Dog er der ud fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv en overvejelse af 

omkostningerne forbundet med lovforslagets indvirkning. En belysning heraf vil blive bragt, 

ligeledes som led i vurdering af lovforslagets indvirkning.   

I erkendelse af omfanget ved en samlet analyse af indvirkningen af EU-Kommissionens 

forslag i Danmark, har jeg valgt at afgrænse mig til følgende hovedområde: 

 Rotationspligt 

Valget af området er foretaget ud fra en betragtning om at dette et af de centrale områder for 

EU-Kommissionens ønske om forøget revisionskvalitet gennem revisors uafhængighed. 
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1.5 METODEVALG 

Afhandlingens formål er med baggrund i ovenstående, at få diskuteret og besvaret det i 

problemformuleringen rejste spørgsmål. Dette vil ske med udgangspunkt i nedenstående 

metodevalg
9
. 

Figur 1.1  

 

Afhandlingen tager således udgangspunkt i problemformuleringen, som ligeledes består af en 

række underspørgsmål. Dernæst præsenteres relevant teori og indsamlet datamateriale, som 

bliver analyseret. Denne analyse vil blive foretaget med det formål at kunne foretage en 

række konklusioner, der enten be- eller afkræfter det i opgaven stillede spørgsmål. 

 

                                                           
9
 Kilde: Andersen, I., ”Den Skindbarlige Virkelighed”, side 29 (2003) 
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1.5.1 OPGAVENS OPBYGNING
10

 

Figur 1.2 

1. Indledende Afsnit
Indledning – Problemstilling – Problemformulering

Afgrænsning – Teori  og metodevalg

2. Teoretisk referenceramme
Beskrivelse af de teoretiske felter herunder definition af kvalitetsbegrebet i et 

samfundsvidenskabeligt perspektiv

4. Debatten om EU-Kommissionens lovforslag
Analyse af argumenterne for og imod EU Kommissionens forslag med særlig henblik på 

rotationspligt

5. Konklusion
Vil indførelse af EU-Kommissionens lovforslag medføre højere kvalitet i revisionsydelsen 

og herunder øge revisors uafhængighed?

6. Perspektivering
Fremtidens revisionspolitik?

3. Juridisk referenceramme
Beskrivelse af bevæggrundene bag EU Kommissionens forslag, belysning af

den nuværende regulering af revisors uafhængighed samt gennemgang af forslagets 
indhold

 

 

Kapitel 2 og 3 vil danne fundamentet til besvarelse af problemformuleringen. Kapitel 4 vil 

behandle henholdsvis den faktiske og synlige effekt af EU-Kommissionens lovforslag. 

Kapitel 2 indledes med principal og agent teorien, da denne teori anses som grundlæggende 

for revisors virke og rolle i samfundet. Herefter præsenteres og defineres 

uafhængighedsbegrebet. Dette begreb defineres ved inddragelse af klassiske 

revisionsteoretikere, som David Flint samt Mautz og Sharaf. Efterfølgende præsenteres 

kvalitetsbegrebet. Kvalitetsbegrebet belyses først i henhold til de ovenfornævnte 

revisionsteoretikeres teorier, hvorefter jeg vil beskrive kvalitetsbegrebet ud fra et mere 

samfundsvidenskabeligt perspektiv. Dette valg er foretaget bevidst, da revisionsteoretikerne 

definerer kvalitetsbegrebet ud revisorernes synsvinkel. Da afhandlingens synsvinkel i høj 

grad er regnskabsbruger, findes det ligeledes relevant at inddrage det 

samfundsvidenskabelige kvalitetsbegreb, da dette antager en mere brugerorienteret 

                                                           
10

 Egen tilvirkning 
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synsvinkel. I dataindsamlingen til den empiriske undersøgelse har jeg derfor indsamlet data 

til inddragelse i analysen, der kan være med til at belyse hvordan regnskabsbrugere definerer 

kvalitet i revisionsydelsen. Dette er foretaget gennem personligt interview af en udvalgt 

repræsentativ respondent, og indsamling af resultater fra en undersøgelse foretaget af danske 

regnskabsbrugeres holdning til rotation. Resultaterne heraf bringes i kapitel 4. 

Kapitel 3 indledes med en kort gennemgang af den historiske udvikling omkring 

revisorhvervet generelt i Danmark og i EU. Denne gennemgang foretages med belæg i 

teorien om at grundlaget for at foretage fornuftige delanalyser findes i opnåelse af en 

helhedsforståelse af det felt, der studeres
11

. Herefter følger en belysning af indholdet i EU-

Kommissionens forslag, med særlig fokus på rotationspligt samt gældende lovgivning 

indenfor rotation i Danmark. Formålet er hermed er at anvende sammenholdelsen til 

vurdering af forslagets indvirkning i Danmark. Dette suppleres med en belysning af 

målgruppen lovforslaget sigter mod i forhold til det danske erhvervsliv. For at opnå 

tilstrækkelig forståelse for EU-Kommissionens forslag har jeg valgt også at beskrive 

relevante indlæg i beslutningsprocessen, særlig bemærkningerne indgivet af EUs ministerråd. 

I Kapitel 4 præsenteres en række argumenter for og imod EU-Kommissionens forslag, disse 

argumenter er dels baseret på en række høringssvar og vurderinger, suppleret med min egen 

holdning og resultaterne af den ovennævnte undersøgelse af danske regnskabsbrugeres 

holdning til rotation. Kapitlet indeholder desuden indsamlede relevante indlæg til den 

fortsatte debat omkring lovforslaget. Disse argumenter og undersøgelser er inddraget med 

henblik på at vurdere den faktiske indvirkning af lovforslaget. 

I kapitel 5 foretages der en samlet vurdering af lovforslaget ud fra rotationspligtens 

indvirkning. Dette kapitel bygger i høj grad på de foretagne analyser og præsentationer i de 

foregående kapitler. Indledningsvist vurderes det, hvorvidt der er behov for indførelse af 

rotationspligt i Danmark. Dette gøres på baggrund af de indsamlede holdninger til 

lovforslaget og sammenholdt med den gældende lovgivning i Danmark. Herefter vil jeg på 

baggrund af analyserne i kapitel 4 foretage en vurdering af henholdsvis den faktiske og 

synlige indvirkning af den af lovforslaget ordlyden omkring reglerne for rotation. 

Efterfølgende vil jeg som en del af min perspektivering i kapitel 6, se på den mulige 

udvikling og tilføjelser til EU-Kommissionens lovforslag.  

                                                           
11
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1.5.2 LITTERATURSØGNING 

Til brug for afhandlingens belysning og analysen af ovennævnte problemstilling vil jeg af 

ressourcemæssige årsager primært foretage deask research. Dette valg er foretaget bevidst da 

opgaven, som nævnt ovenfor sigter mod at belyse og analysere indvirkningen af det fremsatte 

lovforslag. Indledende studier har vist at dette er muligt gennem indsamling af høringssvar og 

debatindlæg, som repræsenterer dels revisionsbranchens samt regnskabsbrugeres syn herpå.  

Field research i form af for eksempel spørgeskemaundersøgelse er fravalgt bevidst ud fra et 

ressourcemæssigt hensyn. Den vigtigste kilde til indhentelse af oplysninger er derfor 

indsamling af foretagne undersøgelser samt indgivne indlæg til den igangværende debat. Det 

være sig FSR seminar indlæg samt øvrige relevante undersøgelser. 

 

1.5.3 KILDEKRITIK 

Jeg har i mine indledende studier konstateret, at den tilgængelige faglige litteratur vedrørende 

emnet er begrænset. Dette skyldes primært, at der er tale om et lovforslag, som endnu ikke er 

vedtaget. 

Dette bevirker at de primære informationskilder vedrørende forslaget er selve lovforslaget, 

EU Ministerrådets bemærkninger af den 29. maj 2013 herom, samt indsamlet indlæg fra 

FSR’s seminar
12

. Sekundært vil jeg i min analyse benytte mig af høringssvar, som EU-

Kommissionen indsamlede i forbindelse med udsendelsen af Grønbogen. Udvælgelsen af 

hørringssvar er foretaget ud fra dels pålidelighed og relevans for emnet men også ud fra et 

ønske om inddragelse af alle interessentgrupper. En undersøgelse foretaget af de danske 

regnskabsbrugeres holdning til kvalitet i revisorhvervet og konklusionerne heraf, vil ligeledes 

blive inddraget i opgaven. Undersøgelsen er foretaget i tiden før krisen, men findes relevant 

for opgavens hovedspørgsmål.  

Derudover vil jeg benytte mig af diverse artikler og udgivelser med relevans for nærværende 

emne. Dette er materiale som er præget af en højere grad af subjektivitet, og som findes i vid 

udstrækning. Dette skyldes at EU-Kommissionens forslag er højst aktuelt. Jeg har derfor 

forholdt mig kritisk i brugen af disse og noteret eventuelle kommentarer hertil i opgaven.  
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Derudover har jeg i mine bestræbelser på at belyse den gældende lovgivning, gennemgået 

Revisorloven, FSR’s Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 

Uafhængighedsbekendtgørelsen samt Uafhængighedsvejledningen fra Erhvervsstyrelsen.  

Jeg har ved gennemgang af den gældende lovgivning forholdt mig kritisk til de givne 

informationer, men da der primært er tale om faglitteratur i form af love, bekendtgørelser og 

vejledninger, så indeholder materialet meget få elementer af subjektivitet. 

Det er sjældent muligt at være 100% objektiv. Afhandlingen er påvirket af, at den er skrevet 

af en tidligere revisor. Dog har jeg forsøgt at forholde mig objektivt til de i afhandlingen 

præsenterede argumenter for og imod de af EU-Kommissionen foreslåede lovpligter. 

Afhandlingen er suppleret med mine egne subjektive synspunkter på baggrund af mine 

praktiske erfaringer fra revisionsbranchen. Vinklen på opgaven er regnskabsbruger, og derfor 

har jeg forsøgt at være så lidt påvirket som muligt af revisionsbranchens holdninger til 

lovforslaget. Dette har dog ikke hindret mig i at tage branchens faglige argumenter med i 

forsøget på at afdække hovedspørgsmålet. Jeg har dog forsøgt at forholde mig kritisk til disse 

og derved skærme for de subjektive forhold, der måtte være. Det er for eksempel oplagt, at 

revisionsbranchen som udgangspunkt ikke er udbredt tilhænger af den foreslåede lovpligtig i 

forhold til rotation
13

. 

En stor del af den litteratur, der er brugt, er udenlandsk, og for hovedpartens vedkommende 

også udkommende for nogle år siden. Dette betyder dels at litteraturen ikke er målrettet mod 

danske forhold. I lyset af dette vil jeg bestræbe mig på at belyse de særlige danske forhold, 

der måtte være af relevans for nærværende emne. Dette vil jeg, som ovennævnt, gøre ved at 

inddrage en undersøgelse foretaget af danske regnskabsbrugeres holdning til netop kvalitet i 

revisorhvervet. 

I erkendelse af at dele af den anvendte undersøgelse og øvrige litteratur tilknyttet 

undersøgelsen, er skrevet eller udgivet af revisorer eller personer og organisationer med 

tilknytning til revisorbranchen, vil jeg anvende disse med en vis skepsis og angive de tilfælde 

hvor de fremførte holdninger kan skyldes forfatterens inhabilitet. 
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2. TEORETISK REFERENCERAMME 

2.1 KAPITLETS FORMÅL OG OPBYGNING 

Formålet med kapitlet er at behandle de i problemformuleringen nævnte begreber, herunder 

særlig uafhængighed og kvalitet i revisionsydelsen, i et teoretisk perspektiv. Denne 

gennemgang foretages med henblik på at opnå en større forståelse for, hvorledes 

spørgsmålene om rotation påvirker begreberne for dermed at komme tættere på en besvarelse 

af problemformuleringens hovedspørgsmål. Ydermere er kapitlets hensigt at skabe et 

grundlag for gennemgangen af debatten om lovforslagets indvirkning i kapitel 4 samt den 

empiriske undersøgelse i kapitel 5. 

Indledningsvis vil uafhængighed uddybes rent teoretisk. Dette vil blive foretaget med 

udgangspunkt i den agentteoretiske model, som kan besvare de grundlæggende spørgsmål 

om, hvorfor revision er nødvendig, samt hvorfor det er vigtigt at revisor er uafhængig. 

 Dernæst vil teoretisk uddybning, der inddrager de revisionsteoretikerne Mautz og 

Sharaf samt David Flint foretages. Dette foretages med henblik på at skabe et godt 

udgangspunkt for en diskussion af begrebet revisors uafhængighed.  

Efter den revisionsteoretiske gennemgang af uafhængighedsbegrebet, vil jeg beskrive 

kvalitetsbegrebet fra en samfundsvidenskabelig synsvinkel. Der vil her også blive inddraget 

en dansk empirisk undersøgelse af begrebet kvalitet i revisionsydelsen fra regnskabsbrugers 

synsvinkel. 

 

2.2 PRINCIPAL OG AGENT TEORIEN
14

 

Principal og agent teorien tager sit afsæt i relationen mellem principalen og agenten. 

Principalen ansætter agenten, der på principalens vegne skal udføre et arbejde. Ifølge agent-

principalteorien består en virksomhed af en masse kontrakter og den vigtigste af disse 

kontrakter er den, som er indgået mellem investor og ledelsen.  I ansættelsesforhold er der en 

grundlæggende forudsætning om at begge parter til hver en tid handler rationelt. 
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Dansk principal-agent model
15

 

Figur 2.1 

 

Investor, som er lig principal, stiller kapital til rådighed for den daglige ledelse, der er lig 

agenten, der har ansvaret for at forvalte midlerne på bedst mulig vist med henblik på at skabe 

et afkast til investor. Der opstår imidlertid en skævvridning i forholdet, da der er en 

adskillelse mellem investor og den daglige ledelse. Dette både være sig i form af 

informations flow samt tiltro til at den daglige ledelse handler rationelt
16

 og i investors 

interesse. Denne skævvridning skaber et behov for revision, for derved at minimere risikoen 

for investors manglende viden, som ikke er i samme detaljeret grad som den daglige ledelse 

besidder.  

Ydermere kan revisor sikre at ledelsen ikke udøver opportunistisk adfærd, som er udenfor 

investors normale kontrolfelt. Forholdet mellem investor og den daglige ledelse bygger 

nemlig ligeledes også på individuel nyttemaksimering for de to parter.  

For at mindske ovennævnte skævvridning i informations flow kan principalen vælge at 

ansætte endnu en agent, den uafhængige revisor, til at kontrollere den daglige ledelse. 

Revisor vil da i sit virke rapportere til investor om den daglige ledelses handlinger.  
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2.2.1 REVISORS UAFHÆNGIGHED OVER FOR PRINCIPALEN OG AGENTEN 

Behovet for revisionsydelsen opstår derfor som et forsøg på, for investor, at mindske de 

omkostninger der unægteligt vil være forbundet med totalkontrol af den daglige ledelse, 

med henblik på at mindske den ovennævnte skævvridning i informationsniveauet i forhold 

til den daglige ledelse. Revisor skal derfor være uafhængig af såvel principal som agent. 

Denne forudsætning er yderst vigtig, da tiltroen til den information revisor leverer til 

investor vil blive reduceret væsentligt i tilfælde af et afhængighedsforhold til ledelsen. 

Det er mindre oplagt, hvorfor revisor skal være uafhængig af principalen. Her bringes 

grundlaget for revisor i spil, da revisor i sit virke tjener som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Principalen kan se det som en fordel, at revisor er afhængig og har 

sammenfaldende interesser, men dette vil forringe tiltroen fra potentielle nye investorer, 

som revisor også tjener på vegne af. 

I bredere forstand kan teorien tolkes som værende en garant for at en revisor der er 

uafhængig af principalen, mindsker risikoen for, at denne handler til skade for 

virksomhedens øvrige interesser. Denne tolkning støttes op af revisorlovens ordlyden om, 

at revisor er ”offentlighedens tillidsrepræsentant”
17

. 

Dette leder mig frem til belysning af de trusler, der kan opstå mod revisors uafhængighed i 

sin ageren i samfundet, som offentlighedens tillidsrepræsentant i følgende afsnit. 

 

2.2.2 ROTATION IFØLGE PRINCIPAL OG AGENT TEORIEN 

I det forrige afsnit har jeg beskrevet, hvorfor revisor skal være uafhængig af både principalen 

og agenten. Da hele grundlaget for revisors virke som ekstra agent og garant på 

offentlighedens vegne, er at han er uafhængig, er der ingen umiddelbar teoretisk forklaring på 

nødvendigheden i at kræve rotation fra lovgivers side. Ethvert brud herpå af revisor vil rent 

principielt resultere i en decideret udskiftning af revisor med en anden revisor, der må 

formodes at kunne opfylde kravene.  

Der kan dog argumenteres for, at principalen ikke endegyldigt er i stand til at vurdere, om 

revisor er uafhængig, og derfor er det nødvendigt med rotation. Principalen har, som nævnt 
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ovenfor, ikke fuld viden om revisors uafhængighed på grund af skjult information og skjulte 

handlinger, men dette er en kløft der gør sig gældende allerede ved revisorens ansættelse. I 

henhold til denne teori er der derfor ikke noget belæg for rotation af revisor rent 

lovgivningsmæssigt, da det må være op til principalen og vurdere, hvad der er behov for. 

Denne konklusion er dog ene og alene baseret på nærværende teori og tager ikke højde for 

øvrige forhold, der måtte gøre sig gældende såsom øvrige interessenters synspunkter. Dette 

leder mig frem til en belysning af de forskellige interessenter, der er til en virksomhed 

generelt set. 

 

2.3 KOALITIONSMODELLEN
18

 

Koalitionsmodellen er en anden teori, som jeg har taget med for nærmere at belyse revisors 

rolle rent samfundsmæssigt. Ifølge koalitionsmodellen er en virksomhed et netværk, der 

består af en række interessenter med hver deres interesse, der både kan være af økonomisk 

og social karakter. De har alle det tilfælles, at de stiller ressourcer til rådighed for 

produktion og salg mod til gengæld at få en del af den øgede værdi som belønning.  

Følgende model illustrerer kredsen af primære interessegrupper. 

Figur 2.2 
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Alle interessegrupper er nødvendige for koalitionens overlevelse og styrkeforholdet mellem 

koalitionsdeltagerne er afgørende for, hvordan værdien skabes, øges og bliver fordelt.  

Ledelsen  

Ledelsen er mægleren i koalitionen som skal tilgodese alle hensyn. Samtidigt med at de er 

en selvstændig interessegruppe med personlige mål, som kan komme i konflikt med de 

øvrige interessegrupper.  En af konflikterne er, at ledelsen kan have incitament til at 

opspare penge i virksomheden. Dette kan give ledelsen prestige, da det skaber basis for 

vækst og mindre afhængighed til eksterne investorer og långivere. Derudover er der 

forholdet mellem ledelsen og ejerne af virksomheden. Denne problemstilling vedrører 

agent-principalteorien, som er beskrevet nærmere ovenfor i afsnit ”Principal og Agent 

teorien”. 

Det eksterne miljø 

Alle virksomheder har direkte påvirkning på miljøforholdet, men til forskel for disse kan 

miljøet ikke selv varetage deres interesse i forhold til virksomheden. Dette kan andre 

interessegrupper til gengæld, og det er noget, der er kommet mere og mere fokus på med 

tiden. I større virksomheder skal miljøfaktorer omtales, hvis de har betydning for den 

fremtidige indtjening. Endvidere kan miljøet også være nævnt under supplerende beretning, 

som frivillig information
19

.  

Ejerne (investorer) 

Investorerne efterspørger information, som kan være til gavn for virksomhedens 

fremtidsudsigter. Dette skyldes, at de træffer beslutninger om at købe, sælge eller beholde 

aktier i virksomheder. Dette er på grundlag om en forventning til fremtidigt afkast i forhold 

til risiko. Derudover er ejerne også interesseret i regnskabsoplysninger, som kan belyse 

virksomhedens evne til at udbetale udbytte, og som kan anvendes til kontrol af ledelsen 

evne til at forvalte selskabets ressourcer.  

Långiverne 

Långivernes informationsbehov opstår, når en virksomhed skal låne penge. Her skal de 

være i stand til at vurdere virksomhedens evne til at betale afdrag og renter i henhold til 
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deres indgåede aftaler. Blandt de långivere, som efterspørger sådanne oplysninger er 

pengeinstitutter og kreditinstitutter. Hvis lånet allerede er bevilliget til virksomheden, drejer 

det sig om løbende at kunne vurdere sikkerheden. 

Medarbejderne 

Medarbejdernes informationsbehov er forhold såsom løn, frynsegoder, sikkerhed i 

ansættelse, uddannelse og forfremmelsesmuligheder. Her i de senere år fremhæves også 

informationsbehov om ledelsens miljømæssige og sociale ansvarlighed. Alt i alt drejer det 

sig om, hvor attraktiv virksomheden er som arbejdsplads. 

Leverandørerne 

For leverandører som sælger på kredit, er informationsbehov på kort sigt virksomhedens 

betalingsevne. På længere sigt, hvor der er en permanent forretningsforbindelse, vil det 

være oplysninger, som belyser virksomhedens fremtidige behov for leverance. Herunder er 

informationer om virksomhedens generelle fremtidsudsigter med hensyn til indtjening, salg, 

produktudviklingsplaner og produktionsteknologiske planer med videre. Leverandørernes 

information om virksomhedens indtjening kan også have betydning i deres prispolitik  

Kunderne 

Kunder, der betaler på forskud i forbindelse med ordreproduktion, kan også være brugere af 

virksomhedens eksterne regnskab. Her benyttes regnskabsoplysningerne til at vurdere 

virksomhedens evne til finansielt at kunne effektuere ordrer. I faste kundeforhold har 

kunderne en interesse i oplysninger om virksomhedens økonomiske udvikling, produktions- 

og beskæftigelsesforhold. Endvidere kan strejker og andre uregelmæssigheder påvirke 

virksomhedens evne til at overholde leveringsfrister og garantiforpligtelser i fremtiden. 

Derudover kan oplysninger om virksomhedens indtjening have betydning for kundens 

prispolitik.  

Konkurrenterne 

Konkurrenterne er interesseret i at læse hinandens årsrapporter, da regnskabsoplysningerne 

om salg, indtjening, produktudvikling og likviditet med videre, kan give et fingerpeg om 

konkurrencemæssige styrker og markedsandele, hvorfor offentliggørelse af virksomhedens 

regnskab kan fremme konkurrencen i erhvervslivet. Dog ligger det også en øvre grænse for, 
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hvad virksomhederne kan offentliggøre om dens produktudvikling og investeringsplaner, 

uden at det skader virksomhederne i en sådan grad, at det ikke er til gavn for 

samfundsøkonomien. 

Offentlige myndigheder 

Offentligheden som lokalsamfundet, miljøgrupper og politiske partier kan have interesse i 

at følge en virksomheds økonomi og ressourceforvaltning. Dette kan især være om 

virksomhedens produktion medfører bivirkninger i form af forurening, arbejdsulykker og 

unødvendig forbrug af knappe ressourcer. Hvis et lokalsamfund er domineret af en større 

virksomhed, kan denne virksomhed have afgørende betydning for lokalsamfundets 

økonomi og beskæftigelse
20

.  

Revisor 

Revisor ses af offentligheden som værende virksomhedens og interessenternes officielle 

tillidsrepræsentant. Det fremgår af ÅRL
21

, at en virksomhed som er pålagt revisionspligt, 

som minimum skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.  

Revisor er gennem de seneste årtier blevet opfattet mere og mere som et selvstændigt 

selskabsorgan, der skal medvirke til at sikre, at de selskabsretlige regelsæt og til dels interne 

kontroller i virksomhederne overholdes. 

Revisors egentlige opgave er i sin grund baseret på erklæringer om fakta. Mange af de 

reviderede virksomheder benytter da også revisionsvirksomhederne som 

forretningsmæssige sparringspartnere og diskuterer strategier og processer med dem
22

. 

Dette leder mig frem til identifikation af revisors interaktion med interessenterne og teorien 

bag forventningerne til revisor og den service, der faktisk ydes af revisor.  

  

                                                           
20

 Virksomheder af særlig offentlig interesse. 
21

 ÅRL § 135 stk. 1,1. pkt. 
22

 EU-Kommissionens lovforslag - Introduktion 
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2.3.1 FORVENTNINGSTEORI 

Forventningskløften er, som ovennævnt, forskellen mellem de forventninger 

koalitionsparterne har til revisor og den faktisk ydede service.  

Teorien er baseret på, at forventningskløften kan opdeles i en præstationskløft og en 

forståelseskløft. Forventningskløften er et udtryk for de forventninger, som omverdenen har 

til revisor, men som revisor ikke nødvendigvis indfrier, det vil sige der er forskel mellem de 

forventninger koalitionsparterne har og den leverede service. Præstationskløften kan opdeles i 

to dele, hvoraf begrundelsen for den ene del ligger hos revisor, hvis denne ikke udfører sit 

arbejde godt nok
23

.  

Den anden del af præstationskløften kan ikke tilskrives nogen af de to parter, hvilket giver 

forventningskløften, som tillægges lovgivers rolle, der derved ansvarlig for at fastlægge hvad 

der skal være af gældende normer og forventninger mellem revisors eksisterende og rimelige 

pligter.  

Ved forståelseskløften er der tale om regnskabsbrugers urimelige forventninger til revisor, og 

der er her tale om en overordnet manglende forståelse for revisors arbejde og revisors rolle 

overfor samfundet fra regnskabsbrugers side. 

 

  

                                                           
23

 The Audit Expectation-Performance Gap and the Role of External Audi-tors in Society”, PhD thesis, Massey 
University, Brenda Porter 
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2.4 UAFHÆNGIGHED 

2.4.1 HVAD ER UAFHÆNGIGHED? 

”The significance of independence in the work of the independent auditor is so well 

established that little justification is needed to establish this concept as one of the 

cornerstones in any structure of auditing theory”
24

.   

Mautz og Sharaf, der iblandt anerkendte revisionsteoretikere, hører til de første til at fremføre 

en egentlig revisionsteori. Teorien er deduktiv og bygger på en række postulater, der danner 

grundlag for udviklingen i revisionsteorien igennem tiderne. Postulaterne er ikke 

nødvendigvis udtrykkelige sandheder, men med dem som udgangspunktet og 

referenceramme har teorien kunne udbygges og tilpasses til de udfordringer, der måtte 

præsentere sig i takt med udviklingen i regnskabsproduktion og revision heraf. 

1. Regnskaber er verificerbare. 

2. Som udgangspunkt er der ingen iboende interessekonflikter mellem revisor og 

ledelsen. 

3. Regnskaber og lignende information indeholder ikke bedrageriske forhold. 

4. Tilstedeværelsen af et operativt internt kontrolsystem på et tilfredsstillende niveau 

eliminerer sandsynligheden for uregelmæssigheder. 

5. Anvendelsen af generelt accepterede regnskabsprincipper resulterer i en retvisende 

præsentation af en virksomheds økonomiske befindende; balance og resultat. 

6. Det antages, at det der fandtes at være sandt i fortiden om virksomheden, og er sandt i 

fremtiden. 

7. Når revisor undersøger regnskaber med henblik på afgivelse af en uafhængig 

erklæring fungerer han kun som revisor. 

8. Som uafhængig revisor pålægges man professionelle forpligtelser. 

I forhold til uafhængighed er det særlig interessant at Mautz og Sharaf påstår følgende: 

”Når revisor undersøger regnskaber med henblik på afgivelse af en uafhængig erklæring, 

fungerer han ene og alene som revisor”. 

”Den uafhængige revisor pålægges qua sit virke professionelle forpligtelser”. 
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 Mautz og Sharaf, 1961 
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Disse påstande opdeles af Mautz og Sharaf i ”Practitioner-indenpedence” og ”Profession-

independence”, der reelt svarer til begreberne faktisk uafhængighed og synlig uafhængighed. 

Practitioner-independence 

Den faktiske uafhængighed skal sikres i alle faser af revisionen, det vil sige planlægningen, 

udførelsen og rapporteringen
25

. Det er Mautz og Sharafs opfattelse, at denne form for 

uafhængighed langsomt og gradvist kan formindskes, hvis ikke revisor konstant er 

opmærksom på problematikken. Revisor kan dog generelt set bevare sin uafhængighed med 

en kombination af uddannelse, instruktion og kvalitetskontrol. 

Profession-independence 

Den anden del af uafhængigheden, nemlig den synlige uafhængighed, handler om 

offentlighedens syn på revisorer i deres virke. Revisorer betragtes af Mautz og Sharaf, som en 

profession, hvor der ikke skelnes mellem enkeltpersoner, og alle revisorer tillægges samme 

værdier og holdninger. Spørgsmålet er, om offentligheden generelt opfatter en revisor som 

uafhængig i forhold til den virksomhed, som han reviderer. Denne del af uafhængigheden er 

derfor særdeles vigtig, da den i tilfælde af mangel herpå kan overskygge den faktisk 

uafhængighed. 

”…real independence is of little value if those who read an auditor’s report refuse to 

acknowledge that independence does exist”.
26

 

Citatet ovenfor viser at den faktiske uafhængighed er af mindre betydning og værdi, hvis 

regnskabsbrugerne ikke anerkender at revisor er uafhængig. Mautz og Sharaf er særligt 

bekymrede for den synlige uafhængighed, da branchen fungerer under en række forhold, der 

naturligt skaber tvivl med hensyn til uafhængigheden, herunder særligt revisors tætte forhold 

til klienten. 

  

                                                           
25

 ISA 220 
26

 Mautz og Sharaf 1961 
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2.4.2 SAMTIDENS DEFINITION AF UAFHÆNGIGHED 

Teorien ovenfor er fremsat flere årtier siden, men findes stadig særdeles relevant og aktuel. 

EU-Kommissionen nævner ligeledes i et oplæg til det fremsatte lovforslag udfordringen bag 

revisors tætte forhold til klienten
27

. 

EU-Kommissionens forslag, som har til hensigt, at forhøje revisionskvaliteten fremadrettet, 

tager som nævnt udgangspunkt i revisors uafhængighed. Revisors uafhængighed som anses 

for at være grundlaget for netop forhøjelse af revisionskvalitet er derfor relevant at belyse. 

Revisor har i sit virke og position over for klienten et grundlæggende krav om at være 

uafhængig ikke alene i sit virke men samtidig også ved afgivelsen af revisionspåtegninger og 

afgivelse af erklæringer i øvrigt. Derudover skal revisor i kraft af sin reviderende funktion 

tilføre et regnskab aflagt af en regnskabsproducent en større grad af troværdighed ved at 

påføre regnskabet en påtegning, som er sandfærdig. 

Som Revisorloven
28

 foreskriver, så har Revisor i sit virke svært ved at opfylde målsætningen 

om tilførsel af en større grad af troværdighed, hvis revisor ikke er uafhængig af 

regnskabsproducent, da der derved i større grad opstår en risiko for, at revisor vil handle på 

virksomhedens vegne og interesse frem for offentlighedens. 

Uafhængighed er derfor en grundlæggende forudsætning for offentlighedens tillid til revisors 

virke. En tillid der ligeledes har en fundamental betydning for troværdigheden af de 

finansielle oplysninger, som danner grundlag for beslutningstagningen hos 

regnskabsbrugerne. 

FSR’s ”Retningslinjer for revisors etiske adfærd”, udsendt i maj 2004 opdeler uafhængighed, 

ud fra en revisionsmæssig sammenhæng, i to punkter: ”Faktisk uafhængighed” og ”Synlig 

uafhængighed”.  

 

2.4.2.1 Faktisk uafhængighed 

Den faktiske uafhængighed handler om, hvorledes revisor er uafhængig. Er revisor faktisk 

uafhængig, betyder det, at når en revisor fremhæver sine synspunkter, sker dette uden 

påvirkning fra uvedkommende. Revisor handler hermed i overensstemmelse med den i 

                                                           
27

 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_da.htm 
28

 Revisorloven §24 
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lovgivningen krævede integritet nemlig entydig, ligefrem og ærlig samt med objektivitet og 

professionel skepsis. Revisor må ikke være forudindtaget, partisk, besidde interessekonflikter 

eller påvirkes af andre uvedkommende. 

 Det står derfor klart at denne faktiske uafhængighed skal sikres i alle faser af 

revisionen, det vil sige planlægning, udførelse og rapportering. Revisor kan generelt set 

bevare sin uafhængighed ved at fortsat at uddanne sig og føre gentagen kvalitetskontrol. 

 

2.4.2.2 Synlig uafhængighed 

Den synlige uafhængighed er derimod omverdenens syn på revisor. Revisor skal undgå at 

indgå i forhold og omstændigheder, der bevirker, at en fornuftig og velinformeret tredjemand 

kan konkludere, at revisionsvirksomheden eller et medlem af et revisionsteams integritet, 

objektivitet eller professionelle skepsis er blevet forringet. Det er med andre ord afgørende, at 

tredjemand har tillid til revisors uafhængighed for, at revisors påtegning eller erklæring 

skaber merværdi
29

. 

 Revisionsbranchen fungerer generelt set under en række forhold, der naturligt skaber 

tvivl om hvorvidt uafhængigheden er intakt. Mautz og Sharaf nævner følgende faktorer, der 

gør sig gældende i forhold til den naturlige risiko for brud på uafhængigheden
30

: 

1. Revisors forhold til principalen - Set ud fra den umiddelbare økonomiske 

afhængighed, da revisor jo som bekendt er ansat af principalen, er revisor interesseret 

i at opnå højst muligt serviceniveau til principalen. Dette kan derfor være med til at 

rejse tvivl om bevarelsen af uafhængigheden. 

 

2. Revisionsprofessionens organisation – Branchen, der har tendens til at danne få store 

revisionsfirmaer
31

 der, som alle andre normale virksomheder, er til med det formål at 

skabe et overskud. Dette driver som udgangspunkt mod en tendens til at fokusere på 

mersalg.   

Disse overvejelser gør sig ligeledes gældende for den debat, der er den dag i dag. 

Revisionsfirmaernes afhængighed af de få store klienter har været centralt i debatten, 

                                                           
29

 Johansen, Aksel Runge mfl.:” Revisorlovgivningen med kommentarer”, side 177 
30 

Mautz og Sharaf, 1961 
31

 Eksempelvis - BIG 4 i Danmark – Deloitte, KPMG, PWC, E&Y 
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herunder især den voksende andel af rådgivning. Dette har i kombination med de 

erhvervsskandaler verden har set til i tiden der leder op til EU-Kommissionens udsendelse af 

det omhandlede lovforslag, rejst flere spørgsmål end svar i debatten.  

Sondringen mellem faktisk og synlig uafhængighed er vigtig, idet den fremhæver at 

regnskabsbrugerens tillid ikke kun er afhængig af, at revisor er uafhængig, men også 

afhængig af, at revisor fremtræder, som uafhængig i henhold til regnskabsbrugerens 

opfattelse. Begge former for uafhængighed er vigtige men det må lægges til grund at den 

faktiske uafhængighed i sin grund har mere afgørende indflydelse på revisionskvaliteten. 

Da det erklærede formål med EU-Kommissionens forslag netop er en forhøjelse af 

revisionskvaliteten vil jeg rette fokus mod den faktiske uafhængighed, men ligeledes berøre 

den synlige uafhængighed da det af teorien ovenfor kan konstateres at denne også er af 

væsentlig karakter. Dette leder mig frem til en gennemgang af hvilke trusler mod netop 

uafhængighed, der er i teoretisk forstand. 

 

2.5 TRUSLER MOD UAFHÆNGIGHED 

Der findes flere forskellige slags trusler mod revisorernes uafhængighed, og de er opdelt i 

fem forskellige kategorier
32

: 

 

1. "Egeninteressetrussel" (self-interest threat) – truslen, at en økonomisk eller anden 

interesse på upassende vis vil påvirke revisors dømmekraft eller adfærd.  

2. "Egenkontroltrussel" (self-review threat) – truslen, at revisor ikke på passende måde 

vil vurdere resultaterne af en tidligere vurdering eller ydelse, som er udført af revisor 

selv, eller af en anden person i revisors firma eller arbejdsgiver, og som revisor vil 

fæste lid til, ved en vurdering, der indgår som del af en aktuel ydelse.  

3. "Advokeringstrussel" (Advocacy threat) – truslen, at revisor vil fremme en klients 

eller arbejdsgivers stilling så langt, at objektiviteten forringes.  
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4. "Familiaritetstrussel" (Familiarity threat) – truslen, at revisor grundet en langvarig 

eller tæt forbindelse med en klient eller arbejdsgiver er for velvilligt indstillet over for 

disses interesser eller til accept af disses arbejde.  

5. "Intimideringstrussel" (Intimidation threat) – truslen, at revisor afskrækkes fra at 

agere objektivt som følge af faktisk eller fornemmet pres, herunder forsøg på at 

udøve utilbørlig indflydelse på revisor.  

 

Kategorierne er alle sammen risici som selvsagt ikke må blive til en realitet i 

revisionsprocessen, da de på sin vis vil formindske enten revisors uafhængighed.  

Der foreligger derved en grundlæggende forudsætning om at der revisor og ledelse imellem 

kan opstå et venskabeligt forhold. Dette forhold behøver ikke nødvendigvis at påvirke 

revisors faktiske uafhængighed, men kan i høj grad påvirke den synlige uafhængighed. Dette 

er derved fra lovgivers side del af tilgangen til de forudgående analyser, der leder op til et 

lovforslag. Hvilket leder mig frem til en belysning af sammenhængen mellem de 

ovenfornævnte trusler mod revisors uafhængighed samt EU-Kommissionens lovforslag. 

Forslaget fremsættes af EU-Kommissionen med ønsket om at imødekomme identificerede og 

umiddelbare risici for at en eller flere af truslerne bliver en realitet. Ydermere argumenteres 

det af EU-Kommissionen at denne tillid og derved trussel om svækkelse af revisors 

uafhængighed umiddelbart er en realitet. 
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2.6 ØNSKET OM EN STYRKET REVISIONSKVALITET 

EU-Kommissionen har det erklærede mål med det fremlagte forslag at styrke 

revisionskvaliteten gennem en forøgelse af revisors uafhængighed. Spørgsmålet må derfor 

rejses om hvorvidt kvalitet kan kvantificeres som begreb. 

 

2.6.1 DEFINITION AF KVALITET – ET HISTORISK PERSPEKTIV 

Der har historisk set været givet flere bud på en definition af kvalitet i revisionsydelsen, her 

kan fremhæves ”The Philosophy of Auditing”
33

, som gav følgende bud på begrebet kvalitet i 

revisionsydelsen: 

Revisors rolle i revisionsteoretisk perspektiv 

Mautz og Sharafs målestok for kvalitet i revisionsydelsen, baseres på en såkaldt ”Prudent 

Auditor”
34

. I begrebet ligger en vurdering af om hvorvidt revisor har handlet som en fornuftig 

og kompetent revisor ville have handlet i en lignende situation. Det vi i nutidens termer ville 

refere til som værende revisors agern og overholdelse af god revisorskik
35

.  

I vurderingen af kvaliteten i revisionsydelser gør Mautz og Sharaf gældende, at den 

gode revisorskik er baseret på, at revisor selv, på baggrund af sin specialistviden skal afgøre, 

hvad der er god kvalitet, og dermed også hvad der tjener klienten bedst. Bemærkelsesværdigt 

er det faktum at denne vurdering revisor må foretage er rettet mod, hvad der tjener klienten 

bedst som udgangspunkt. I udgangspunktet ovenfor nævntes at revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant, men Mautz og Sharaf retter fokus mod klienten. 

Ifølge Mautz og Sharaf bør revisor handle på følgende måde for at opnå kvalitet i sit virke: 

Faglighed 

Revisor skal måles efter andre standarder end øvrige ”menige” personer. Dette begrundes af 

Mautz of Sharaf ved, at der er tale om en dannet profession. Revisor skal med andre ord 

bestræbe sig på at opretholde en høj faglig viden i sit virke, da dette er en grundlæggende 

forudsætning for at opnå kvalitet. 
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Forståelse og kendskab til både klient og dennes branche 

Revisor bør ifølge Mautz og Sharaf gøre sig bekendt med de eventuelle særlige forhold og 

normer, der måtte gøre sig gældende i klientens virksomhed og dennes branche. 

Omhu  

”The prudent practitioner will take all appropriate steps to remove from his mind any 

doubtful impressions or on answered questions concerning matters material to his opinion.” 

Revisor bør ifølge citatet ovenfor bestræbe sig på at udføre alle de nødvendige handlinger for 

at klarlægge og udelukke enhver tvivl, der måtte opstå undervejs i revisionen og sikre sig at 

alle relevante spørgsmål er besvaret, før afgivelse af erklæring om det reviderede. 

Revisors rolle i et samfundsperspektiv 

David Flint, som er den anden teoretiker jeg vil bringe ind i afhandlingens forsøg på at belyse 

behovet for revisor i samfundet, anlægger derimod en mere åben tilgang til sin beskrivelse af 

netop revisors rolle. David Flint bringer nemlig regnskabsbruger i centrum.  

Revisors rolle er ifølge David Flint at give regnskabsbrugerne en øget troværdighed. 

Derudover lægges der vægt på vigtigheden i at revisor bevarer sin autoritet i 

regnskabsbrugers øjne.
36

: ”Authority is implicit in the theoretical concept of audit. Without 

authority there is little, if any, value in the audit.”  

Der foreligger derfor en afgørende forskel i beskrivelserne ovenfor når det kommer til det 

centrale i teoretikernes tilgang, der af Mautz og Sharaf er beskrevet som værende klienten og 

revisors ageren i forhold til denne, hvorimod David Flint antager et syn på definition af 

revisionskvalitet, som tager udgangspunkt i regnskabsbruger. Som tidligere beskrevet så er 

regnskabsbruger unægteligt også ejeren i virksomheden, som tilmed er den interessent der 

ansætter revisor. Ejeren har dog ikke nødvendigvis helt de samme interesser som de øvrige 

interessenter såsom långiverne. Det forhold, at der i definitionen regnskabsbruger ikke 

nødvendigvis er tale om en gruppe af interesser med fælles interesser er afgørende i 

diskussionen om revisionskvalitet og ønsket om en forøgelse heraf. 
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2.6.2 DEFINITION AF KVALITET – I ET SAMFUNSMÆSSIGT PERSPEKTIV 

Det står klart jævnfør det historiske perspektiv ovenfor, at der i forsøget på at definere 

kvalitet som begreb, er en grundlæggende forudsætning om at regnskabsbruger er defineret 

og er entydig. Dette er som nævnt ovenfor en forsimplet tilgang til kvalitetsvurderingen, da 

det for eksempel må forventes at långiver ikke nødvendigvis vil have sammenfaldende 

interesser, som gruppen af medarbejders vurdering. Dette nævnes i afsnittet for 

koalitionsparterne og deres rolle.  

På trods af denne store interesse for begrebet kvalitet, findes der ikke en entydig definition af 

begrebet, der er generelt accepteret, og dermed heller ikke en generelt accepteret definition af 

begrebet kvalitet i revisionsydelsen. 

Generelt set er der bred enighed om i samfundet at kvalitet som begreb er vigtigt, hvilket 

også ligger til grund for EU-Kommissionens lovforslag. Der gælder imidlertid også i 

markedsmæssig forstand, at der i en forbrugers ageren er et grundlæggende ønske om at opnå 

bedst mulig kvalitet til en passende pris. Kvaliteten skal derfor være forholdsvis passende at 

opnå i forhold til de omkostninger det kræver.  

For at kunne foretage en sådan inddeling er det vigtigt at fastlægge, hvem der er brugere af 

revisionsydelsen. Brugere af revisionsydelsen vil kunne sættes lig brugere af regnskaber. 

Som beskrevet i afhandlingens definitionsafsnit, vil jeg bestræbe mig på at arbejde med en 

forholdsvis snæver brugerkreds bestående af investorer og långivere. Dette valg er foretaget 

bevidst, da netop disse regnskabsbrugere delvist er identiske med ledelsen i virksomhederne.  

Det forhold, at der som ovennævnt ikke er fuldstændig sammenfald i interesser mellem 

regnskabsbruger og principal, er vigtig for diskussionen og forsøget på definition af kvalitet i 

revisionsydelsen. Normalt vil de gældende markedsmekanismer sikre, at forbruger vil 

efterspørge den bedst mulige kvalitet, samt at udbyder søger at imødekomme den kvalitet der 

efterspørges af forbruger. Denne mekanisme kan derfor ikke forventes at fungere optimalt på 

markedet for revisionsydelser, da brugernes interesser ikke til fulde er lig med principalen. 

Samtidig er det for regnskabsbrugerne særdeles vanskeligt at gennemskue revisionsydelsens 

faktiske kvalitet, da regnskabsbruger må basere denne vurdering på formodning om at revisor 

er uafhængig og udfører revisionen og rapportering efter gældende lovgivning. Det vil derfor 

i høj grad være et spørgsmål om, hvorvidt brugeren har tillid til revisor. 
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Torben Hansen
37

 har i sin artikel forsøgt at opsummere de forskellige teoretikeres definition 

af kvalitetsbegrebet imellem producent- og forbrugersynspunkt. Artiklen findes relevant for 

netop diskussionen om hvorvidt definitionen af kvalitet er mulig at forene 

regnskabsproducent og –bruger imellem.  

Følgende illustreres sammenhængen mellem kvalitetsbegrebet ud fra producent- og 

producentsynspunkter
38

. 

Figur 2.3 

   

Jeg vil i det følgende gennemgå ovenstående model for definition af kvalitetsbegrebet, 

herunder vil jeg forsøge at anvende modellen på definition af kvalitet i revisionsydelsen. 

 

2.6.2.1 OPFATTET KVALITET 

Forbrugerens opfattede kvalitet, som kan sidestilles med den synlige kvalitet, er udtryk for 

forbrugerens subjektive vurdering og er dermed forskellig fra forbruger til forbruger. I 

modsætning til den subjektive vurdering vedrører den objektive kvalitet et produkts tekniske 

og funktionelle specifikationer
39

. 

I forhold til revisionsydelsen er dette svarende til, at den opfattede kvalitet og forbrugerens 

subjektive vurdering i høj grad er udtryk for, hvorvidt regnskabsbrugeren har tillid til revisor 

der udfører revisionen og i sidste ende rapporterer til omverden om resultaterne af revisionen.  

Derimod vil den objektive kvalitet være udtryk for det faglige arbejde, der ligger til grund for 

revisors rapportering. Den objektive kvalitet kan derfor sidestilles med revisionens faktiske 

                                                           
37

 Kvalitetsbegrebet I samfundsvidenskaberne, Torben Hansen (1996) 
38

 Kvalitetsbegrebet i samfundsvidenskaberne, Torben Hansen (1996) 
39

 Kvalitetsbegrebet i samfundsvidenskaberne, Torben Hansen (1996) 



Cand.merc.aud. afhandling om fremtidens revisionspolitik  2014

 

  38 

kvalitet. Forskellen mellem disse former for kvalitet kan derfor overføres til den før omtalte 

forskel mellem faktisk og synlig uafhængighed. 

 

2.6.2.2 TILPASNING TIL FORVENTNING 

Der tales om et kvalitetsgab i de tilfælde, hvor der er forskel på forbrugerens 

kvalitetsforventninger og kvalitetsopfattelse. Kvaliteten kan ved denne tilgangsvinkel ses ud 

fra, i hvilket omfang forbrugerens forventninger er blevet indfriet
40

. Dette kvalitetsgab kan 

sidestilles med den af forventningsteorien beskrevne forventningskløft. 

I forhold til revisionsydelsen er dette i overført forstand svarende til at revisor, som faktisk 

set er ansat af principalen, vil bestræbe sig på at levere højst mulige service for netop at 

imødekomme dette forventningsgab. Revisor skal med andre ord ultimativt beslutte hvad 

kvalitet er. 

 

2.6.2.3 EXCELLENCE 

Definitionen af kvalitet foretages ifølge dette kriterie, ud fra hvorvidt det lever op til de 

højeste standarder. Dette kan i forhold til revisionsydelsen overføres til hvorvidt revisor i sit 

virke efterlever de gældende love og standarder, og er faktisk uafhængig som følge heraf. Der 

er efter dette begreb fra revisors side udvist højeste standard ligeledes i forhold til hvad 

regnskabsbruger anser for værende kvalitet. Dette vil derfor inkludere synlig uafhængighed. 

 

2.6.2.4 VÆRDI 

Definitionen af kvalitet ifølge dette begreb er baseret på en sammenholdelse af produktets 

kvalitet med produktets pris
41

. Der er ifølge begrebet tale om en mikroøkonomisk tankegang, 

hvor produktets kvalitet og pris er bestemmende for værdien for brugeren. I forhold til 

revisionsydelsen kan dette sammenlignes med den værdi en rapport fra revisor har for 

regnskabsbruger i forhold til det revisionshonorar principalen afholder.   
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2.6.2.5 KVALITETSSTYRING 

Kvalitet ses ifølge dette begreb som en objektiv målbar variabel, hvor kvalitet beskrives ud 

fra en bestemt række af tekniske specifikationer. Produktets kvalitet vurderes derfor ud fra, i 

hvilket omfang produktet lever op til disse specifikationer
42

. 

Denne definition af kvalitetsbegrebet har mange paralleller til den af revisionsbranchen 

anvendte definition. Nemlig de af revisionstandard 220
43

 fremsatte krav til kvalitetsstyring i 

forbindelse med revisionens udførelse.  

 Kvalitetsstyringen ifølge standarden består overordnet set, af flere tiltag, som 

revisionsvirksomheden udfører for at opnå den ønskede kvalitet. Denne ønskede kvalitet 

defineres til dels sammen med principalen, og er derfor afgørende for hvorvidt revisors 

arbejde opfylder, hvad der i sidste ende vurderes som tilfredsstillende kvalitet. Der kan derfor 

med rette rejses en diskussion af hvorvidt regnskabsbrugeres krav er afspejlet i 

revisionsstandardens krav til kvalitetsstyring. 

 

2.6.3 VALG AF TILGANG TIL KVALITETSKRITERIET 

Som beskrevet ovenfor er definitionen af kvalitet i revisionsbranchen ud fra en 

producentorienteret synsvinkel. Der er dog løbende og med kulmination i EU-

Kommissionens forslag og den af EU-Kommissionen angivne begrundelse for at udsende 

lovforslaget, tegn på en større erkendelse af, at kvalitetsstyring i revisionsbranchen ikke alene 

drejer sig om styring af de faglige og tekniske forhold, men ligeledes om styring af kvaliteten 

i revisionsydelsen for at dække regnskabsbrugernes behov. Der refereres nemlig til den 

svækkede tillid til revisor og dennes rolle i samfundet, som kan sidestilles med at dels den 

faktiske uafhængighed er formindsket men ligeledes også den synlige uafhængighed. 

Jeg vil gerne holde fast i, at det er revisorerne, der er til for principal og regnskabsbrugernes 

skyld. Dette betyder, at jeg vil betragte kvalitetsvurdering ud fra en forbruger synspunkt. 

Dette virker logisk da EU-Kommissionen som ovennævnt netop slår fast, at mistet tillid til 

revisionsbranchen fra offentligheden i større grad danner grundlaget for det fremlagte forslag. 
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Jeg vil derfor i det følgende gennemgå, hvilke kvalitetsdimensioner regnskabsbrugerne må 

forventes at lægge vægt på ved vurdering af kvaliteten i revisionsydelsen. 

 

2.6.4 EMPIRISK ANALYSE AF KVALITETSDIMENSIONER 

Warming-Rasmussen og Jensen har empirisk undersøgt 4 gruppers vægtning af forskellige 

kvalitetsdimensioner. Forfatterne har ved hjælp af en dialog med fire udvalgte 

regnskabsbrugerrepræsentanter med interesse i revisionsydelsen og dens kvalitet identificeret 

115 udsagn. Af disse udsagn indgik 15 i vurderingen af revisionsydelsens kvalitet. På 

baggrund af de ovennævnte udsagn blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som blev 

udsendt til statsautoriserede revisorer, direktører, aktionærer og økonomiske journalister. De 

udsendte spørgeskemaer var ligeligt fordelt på ovenstående fire regnskabsgrupper, og 

resulterede i følgende svarprocenter, statsautoriserede revisorer 68 pct., direktører 71 pct., 

aktionærer, 74 pct. og økonomiske journalister 49 pct. 

Ved analysen af de modtagne spørgeskemaer lykkedes det Warming-Rasmussen og Jensen, at 

reducere de ovennævnte 15 udsagn til seks kvalitetsdimensioner. De seks 

kvalitetsdimensioner, som regnskabsbrugerrepræsentanterne identificerede er følgende: 

 Åbenhed over for investorer og kreditorer, som i revisionsteoretisk forstand kan 

sidestilles med at revisor i sin ageren som offentlighedens tillidsrepræsentant netop 

agerer herefter og varetager offentlighedens interesser. 

 Uafhængighed af selskabsledelsen, der kan sidestilles med grundlaget for revisors 

virke, som teorien ovenfor definerer. 

 Kritisk af selskabsledelsen, der ligeledes kan sidestilles med revisors faktiske 

uafhængighed og indstilling over for ledelsen, der forudsættes at være kritisk. 

 Personligt engagement i udførelsen og rapporteringsfasen af revisionen. Revisor skal 

ifølge denne kvalitetsdimension sætte det, at være ærlig og evne at rapportere 

resultater utvetydigt, højt på et personligt plan. 

 Branchekyndighed, som revisionsteorien ligeledes berører og beskriver ovenfor som 

værende en grundlæggende forudsætning for revisors virke, at denne opbygger 

kendskab til både klientens virksomhed samt branchen klientens virksomhed opererer 

indenfor. 
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 Troværdighed, som beskrives som værende en formodning om at revisor er objektiv, 

ærlig og faglig dygtig. Denne dimension har ligeledes et sammenfald med den af 

revisionsteorien beskrevne forudsætning for revisors virke. 

Konklusionen på analysen blev at aktionærer og de økonomiske journalister vægtede de 6 

dimensioner nogenlunde lige højt. Den empiriske undersøgelse konkluderer, at kvaliteten i 

revisionen sammensætter sig af de ovenstående 6 kvalitetsdimensioner. Undersøgelsen er 

udgivet i tiden før krisen, nærmere bestemt 1995, men inddrages i denne sammenhæng, da 

denne har forsøgt at give et indblik i regnskabsbrugers definition af kvalitet i 

revisionsydelsen. Det interessante i de kvalitetsdimensioner, der af 

regnskabsbrugerrepræsentanterne blev identificeret er de sammenfald, der er med de af 

revisionsteorien beskrevne kvalitetsdimensioner. Det kan derfor diskuteres om hvorvidt 

regnskabsproducent og revisor med tiden har præget regnskabsbrugers definition af kvalitet. 

Ud fra den høje grad af sammenfald i definitionen af kvalitet mellem regnskabsbruger og 

revisionsteorien vil jeg derfor ligeledes inddrage de synspunkter revisionsbranchen fremfører 

i forhold til EU-Kommissionens lovforslag. 

 

2.6.4.1 UDVIKLINGEN I SAMFUNDET – TIDEN EFTER KRISEN 

Ovenforstående empiriske analyse er yderst aktuel i debatten omkring EU-Kommissionens 

forslag. Man kunne dog fristes til at sige at der i tiden efter krisen kunne være sket en 

ændring i kvalitetsdimensionerne eller vægtningen heraf. Følgende er derfor en empirisk 

analyse af den generelle opfattelse af revisionsbranchen, som sammen med Warming-

Rasmussen og Jensens undersøgelse vil danne et samlet og mere nutidigt billede af den 

samfundsmæssige opfattelse. 

 

2.6.4.2 DE 10 MYTER OM REVISIONSBRANCHEN 

FSR – danske revisor har senest udgivet en publikation
44

, som et indspark i debatten der 

hersker i samtiden omkring revisorhververet generelt set. Den gængse opfattelse af et forsat 

behov for regulering af revisorhvervet er, som tidligere nævnt, opstået på baggrund af 
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konklusioner draget af lovgiver om, at revisorhvervet har haft en andel i den nyere 

finansielle krise og finansielle ustabilitet. 

FSR fremfører en del fakta, som jeg finder yderst relevante i debatten om behovet for 

yderligere regulering efter danske forhold. Publikationen er udgivet af FSR, som 

repræsenterer det danske revisorhverv, og vil derfor i overvejende grad være påvirket heraf. 

Jeg vil derfor anvende de fremsatte synspunkter med dette for øje. Synspunkterne er 

fremsat med grundlag i fakta, som jeg vil anvende ene og alene for at fremme FSRs 

synspunkter.  

1. Revisor finder ikke fejl i regnskaberne  

2. Revisorerne giver for mange blanke påtegninger 

3. Revisor forudser for sjældent konkurser 

Særligt interessant i forhold til spørgsmålet om rotation er punkterne 1, 3 og 5
45

. Følgende 

fremføres 5 af de myter som er vurderet for værende særlig rettet mod rotation af revisor. 

Ydermere kan der drages ligheder mellem de identificerede myter om revisionsbranchen og 

de af Warming-Rasmussen og Jensen identificerede kvalitetsdimensioner ovenfor. Jeg vil 

tillade mig at drage den konklusion, at de af regnskabsbruger identificerede 

kvalitetsdimensioner stadig gør sig gældende. Jeg vil i det følgende uddybe FSRs resultater 

og forsøg på belyse de faktiske forhold omkring regnskabsbrugers syn på revisor og dennes 

virke. 

Revisor finder ikke fejl i regnskaberne 

Denne myte som FSR forsøger at belyse kan siges at berøre kvalitetsdimensionen 

identificeret ovenfor om at revisor skal være kritisk over for ledelsen.  

FSRs Undersøgelse viser at tre ud af fire revisorer oplyser, at deres revision har medvirket til, 

at ledelsen har rettet væsentlige fejl i de regnskabsudkast eller det regnskabsgrundlag, som 

revisor gennemgår, inden det færdige regnskab foreligger. Det fremgår af en 

spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 200 revisorer. Væsentlige fejl er fejl, der har 

konsekvenser for regnskabsbrugernes læsning og brug af årsregnskaberne. 
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Det er først og fremmest bogføringsfejl, som revisor finder og retter i regnskaberne. Godt 70 

pct. af de adspurgte revisorer har fundet bogføringsfejl i årsrapporterne 2012. Kun seks pct. 

af de adspurgte revisorer oplyser, at de slet ikke har fundet fejl i regnskaberne. Manglende 

oplysninger og fejltolkning af regnskabspraksis og regler ligger med henholdsvis 56 pct. og 

43 pct. også højt på listen over fejlkilder. I den modsatte ende af skalaen er fejl forbundet 

med undervurdering af gæld og hensættelser. Her finder 30 pct. af revisorerne fejl. Fire pct. 

svarer, at de har fundet fejl på grund af bevidst besvigelse eller regnskabsmanipulation. 

 

Revisor giver for mange blanke påtegninger 

Denne myte kan på samme måde siges at tage sit afsæt i den ovennævnte kvalitetsdimension 

om at revisor skal udvise åbenhed over for investorer og kreditorer. 

FSR kom frem til følgende i deres undersøgelse. Der gælder at der er helt faste standarder og 

regler for, hvornår revisor kan tage et forbehold eller give en supplerende oplysning. 

Undersøgelsen viser at næsten hvert femte reviderede danske virksomhed en 

revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning på regnskabet i 

2011.  

 

Antallet af anmærkninger på virksomhedernes regnskaber har som følge af krisen været støt 

stigende henover de seneste år. Fra 2006 til 2012 steg antallet af revisionsanmærkninger i 

virksomhedernes regnskaber fra ca. 8.000 til godt 33.000. Det svarer til en firedobling i 

antallet af anmærkninger på seks år. Dette fremgår af en undersøgelse af udviklingen i 

antallet af revisionsanmærkninger, som kreditvirksomheden Experian har foretaget for FSR i 

2013. Udviklingen heri er efter hvad der kunne forventes med den finansielle krise, der stod 

på sit højeste i årene 2010-2012
46

. 

 

Revisor forudser for sjældent konkurser 

Denne myte kan sidestilles med kvalitetsdimensionen, der omhandler revisors troværdighed. 

Revisor forventes af regnskabsbruger at have den fornødne faglige dygtighed og evne til at 

rapportere om alle relevante forhold og resultater af den udførte revision. 
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FSR fremfører at i otte ud af 10 virksomheder, der gik konkurs i 2011, var der gået mere end 

et år fra balancedagen til, at virksomheden gik konkurs. Det vil som udgangspunkt sige, at 

konkursen først indtraf, efter at den periode, som revisoren vurderer virksomhedens 

overlevelseschancer for, var udløbet. 

Blandt den relativt lille gruppe virksomheder på godt 20 pct., der gik konkurs inden for et år 

efter balancedatoen, havde revisor i 60 pct. af regnskaberne enten taget forbehold for fortsat 

drift eller givet en supplerende oplysning i regnskabet om usikkerheder ved fortsat drift. 

FSR fremfører ovenfor undersøgelse som understøtter deres argumentation.
47

 Denne 

myte findes særlig interessant da det EU-Kommissionen erklærede mål er netop at 

genskabe tilliden til revisor og dennes virke. Hvor dette kan være gældende på europæisk 

plan er ud fra ovenstående undersøgelse nærmere tale om misinformation i samfundet. 

Denne diskussion vil jeg kommen nærmere ind på senere i afhandlingen. 

 

2.7 OPSUMMERING 

Formålet med nærværende kapitel har været at belyse og definere begreberne uafhængighed 

og kvalitet. Principal og agent teorien suppleret med koalitionsmodellen, beskrev revisors 

rolle i samfundet, og nødvendigheden i at revisor bevarer sin uafhængighed af både 

principalen og agenten. Baggrunden for faktisk uafhængighed og synlig uafhængighed blev 

beskrevet og der blev præsenteret forhold, der kan true revisors uafhængighed. 

Derudover er kvalitetsbegrebet blevet defineret på et teoretisk niveau, og vil danne grundlag 

for analysen af EU-Kommissionens forslag i kapitel 4. Særlig interessant er det forhold at der 

i den moderne debat ligeledes kunne være tegn på misinformation i samfundet generelt, der 

kan være med til at rette lovgivers fokus mod øget regulering af revisor og dennes virke, som 

potentielt kan vise sig at være overflødig. Dette forhold er forsøgt beskrevet igennem 

forventningsteori, der ligeledes tillægger lovgiver et ansvar for at forsøge at mindske det 

præstationsgab, der måtte være imellem revisor og regnskabsbruger.   
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3.  JURIDISK REFERENCERAMME 

3.1 KAPITLETS FORMÅL OG OPBYGNING 

I dette kapitel vil jeg redegøre for revisorlovgivningen i sin nuværende form i Danmark. 

Formålet med kapitlet er at danne baggrund for en vurdering af, hvorvidt EU-Kommissionens 

lovforslag vil medføre en højere kvalitet i revisionsydelsen og herunder øge revisors 

uafhængighed. For at forstå baggrunden for den foreslåede lovgivning vil den historiske 

udvikling i Danmark og i EU blive belyst. 

Afslutningsvis vil kapitlet indeholde en gennemgang af EU-Kommissionens lovforslag med 

særlig henblik på at belyse de dele af lovforslaget, der omhandler rotationspligt og 

implementering heraf. For at forstå baggrunden for lovforslaget vil gennemgangen ligeledes 

inddrage udvalgte relevante forhold for lovforslagets udformning. 

 

3.2 REGULERING AF UAFHÆNGIGHED I ET HISTORISK PERSPEKTIV 

Indledningsvis vil jeg hermed redegøre for EU Kommissionens grundlag for at fremsætte et 

af efter revisionsbranchens opfattelse, omfattende lovforslag til regulering af hele 

revisionsbranchen
48

.  

For at kunne gøre dette er det relevant at forstå de episoder, der historisk set har haft 

indflydelse på behovet for at regulere revisors virke, samt udviklingen gennem tiden inden 

for branchen. Der er nemlig løbende blevet opstrammet og introduceret ændringer i 

lovgivningen på området, der har betydet at revisionsbranchen løbende har omstillet sig for 

netop at indordne sig lovgivers ændringer i lovgivningen og krav. Der gennemgås derfor i 

følgende afsnit de forskellige episoder, der har ført til, at lovgivere har reageret samt 

hvorledes der efterfølgende er blevet reguleret, og selve tidslinjen ses i figur 3.1
49

 herunder. 
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Figur 3.1 

 

Sarbanes-Oxley Act  

Den amerikanske kongres vedtog den 30. juli 2002 Sarbanes-Oxley Act of 2002, en lov 

som blev vedtaget med det formål at mindske risikoen for erhvervsskandaler, der fandt sted 

i årene 2000-2002. En af de største og mest omtalte heraf fandt sted i Enron, hvilket viste at 

der var betydelige mangler inden for reguleringen af revisors virke på områderne 

omhandlende blandt andet uafhængighed. En dybdegående analyse af de underliggende 

problemstillinger indenfor erhvervet førte til vedtagelsen af Sarbanes-Oxley Act, også 

kendt som SOX, der havde til hensigt at regulere hvordan revision og erhvervsmarkedet i 

USA skulle fungere og reguleres fremover.  

I tiden før SOX var det revisionsfirmaer, der skulle agere som de primære finansielle 

kontrollanter, selvregulerende. De udførte også en betydelig del rådgivning og andre ikke-

revisionsydelser for virksomheder i bred forstand. Da disse konsulentydelser indbragte 

væsentlig højere indtjening end selve revisionen, kunne det betyde, at der var et problem i 

forbindelse med uafhængigheden hos revisor. For eksempel kunne en revisor risikere at miste 

en klient, hvis den reviderede virksomheds økonomiske tilgang blev udfordret. 

 

Bestyrelser, sad, i samarbejde med revisionskomiteer, med ansvaret for at iværksætte interne 

kontroller af den finansielle rapportering i amerikanske virksomheder på vegne af investorer. 

Erhvervsskandalerne kastede lys over de bestyrelsesmedlemmer, der enten ikke udøvede 
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deres ansvar eller manglede ekspertisen til at forstå kompleksiteten i virksomhederne. 

Derudover var revisionskomiteens medlemmer i mange tilfælde ikke uafhængige af ledelsen.  

 

EU's 8. direktiv  

Som følge af introduktion af Sarbanes-Oxley Act i USA, indførte EU Kommissionen i 2006 

direktiv 2006/43/EF også kaldet det 8. direktiv og EUROSOX. Formålet med direktivet er 

nemlig det samme, som formålet med SOX, nemlig at genvinde tilliden til revisors arbejde og 

styrke troværdigheden til virksomhedernes regnskaber. Efter vedtagelsen i 2006 var der to års 

implementeringstid, hvilket ledte til vedtagelse af den nye revisorlov i Danmark i 2008.  

 

Revisorer skal sideløbende med direktivet og SOX bestemmelserne også følge de 

Internationale revisionsstandarder og derudover også blandt andet sikre at den reviderede 

virksomheds interne kontroller fungerer tilfredsstillende.  

 

Hovedbestemmelserne i det 8. direktiv er følgende:  

1. Der skal udnævnes en uafhængig revisionskomite af bestyrelsen, der har den direkte 

kontakt med revisor.  

2. Hvis direktivets bestemmelser ikke bliver gennemført fuldstændigt, skal virksomheden 

forklare hvorfor dette er tilfældet, hvorefter medlemslandene skal have mulighed for at lave 

effektive undersøgelser, samt have et sanktionssystem.  

3. Revisionsfirmaerne skal udfærdige en rapport, hvor der redegøres for klienten, honoraret 

og revisionsfirmaets netværker. Dette er for at sikre gennemsigtighed og modarbejde de 

eventuelle interessekonflikter, der kan opstå.  

4. Revisor må ikke være en del af beslutningsprocessen i virksomheden og skal i det hele 

taget være uafhængig af klienten.  

5. De enkelte revisionsfirmaer skal indføre et kvalitetssikringssystem internt i 

revisionsvirksomheden, og samtidig indføres der et offentligt tilsyn, der skal holde øje med at 

dette er tilfredsstillende.  
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6. Alle medlemslande i EU skal have et offentligt tilgængeligt, elektronisk register, der 

indeholder oplysninger omkring alle revisorer, revisionsfirmaer, ejerskab, ledelse og de 

netværk, der forefindes internt revisorer og revisionsfirmaer imellem.  

 

I det følgende vil jeg forsøge at belyse den sideløbende udvikling i Danmark, som led i 

belysningen af den gældende regulering i Danmark, som senere i afhandling vil blive anvendt 

i vurderingen af behovet for øget regulering i forhold til uafhængighed og revisionskvalitet. 

 

3.2.1 SIDELØBENDE UDVIKLING I DANMARK 

Folketinget vedtog den 22. april 2003 loven – betegnet nr. 302 af 30. april 2003 om 

statsautoriserede og registrerede revisorer (forslag L nr. 144 2002/03) - Revisorloven. I 

denne lov findes regulering af revisors virke. Der var tale om en anden form for regulering 

af revisors virksomhed, hvilket medførte en del nydannelser - tilskyndet af den 

internationale udvikling både i EU-regi og i USA. EU- henstillingerne; ”Kvalitetssikring i 

forbindelse med lovpligtig revision i EU” og ”Revisorers uafhængighed i EU: 

Grundlæggende principper”, samt de nye internationale regnskabsstandarder har haft 

betydning for indholdet og opbygningen af revisorloven. Revisorloven skal fortolkes 

”henstillingskonformt”, hvilket betyder, at i tilfælde hvor den danske lovgivning ikke giver 

et svar, er man forpligtet til at klarlægge, hvorledes EU-henstillingen regulerer spørgsmålet 

og rette sig herefter. 

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget var formålet med ændringen af loven at styrke 

revisors uafhængighed og konkurrenceevne i forhold til både indenlandske 

konsulentvirksomheder og udenlandske revisorer. Uafhængigheden styrkes ved at fokusere 

på revisors konkrete uafhængighed, når revisor optræder som offentlighedens 

tillidsrepræsentant i forbindelse med udførelse af revisions- og andre erklæringsopgaver. 

Det kan derfor udledes at man fra dansk lovgivers side blev lovgivet i takt med udviklingen 

i USA og EU, da formålet med introduktionen af revisorloven blev fremført de samme 

bevæggrunde. 
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Efter ændringen af revisorloven i 2003 sikres revisors uafhængighed derfor udelukkende 

gennem bestemmelserne om konkret uafhængighed, hvilket er i overensstemmelse med 

EU-henstillingen; ”Revisorers uafhængighed i EU: Grundlæggende principper”. 

Henstillingen fastlægger, at revisors uafhængighed er fundamental for 

offentlighedens tillid til det af revisor udførte arbejd og dertilhørende rapporter.  

EU-Kommissionen vælger at gå bort fra den traditionelle udstedelse af direktiver. I 

henstillinger ligger den ingen forpligtelse til implementering i medlemslandende, som der 

gør ved direktiver og forordninger. I praksis forventes det dog, at de udstedte henstillinger 

vil blive implementeret i medlemslandende. 

Revisortilsynet 

Revisortilsynet er et uafhængigt organ, der blev dannet i 2003. Medlemmerne er udpeget af 

Erhvervsstyrelsen til at overvåge kvalitetskontrol af revisorer og revisionsvirksomheder. 

Revisortilsynet består af 9 medlemmer, 1 formand og 8 andre medlemmer. 2 af 

medlemmerne skal være statsautoriserede revisorer, 2 skal være registrerede revisorer, og 4 

skal være repræsentanter for regnskabsbrugerne.  

Formanden samt de 4 repræsentanter må ikke selv være godkendte revisorer, ej heller må de 

være ansat hos, eller drive virksomheder med sådanne. Medlemmer af Revisortilsynet 

udpeges for en periode på optil 4 år
50

.  

Revisortilsynet udvælger en række kvalitetskontrollanter, der foretager 

kvalitetskontrollen i praksis. For at blive godkendt som kvalitetskontrollant skal en godkendt 

revisor
51

. 

 

3.2.1.1 PRINCIPBASERET REGULERING 

Den ovenfornævnte henstilling fra EU anbefaler en principbaseret regulering af revisors 

uafhængighed frem for en udtømmende lovgivning. Fordelene, der opnås herved er 

fleksibilitet i højere grad for fremtidige ændringer og præciseringer, der måtte være behov 

for. Ydermere har denne principbaserede regulering, den betydning at den giver revisorerne 

større ansvar for selv at vurdere graden af risici, der måtte opstå undervejs i en revision, for 

                                                           
50

 Revisorloven §34 
51

 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed §15 
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en kompromittering af uafhængigheden. Denne vurdering af hvorvidt uafhængigheden er 

truet skal anlægges med udgangspunkt i hvordan offentligheden ville vurdere forholdet. 

Henstillingen introducerer samtidig de følgende uafhængighedsbegreber ”Indenpendence in 

mind” samt ”Independence in appearance”. Kravene ifølge henstillingen præciseres til at 

være gældende for den autoriserede revisor og alle involverede parter af afgørende 

betydning for resultatet af revisionen. Dette være sig skatte-, forretningsudvikling- og IT-

specialister eksempelvis, der alle vil være omfattet af kravet om uafhængighed. 

 

3.2.1.2 TRUSLER MOD UAFHÆNGIGHED 

Henstillingen introducerer ydermere de førnævnte 5 trusler, der kan gøre sig gældende mod 

revisors uafhængighed med dertilhørende forslag til hvordan disse risici kan imødekommes. 

Henstillingen nævner følgende 5 forhold, der kan true uafhængigheden
52

: 

1. "Egeninteressetrussel" (self-interest threat) – truslen, at en økonomisk eller anden 

interesse på upassende vis vil påvirke revisors dømmekraft eller adfærd.  

2. "Egenkontroltrussel" (self-review threat) – truslen, at revisor ikke på passende måde 

vil vurdere resultaterne af en tidligere vurdering eller ydelse, som er udført af revisor 

selv, eller af en anden person i revisors firma eller arbejdsgiver, og som revisor vil 

fæste lid til, ved en vurdering, der indgår som del af en aktuel ydelse.  

3. "Advokeringstrussel" (Advocacy threat) – truslen, at revisor vil fremme en klients 

eller arbejdsgivers stilling så langt, at objektiviteten forringes.  

4. "Familiaritetstrussel" (Familiarity threat) – truslen, at revisor grundet en langvarig 

eller tæt forbindelse med en klient eller arbejdsgiver er for velvilligt indstillet over for 

disses interesser eller til accept af disses arbejde.  

5. "Intimideringstrussel" (Intimidation threat) – truslen, at revisor afskrækkes fra at 

agere objektivt som følge af faktisk eller fornemmet pres, herunder forsøg på at 

udøve utilbørlig indflydelse på revisor.  

 

                                                           
52

 Revisorkommissionen, 2002 
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3.2.1.2.1 ROTATION 

EU-kommissionens forslag om skærpelse af rotation kan beskrives som værende introduceret 

med det formål at dæmme op for Advokeringstruslen og familiatiretstruslen. Begge er som 

identificeret ovenfor risici, der kan være med til at svække revisors uafhængighed, i tilfælde 

af at de bliver en realitet.  

”A person is disqualified from acting as auditor if a personal relationship exists which could 

be liable to influence their mental attitude, judgement or opinion, or which might appear to 

do so.”
53

  

Ovennævnte citat belyser risikoen, der er forbundet med revisors længerevarende forhold til 

en klient. Det kan diskuteres om hvorvidt det er en selvfølge, at der efter længere tids 

interaktion revisor og klient imellem udvikles et tæt forhold. Revisor skal nemlig bestræbe 

sig på at bibeholde et professionelt forhold. Derudover kan det ydermere ikke endegyldigt 

fastslås at et venskabeligt forhold nødvendigvis har nogen indvirkning på revisors virke og 

faktiske uafhængighed. Derimod er det i forhold til den synlige uafhængighed, yderst 

afgørende at revisor bevarer forholdet professionelt, da synlig uafhængighed også er yderst 

afgørende i revisors bestræbelser på at udleve sin rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant.  

Derudover kan et længerevarende klientforhold også udvikle sig til at revisor med 

tiden udvikler en vis afhængighed af klienten rent økonomisk, da der som beskrevet ovenfor 

er tale om en form for ansættelsesforhold hvor revisor aflønnes af klienten. Eksempelvis 

kunne man forestille sig at revisor med tiden, qua en opstået afhængighed, ville have 

interesse i at klienten præsenterer et regnskab, der af offentligheden modtages som værende 

positivt. Særligt i forhold til going concern vurdering, der i den forestående krise har rejst en 

del forundring, at der i flere tilfælde er virksomheder, der er erklæret konkurs på trods af at 

revisor ikke havde afgivet nogen indikation herpå
54

. Der kan være flere faktorer der spiller 

ind når en virksomhed går konkurs, men det kan dog konkluderes at der foreligger et vist 

dilemma indbygget i forholdet revisor og klient imellem, set fra regnskabsbrugers side, som 

skal imødekommes. 

                                                           
53

 Philosophy and Principles of Auditing, David Flint (1988) 
54

 De 10 Myter om revisionsbranchen – http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Publikationer/Publikationer-
liste/10-myter-om-revisorbranchen 
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Det kan derfor lægges til grund af der fra myndighedernes side er et validt grundlag for at 

indføre restriktioner for netop at imødekomme disse risici i tilfælde af mangler i 

lovgivningen. En sådan restriktion kunne netop være rotationspligt, da denne må forudsættes 

at ville øge den synlige uafhængighed ud fra de ovennævnte kvalitetsdimensioner 

identificeret af regnskabsbruger.  

 

3.2.2 OPSUMMERING 

Som det fremgår af ovenstående, har definitionen og graden af uafhængighed, været 

reguleret flere gange. Og særlig bemærkelsesværdigt og afgørende for den moderne debat 

omkring uafhængighed er, at der fra lovgivers side har været et ønske om at mindske risici 

for en svækkelse af revisors uafhængighed, da denne er et grundlæggende krav til revisors 

virke. Revisor skal nemlig i sit virke tilføre et sæt data, eksempelvis et regnskab eller 

lignende, en større grad af troværdighed. 

Uafhængighed er derfor fundamental for offentlighedens tillid til revisors virke og der har i 

et historisk perspektiv præsenteret sig behov for at agere fra lovgivers side for at opretholde 

og definere uafhængighedsbegrebet.  

 

3.3 NUVÆRENDE REGULERING I DANMARK 

I dette afsnit vil jeg redegøre for den nuværende regulering af uafhængighed samt rotation i 

Danmark. Formålet med afsnittet er at give et indblik i den gældende lovgivning for 

revisors virke med særlig henblik på uafhængighed og rotationspligt, for derved at kunne 

foretage en vurdering af det faktiske behov for øget regulering og indvirkningen heraf efter 

danske forhold. 
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3.3.1 REGULERING AF UAFHÆNGIGHED 

Regulering af revisors uafhængighed i dag bærer, som ovennævnt, både præg af 

udviklingen i den danske revisorlov, samt udviklingen indenfor FSR
55

 influeret af den 

internationale udvikling. 

Den nye revisorlov af 17. juni 2008 er omdrejningspunktet for danske revisorer. I 

revisorlovens § 16 bliver det beskrevet, at en revisor er ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”. Yderligere uddybes det, at en revisor skal udføre opgaver med ”god 

revisorskik”, hvilket indebærer, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, 

professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af 

opgaver. 

I 2005 udgav FSR første gang ”Retningslinjer for revisors etiske adfærd”, hvilket danner en 

fælles begrebsramme for danske revisors etiske adfærd. Denne udgivelse skulle være med 

til at skabe en harmonisering på området, da det er en oversættelse af IFAC’s etiske regler 

med danske tilføjelser. Disse etiske regler er blevet opdateret flere gange, hvor den seneste 

udgivelse er fra december 2010. 

Dette betyder, at der er flere regelsæt på området, hvilket er revisorloven og de 

internationale etiske regler. Endvidere er der påvirkning fra EU’s direktiver, som løbende 

bliver implementeret i revisorloven. Når der er flere regelsæt på et område, er der flere 

steder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem disse. Ved FSR’s udgivelse af de etiske 

regler blev det indført, at de strengeste regler altid er gældende.  

Der findes, som det ses ovenfor, flere tiltag, der er til i forsøget på at eliminere truslerne 

mod revisors uafhængighed. De overordnede krav jævnfør revisorloven indebærer derfor et 

krav om at revisor skal, for at efterleve god revisorskik, iværksætte 

sikkerhedsforanstaltninger for at mindske truslerne, hvis revisor identificerer trusler mod 

sin uafhængighed. Det fremgår af Revisorloven § 24, stk. 3. Revisor skal desuden helt afstå 

fra opgaven
56

, hvis de trufne sikkerhedsforanstaltninger ikke er stærke nok i forhold til 

truslen, og uafhængigheden dermed er bragt i fare. Hvis revisor ikke efterlever god 
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 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
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 Revisorloven § 1, stk. 2 definerer omhandlede opgaver. 
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revisorskik, kan revisor blive straffet med bøder og i værste fald få frataget sin 

autorisation/registrering
57

. 

Ydermere er revisor påkrævet at tage stilling til, om der forelægger omstændigheder, som kan 

gøre en velinformeret tredjemand i tvivl om revisors uafhængighed, inden revisor påtager sig 

opgaver omfattet af Revisorloven § 1, stk. 2.  

Revisionsfirmaerne skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor tager stilling til 

dette. Revisionsfirmaerne skal desuden sikre, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af 

revisionsopgaver dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsfirmaets 

uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler
58

.  

FSR’s retningslinjer for revisors etiske adfærd nævner, at der skal anvendes en 

principbaseret tilgang i vurderingen af revisors uafhængighed
59

. Dette betyder, at der ikke 

oplistes en udtømmende liste over de tilfælde, hvor revisor ikke opfylder kravene om 

uafhængighed, men i stedet for gives der eksempler på, hvilke situationer der kan få en 

velinformeret tredjemand til at tvivle på, at revisor er uafhængig. 

 

3.3.2 REGULERING AF ROTATION 

For PIE´s styrkes den faktiske uafhængighed af, at den eller de underskrivende revisorer på 

revisionspåtegningen, skal rotere mindst hvert 7. år, og de skal være udskiftet for en periode 

af mindst 2 år
60

. I denne periode må den udskiftede person hverken være medlem af 

opgaveteamet eller nøglepartner for klienten
61

.  

 

Den(de) underskrivende revisor(er) på en revisionspåtegning er den person, der har ansvaret 

for revisionen, men det er sjældent den underskrivende revisor, der udfører revisionen, 

hvorfor rotationsreglen ikke beskytter mod trusler imod uafhængigheden for det udførende 

revisionsteam
62

. Men i forbindelse med rotationen kommer der dog nye øjne på 

revisionsteamets arbejde, hvilket alt andet lige medfører en større uafhængighed
63

. Denne 
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 Revisorloven § 24, stk. 6 
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 FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010 
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 Revisorloven § 25 
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 FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010 
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 Rotation af revisorer, Henrik Parker & Carsten Nørrevang Mogensen 
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bestemmelse om intern rotation vil blive gennemgået i senere afsnit om intern og ekstern 

rotation. 

 

Den underskrivende revisor må ikke påtage sig en ledende stilling i den reviderede 

virksomhed, før 2 år efter revisoren er fratrådt som revisor
64

. De revisorer, der udskiftes efter 

disse regler, må heller ikke udføre arbejde for dattervirksomhederne, hvis 

dattervirksomhedernes aktiviteter udgør en væsentlig del af koncernens aktiviteter
65

.  

 

FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd har med den seneste udgave, der trådte i 

kraft 1. januar 2011, skærpet de interne rotationsreglerne til at omfatte 

nøglerevisionspartnere, således at også andre partnere med ansvar for betydelige 

beslutninger, som for eksempel opgaveansvarlige revisorer i betydelige dattervirksomheder, 

bliver omfattet af rotationsreglerne og skal rotere mindst hvert 7. år
66

. 

 

3.3.3 SÆRLIGE DANSKE FORHOLD 

I betragtning af at EU-Kommissionens lovforslag er rettet mod Europa, vil jeg i det følgende 

kort ridse op nogle særlige forhold der gør sig gældende i Danmark. Som tidligere angivet 

behandles vurderingen af lovforslaget i nærværende afhandling ud fra danske forhold, og det 

findes derfor relevant at angive, netop de særlige forhold, der kan have betydning for den 

samlede vurdering. 

3.3.3.1 TOSTRENGET LEDELSE 

Den danske model for ledelse af aktieselskaber adskiller sig fra modellen i mange andre 

lande. Det særlige i Danmark er, at alle aktieselskabers ledelse består af både en direktion og 

en bestyrelse, hvor bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, mens 

direktionen står for den daglige ledelse. Ydermere er der ifølge loven et krav om at der skal 

oprettes et tilsynsråd, hvis opgave er at føre tilsyn med direktionen
67

. 
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3.3.3.1 PERSONLIGT VALGTE REVISORER 

I en række EU-lande er det revisionsvirksomheden, der vælges som revisor, mens der i 

Danmark altid skal vælges en person som revisor
68

. Dette betyder, at den lovpligtige interne 

rotation
69

 er synlig i Danmark i modsætning til en række andre lande, da den ansvarlige 

revisors navn og underskrift fremgår af en dansk revisionspåtegning. 

Dette leder mig frem til gennemgang af EU-Kommissionens lovforslag med særlig henblik på 

at belyse de dele, der omhandler uafhængighed samt rotationspligt, som vil danne grundlaget 

for vurderingen af indvirkningen af lovforslaget efter danske forhold.  

                                                           
68

 Selskabsloven §39 
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3.4 EU-KOMMISSIONENS FORSLAG 

3.4.1 BAGGRUNDEN FOR EU-KOMMISSIONENS LOVFORSLAG 

Europa-kommissionen udgav i oktober 2010 en Grønbog, der med udgangspunkt i 

Finanskrisen og den finansielle stabilitet, stiller spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af 

revisors arbejde og reguleringen heraf. En Grønbog fra EU Kommissionen er en udgivelse, 

der analyserer spørgsmål og angiver mulige foranstaltninger i EU-regi, altså er det en form 

for invitation til relevante interessenters diskussion og debat, som leder til en høringsproces 

på området
70

. Formatet i Grønbogen er sat op i spørgsmålsform, sådan at der først gives 

information omkring forskellige løsningsmuligheder, hvorefter 4-5 spørgsmål er fremsat, 

hvilket giver muligheden for at interessenterne kan svare konkret på specifikke problemer. 

EU-Kommissionens lovforslag er i sin nuværende form fremsat med henblik på 

implementering direkte i EU-ret, da denne har karakter af en forordning. Hvor et direktiv 

ingen direkte binding har i dansk lovgivning, da et sådan først skal implementeres i 

lovgivningen, vil en forordning altså blive en del af den gældende lovgivning. Forordningen 

vil derfor, i tilfælde af vedtagelse, ikke påkræve yderligere implementering i den danske 

lovgivning
71

. 

Høringer om Grønbogen  

I perioden December 2010 – Juni 2011 kunne de interessenter, der har en mening omkring de 

problemstillinger Grønbogen lægger op til, indgive et høringssvar til EU Kommissionen. 

Kommissionen modtog næsten 700 svar, hvilket er et forholdsvist højt antal
72

, og svarene 

bestod ikke kun af de aktører fremhævet i denne afhandling, men også aktører uden for EU's 

netværk. Grønbogens debatoplæg har derfor stor interesse for de enkelte interessentgrupper. 

 

I følgende figur 3.2 ses hvor mange høringssvar de enkelte lande har indgivet til EU 

Kommissionen
73

. Som det ses ud fra figuren er det Tyskland, Frankrig og England, der har 

indgivet flest, hvor der fra Danmark kun er sendt 10 svar ind. Dette kan skyldes, at 

lovforslaget ikke kun påvirker revisionsbranchen, men også virksomheder, og derfor 
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indsender disse også høringssvar ind til Kommissionen. De tre store lande har væsentligt 

flere virksomheder registreret end Danmark, og derfor også flere høringssvar
74

. 

Figur 3.2 

 

Tabellen viser antal af høringssvar fra medlemslandene i EU, men lande uden for EU har 

også indgivet svar, og det er her USA, der med 20 svar har sendt flest ind, hvor Australien 

og Canada ligger som nr. 2 og 3 med henholdsvis 6 og 4 svar.  

Hvad angår de aktører, der har indsendt svar, repræsenterer revisionsbranchen med 407 svar 

hele 59 pct. af alle svarene, se figur 3.3. Virksomhederne står med deres 145 svar for 21 

pct., med de offentlige enheder er også godt repræsenteret med 57 svar, hvilket svarer til ca 

8 pct. Revisionsbranchens virke, som dette lovforslag omhandler, har indgivet størst 

procentdel af svarene, hvilket må være forventeligt da det er denne interessentgruppe, der 

hovedsageligt bliver påvirket, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Virksomhederne viser også 

stor interesse, da lovforslaget også indirekte påvirker måden hvorpå revisionsydelsen 

struktureres i fremtiden, derfor viser denne interessentgruppe også forholdsvis stor 

interesse
75

. 
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Figur 3.3 

 

I forbindelse med det store antal af indsendte høringssvar har EU Kommissionen udgivet 

opsummering ”Summary Of Responses, Green Paper, Audit Policy: Lessons From The 

Crisis”. I denne udgivelse opsummerer EU Kommissionen de svar, der er indsendt af de 

ovennævnte interessentgrupper. Udgivelsen forsøger at belyse de synspunkter der af 

interessenterne fremføres som værende for og imod fremsatte spørgsmål fordelt ud på 

pågældende grupper af aktører
76

. Svarerne der blev indsendt til EU-Kommissionen vil blive 

inddraget senere i afhandlingen for at belyse argumenterne for og imod lovforslaget efter 

danske forhold. 

November 2011: EU Kommissionen udsender lovforslag  

Efter modtagelse af høringssvar udsender EU-Kommissionen i november 2011 det endelige 

lovforslag. Lovforslaget er dels baseret på Grønbogen og de dertilhørende modtagne 

høringssvar.  

 

3.4.2 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPE 

Forordningen gælder for revisionen af PIE´s
77

, hvilket vil blive beskrevet nærmere i afsnit 

”Definition af PIE’s”. Forordningen gælder altså for revisorer og revisionsfirmaer, der 
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foretager lovpligtig revision for virksomheder af særlig offentlig interesse, samt for 

virksomhederne af særlig offentlig interesse
78

.  

 

Forordningen fastsætter krav til udførelse af lovpligtig revision af årsregnskaber og 

konsoliderede regnskaber for virksomheder af særlig offentlig interesse, regler om 

organisationen og udvælgelsen af revisorer og revisionsfirmaer for virksomheder af særlig 

offentlig interesse. Disse krav præciseres for at fremme revisorernes uafhængighed, 

imødekomme risici for interessekonflikter, samt skabe klarhed om tilsyn med overholdelse af 

disse krav
79

.  

 

3.4.2.1 DEFINITION AF PIE’s 

EU-Kommissionen definerer PIE’s
80

, Public-Interest Entities, som større virksomheder af 

særlig offentlig interesse
81

:  

a) De største 10 virksomheder på den nationale børs samt alle virksomheder, der har en 

gennemsnitlig kapitalmarkedsværdi på mere end 1 mia. euro i de foregående tre år.  

b) Alle virksomheder, der på balancedatoen har en balance, der overstiger 1 mia. euro.  

c) Alle virksomheder, der på balancedatoen har totale aktiver under management, der 

overstiger 1 mia. euro.  

 

3.4.2.2 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPE – GÆLDENDE DANSK LOVGIVNING 

I den danske lovgivning, nærmere bestemt Revisorloven § 21, stk. 3, defineres PIE´s som:  

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

land eller et EØS-land,  

2) statslige aktieselskaber,  

3) kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og 

regioner, 
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4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der 

er omfattet af lov om forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af 

kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og  

5) virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af 

følgende kriterier:  

a) En medarbejderstab på 2.500 personer,  

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller  

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr.”  

 

Det vil sige at der per definition er tale om børsnoterede aktieselskaber, finansielle 

virksomheder, statslige aktieselskaber, kommuner og virksomheder af en bestemt størrelse 

målt på fastsatte kriterier.  

 

Bemærkelsesværdigt er den forskel i definitionen af PIE’s i lovforslaget i forhold til 

definitionen af PIE’s i Revisorloven. Denne forskel betyder, at lovforslaget er lempeligere 

end Revisorloven, det vil sige inkluderer færre virksomheder. Dette kan skyldes, at 

lovforslaget er henvendt mod hele EU, hvor det formodes at der operer forholdsvis større 

virksomheder målt på de ovennævnte kriterier sammenlignet med det danske marked.   

 

3.4.3 DEFINITION AF UAFHÆNGIGHED 

Forordningen definerer de grundlæggende forudsætninger for uafhængighed som følger:  

”Lovpligtig revisor eller revisionsfirma skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 

sikre, at udførelsen af en lovpligtig revision af en virksomhed af særlig offentlig interesse 

ikke påvirkes af eventuelle eksisterende, potentielle interessekonflikter, forretningsmæssige 

eller andre forhold, der involverer den lovpligtige revisor eller revisionsfirma, der udfører 

den lovpligtige revision og, hvor det giver mening, sit netværk, ledere, revisorer, 

medarbejdere, andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til rådighed for eller er under 

kontrol af revisoren eller revisionsfirmaet, eller enhver person, der direkte eller indirekte er 

forbundet med den lovpligtige revisor eller et revisionsfirma ved kontrol
82

. 
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3.5 ROTATION 

Forordningens forslag om rotationspligt af revisionsfirmaerne fastslår, at et revisionsfirma 

maximalt må påtage sig opgaven som revisor for en PIE i en periode, der ikke strækker sig 

over mere end 6 år. I tilfælde hvor der er tale om ansættelse af flere revisionsvirksomheder er 

periodelængden fastsat til 9 år.  

 

EU-Kommissionen opstiller i deres Impact Assessment
83

 nogle muligheder for at reducere 

risikoen for interessekonflikter, som følge af familiaritetstruslen, det vil sige at i de tilfælde 

hvor det formodes at revisors lange ansættelsesperiode kan medføre en forøget risiko for 

interessekonflikter.  

 

Derudover foreslår EU-Kommissionen igennem lovforslaget, at forstærke 

revisionskomiteernes rolle i overvågningen af revisorernes arbejde. Samtidig foreslås det at 

der etableres yderligere krav til den interne organisation og styring af revisionsfirmaer, samt 

en kombination af alle tre forslag. Alle forslagene er af EU-Kommissionen forelagt som en 

kombination af alle tre forhold. Jeg vil dog i denne afhandling fokusere på rotationspligten, 

som formuleret i lovforslaget
84

:  

 

”The public-interest entity shall appoint a statutory auditor or audit firm for an initial 

engagement that shall not be shorter than two years. The public-interest entity may renew 

this engagement only once. The maximum duration of the combined two engagements shall 

not exceed 6 years. Where throughout a continuous engagement of 6 years two statutory 

auditors or audit firms have been appointed, the maximum duration of the engagement of 

each statutory auditor or audit firm shall not exceed 9 years.”  

Revisor må altså maximalt revidere PIEs i 6 år. Dog fastsættes denne periode til 

maximalt 9 år, i de tilfælde hvor flere revisionsfirmaer påtager sig revisionsopgaven. Revisor 

skal vælges første gang for en periode af mindst 2 år, og revisor kan kun genvælges én gang, 

hvor de to ansættelsesperioder ikke må overskride 6 år.  

EU-Kommissionen åbner samtidig op for muligheden, for at søge om særlig 

dispensation om forlængelse af ansættelsesperioden i op til 2 år, så perioden strækker sig over 
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8 år i alt. Hvis der er flere revisionsfirmaer på revisionsopgaven, kan perioden ved særlig 

dispensation forlænges i op til 3 år, så ansættelsesperioden strækker sig over 12 år.  

Dog foreskriver lovforslaget at der fra revisor skal demonstreres en fastlagt plan for 

intern rotation i den ovennævnte periode. 

Ydermere indeholder lovforslagets bestemmelser en 3 års karensperiode for revisionsfirmaet, 

hvilket betyder, at der som minimum skal gå 3 år fra revisor har afsluttet sin 

ansættelsesperiode, til revisor kan påtage sig opgaven igen for en PIE. 

Ved overlevering af revisionsopgaven fra en revisionsvirksomhed til en anden foreskriver 

lovforslaget, at der skal overdrages en overleveringsfil, som indeholder nødvendige 

informationer, der hjælper den tiltrædende revisor med hurtigere at kunne danne sig et indblik 

i den pågældende klients virksomhed og branche. 

I det følgende vil jeg gøre rede for EU-Ministerrådets bemærkninger til EU-Kommissionens 

lovforslag, for at give et indblik i hvad der i fremtiden kunne forventes at være lovforslagets 

endelige udformning. 
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3.6 EU-MINISTERRÅDETS BEMÆRKNINGER AF DEN 29. MAJ 2013 

EU-Ministerrådet afgav ved et møde den 29. maj 2013, bemærkninger til EU-Kommissionens 

lovforslag, som led i den normale proces for behandling af lovforslag i EU regi
85

. 

Her følger ministerrådets bemærkninger omkring lovforslagets behandling af rotationspligt
86

. 

Rotation 

EU-Ministerrådet bemærker, at der er et behov for at sikre en høj revisionskvalitet, herunder 

revisors uafhængighed og objektivitet. Særligt i forhold til forslagene til revision af PIEs, 

foreslår ministerrådet en lempeligere regulering.  

Ministerrådet støtter overordnet set op om det generelle princip om rotationspligt, dog med 

visse betingelser som opsummeres følgende. 

Det foreslås at EU-Kommissionen skal overveje at lempe reglerne for revisors 

ansættelsesperiode. Revisor skal maximalt kunne revidere PIEs i 7 år, hvilket dog skal kunne, 

ved særlig dispensation, forlænges i op til yderligere 7 år, så den samlede ansættelsesperiode 

samlet set strækker sig over 14 år.   

I de tilfælde hvor flere revisionsfirmaer påtager sig revisionsopgaven, forslår ministerrådet 

følgende overvejelser bliver bragt ind i EU-Kommissionens arbejde. Fastsættelse af 

ansættelsesperioden til i første ombæring til at udgøre maximalt 8 år. På samme måde som 

ved tilfældet hvor der er tale om enerevisor på revisionsopgaven foreslår ministerrådet, at der 

ved særlig dispensation skal kunne opnås en forlængelse af ansættelsesperioden. I de tilfælde 

hvor der er tale om flere revisorer, der påtager sig opgaven, skal ansættelsesperioden kunne 

forlænges med yderligere 8 år, så den samlede ansættelsesperiode maksimalt udgør 16 år. 

Derudover bemærker ministerrådet at EU-Kommissionen bør overveje at indføre mulighed 

for, at opnå særlig dispensation fra rette myndighed, om yderligere forlængelse af disse 

ansættelsesperioder for opgaver med enerevisor og dobbeltrevisor eller flere med henholdsvis 

2 år og 3 år. Altså vil ansættelsesperioderne kunne strække sig over henholdsvis 16 år og 18 

år jævnfør ministerrådets bemærkninger. 
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Der er derved overordnet set opbakning fra ministerrådet om behovet for øget regulering på 

området, men i en mildere grad end fremsat kommissionen.  

 

3.7 OPSUMMERING 

Jeg har i ovenstående kapitel beskæftiget mig med udviklingen i Danmark og i EU i 

lovgivningen omkring revisorhvervet generelt, og særskilt gennemgået reglerne for 

uafhængighed samt rotation. Det står således klart at EU-Kommissionens forslag i høj grad 

baserer sig på både den historiske udvikling, men ligeledes også på høringssvar modtaget i 

forbindelse med Grønbogen. Bemærkelsesværdigt er det ligeledes også at der fra 

Ministerrådet er et generelt ønske om en lempelse af det fremsatte lovforslag.  
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4. DEBATTEN OM EU-KOMMISSIONENS FORSLAG 

4.1 KAPITLETS FORMÅL OG OPBYGNING 

Der kan anlægges to synsvinkler på diskussionen om kvalitet i revisionen, nemlig den 

faktiske og den synlige kvalitet. Denne opdeling kan sammenlignes med forskellen mellem 

faktisk og synlig uafhængighed, hvilket er beskrevet i tidligere afsnit omkring synlig kvalitet. 

Den empiriske undersøgelse, der bliver præsenteret i nærværende kapitel, har til formål at 

undersøge om indførelsen af rotation vil forbedre både den faktiske og synlige kvalitet i 

revisionen.  

 Nærværende kapitel vil som nævnt ovenfor, fokusere på at analysere den indflydelse 

EU-Kommissionens lovforslag, har på både den faktiske og synlige kvalitet. Dette vil blive 

analyseret ud fra teoretiske betragtninger og generelle udtalelser fra regnskabsbrugere 

omkring lovforslaget.  

Til slut vil jeg præsentere resultaterne af interview foretaget med Søren Friis Larsen, 

markedsdirektør hos Dansk Erhverv, om netop regnskabsbrugers holdning til EU-

Kommissionens lovforslag. 

4.2 INDLÆG I DEBATTEN 

FSR – danske revisorer, Dansk Erhverv og Dansk Industri satte den 25. april fokus på 

fremtidens revision ved et seminar i København. I dette afsnit vil jeg beskrive de forskellige 

indlæg
87

, der blev givet ved seminaret, som giver et indblik i de interesser, de enkelte 

interessenter havde. Jeg vil i det følgende rette særlig fokus mod gruppen af 

regnskabsbrugere, som senere vil danne grundlag for konklusionen omkring EU-

Kommissionens lovforslags indvirkning
88

. 

 

4.2.1 Argumenter for og imod rotation  

På baggrund af EU-Kommissionens forslag og ovennævnte seminar har der været fremført en 

lang række argumenter for og imod rotation. Jeg vil i det følgende forsøge at opsummere dels 

de argumenter, der har været fremført for og imod rotationspligt i det følgende. 
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Argumenterne for rotation vil blive vurderet i forhold til ovennævnte gældende lovgivning i 

Danmark, særlig om intern rotation, for til slut at kunne konkludere på hvorvidt EU-

Kommissionens lovforslag vil øge fordelene ved ekstern rotationspligt. Til slut vil jeg forsøge 

at vurdere ulemperne i forhold til EU-Kommissionens lovforslag. Særligt i forhold til 

hvorledes EU-Kommissionen har forsøgt at dæmme op for de identificerede ulemper, for til 

slut at kunne foretage en samlet vurdering og afvejning af fordele og ulemper. Denne 

sammenholdelse foretages i forsøg på at identificere de områder, der måtte være indenfor 

rotation og uafhængighed, med risiko for overflødig regulering fra lovgivers side
89

. 

 

Argumenter for rotation og indvirkningen af rotation på revisors uafhængighed90 

Hovedargumenterne for rotationspligt går på kvaliteten af revisors arbejde og revisors 

uafhængighed i forhold til klientens ledelse: 

 Kvaliteten af revisors udførte vil have en tendens til at falde, når klientforholdet er af 

længerevarende karakter. 

 Revisors uafhængighed svækkes af et længerevarende forhold til klientens ledelse 

Begge argumenter må, som ovennævnt, siges at være alvorlige og særdeles vigtige i forhold 

til værdien af revisors virke. Til hvert argument kan der derfor opstilles en række 

underliggende argumenter og synspunkter både for og imod rotation, som ifølge EU-

Kommissionen kan være med til at dæmme op for netop ovennævnte udfordringer. 

Revisionskvalitet svækkes ved længerevarende forhold revisor og klient imellem: 

1. Rotation vil medføre, at den tiltrædende revisor bringer friske øjne på måden at 

revidere den pågældende klients virksomhed. Revisor har en tendens til at foretage de 

samme revisionshandlinger år efter år uden at tage kritisk stilling til muligheden for 

forbedringer. En ny revisor vil tilføre nye idéer og inspiration i revisionen, hvilket vil 

medføre en bedre revision.  
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Dette argumenter kan dog diskuteres, da revisor i tiden under og efter krisen, har 

været nødsaget til optimere revisionsprocessen for at matche de faldende 

honorarindtægter med videre.  

 Set i forhold til gældende lovgivning i Danmark, er det fra lovgivers side 

forsøgt at opnå denne fordel ved vedtagelse af den interne rotationspligt. Der gælder 

ligeledes det særlige forhold i Danmark, at revisor er personligt valgt, og derfor vil 

denne interne rotation være synlig for regnskabsbruger. Ud fra den teoretiske 

gennemgang, hvor det konstateredes at det ikke alene er vigtigt at revisor er faktisk 

uafhængig men ligeledes er synlig uafhængig kan det lægges til grund at EU-

Kommissionens forslag opnår denne fordel. Denne konklusion kan særligt efter 

danske forhold drages, da det af FSRs undersøgelse og forsøg på at dæmme op for de 

10 myter om revisionsbranchen, kunne konstateres at der hersker en svækket tillid i 

forhold til revisors synlige uafhængighed. 

 

2. Rotation vil kunne føre til en forøget konkurrence imellem revisionsvirksomhederne. 

Derved vil revisionsvirksomhederne kunne konkurrere om at levere den bedste 

kvalitet og dermed differentiere sig fra de andre firmaer. Denne fordel opnås ikke af 

den gældende lovgivning i Danmark, og det lægges derfor til grund at EU-

Kommissionens forslag vil kunne forøge, i forhold til dette argument, kvaliteten som 

erklæret. 

 

3. Rotation vil betyde, at revisor bliver økonomisk uafhængig af den enkelte 

revisionsklient. Afhængighedsforholdet og eventuelle trusler fra ledelsen om at 

udskifte revisor vil ikke have samme betydning, da klientforholdet vil være 

tidsbegrænset. Dette vil samtidig medføre, at revisor er i en bedre position i forhold til 

ledelsen, når der opstår uenigheder omkring forhold i regnskabet og rapportering 

heraf. Revisor vil være mindre villig til at gå på kompromis for at føje ledelsen og 

dens synspunkter. Denne fordel opnås ikke efter nuværende dansk lovgivning, der ene 

og alene påkræver intern rotation. Derved kan det lægges til grund at EU-

Kommissionens lovforslag vil øge revisionskvalitet. Dog kan det diskuteres om 

hvorvidt de mulige lempelser, som EU-Ministerrådet lægger op til i deres 

bemærkninger ovenfor vil udvande denne fordel.  
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4. Rotation vil give revisionsvirksomhederne mulighed for at kontrollere hinandens 

arbejde. Den nye revisor vil, ved tiltrædelse, kunne opdage og rapportere eventuelle 

fejl og mangler i tidligere års revisioner. Der vil ydermere være et incitament til at 

forbedre kvaliteten, når den tiltrædende revisor, det efterfølgende år skal revidere en 

klient. Igen kan det lægges til grund at der efter gældende lovgivning i Danmark ikke 

opnås denne fordel. Revisorloven forskriver at der af Erhvervsstyrelsen skal nedsættes 

et revisortilsyn, som netop er til for at sikre kvaliteten i revisors arbejde
91

. 

Udfordringer der præsenterer sig i denne forbindelse er dog sammensætningen af 

revisortilsynet, som består af 2 statsautoriserede revisorer og 2 registrerede revisorer. 

Jævnfør FSRs seminar, se bilag 2, nævnes en ændring af sammensætning af 

revisortilsynet til en lavere repræsentation af revisor, som en mulig fremtidig løsning 

på den af regnskabsbruger lave tiltro til at revisortilsynet tilfører revisorhvervet 

kvalitet.  

 

Det kan derfor lægges til grund at EU-Kommissionens lovforslag vil kunne drage 

denne fordel med sig, da det ved overlevering af den ovennævnte revisionsfil, vil 

være op til den tiltrædende revisor og foretage en ny vurdering af den samme 

revisionsklient. 

Argumenterne ovenfor kan virke overbevisende i teorien, men kan være svære at bevise eller 

efterprøve i praksis. For eksempel vil de fleste revisorer påstå, at selvom længerevarende 

klientforhold kan skabe et tæt forhold til ledelsen, har dette ingen indflydelse på den faktiske 

uafhængighed og kvalitet i revisionen.  

På samme måde kan argumenterne tilbagevises uden, at være blevet efterprøvet. Man 

kan dog lægge til grund, at der rotation vil formindske risikoen for, at klientens regnskab 

bliver påvirket af revisors forhold til ledelsen. Det kan selvfølgelig diskuteres om hvorvidt 

længden af den tilladte revisionsperiode burde forkortes eller forlænges, og den eventuelle 

afledte effekt, fordel eller ulempe, heraf.  

Overordnet set kan det argumenteres at den af EU-Kommissionen foreslåede 

rotationspligt ikke forværrer nogle af de nævnte forhold. Men samtidig kan spørgsmålet 
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rejses om hvorvidt EU-Ministerrådets forslag om lempeligere rotationsregler, der inkluderer 

mulighed for forlængelse af revisionsperioden, udvander nogle af de ovenfornævnte fordele 

ved rotation.  

Argumenter imod rotation og rotations indvirkningen på revisors uafhængighed 

I det følgende vil jeg forsøge at opsummere de modargumenter, der er fremført af 

interessentgruppen regnskabsbruger samt revisorer. Som modstandere af rotation forsøges det 

at tilbagevise tilhængernes argumenter, og samtidig påpege ydermere ulemperne ved rotation.  

Revisionskvalitet forøges ikke ved rotation af revisionsvirksomheder. 

5. Moderne virksomheder, som vil blive berørt af EU-Kommissionens lovforslag, har en 

størrelse og kompleksitet, der umuliggør hyppig udskiftning af revisor. Revisor 

investerer flere år og derved også ressourcer på at forstå og komme til bunds i 

klientens virksomhed og branchen. Eksempelvis kan nævnes virksomheder Novo 

Nordisk og A.P. Møller.  

Det tager lang tid at forstå og kortlægge virksomhedens interne kontroller og 

regnskabspraksis. Rotation vil i princippet kunne medføre, at revisor udskiftes netop, 

som kendskabet til klientens særlige karakteristika opnås. Det kan dog argumenteres 

at EU-Kommissionen forsøger at dæmme op herfor ved at lægge op til den 

ovennævnte revisionsfil, der overdrages fra revisor til revisor. Alt i alt kan dette 

argument dermed ikke tillægges den store vægt. 

 

6. Rotation vil føre til øget konkurrence imellem revisionsvirksomhederne. En 

konkurrence der i værste fald kan føre til, at virksomhederne shopper rundt for at 

finde en revisor, der vil give dem en blank påtegning. Revisionsvirksomhedernes 

konkurrence kan ydermere føre til konkurrence på revisionshonorar, og mindre fokus 

på kvalitet. Dette udledes af den ovennævnte mikroøkonomiske tankegang hos 

virksomhederne. Revisionsvirksomhederne vil da i forsøg på at vinde flere klienter 

over, underbyde hinanden.  

Dette argument forudsætter at klienterne ikke er i stand til at vurdere forskelle i 

kvalitet hos revisionsvirksomhederne. Dette argument tillægges ikke den store vægt, 
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da det ovenfor kunne konkluderes at revisor anses for at være en vigtig rådgiver, som 

derved ikke udskiftes alene af økonomiske årsager.  

 

7. Rotation vil føre til en forringelse af revisors forudsætninger for at agere rådgiver for 

virksomhederne. Revisor har, som ovennævnt en enestående kombination af 

uddannelse og kendskab til virksomheden, der gør, at han vil være i stand til at 

servicere klienten med rådgivning
92

. Rotation vil betyde, at klienterne mister en 

primær kilde til rådgivning, da en ny revisor ikke nødvendigvis har den samme 

branche- og virksomhedskendskab ved tiltrædelse.  

EU-Kommissionen forsøger som ovennævnt at dæmme op for denne ulempe ved at 

lægge op til den føromtalte revisionsfil.  

 

8. Rotation vil føre til øgede revisionsomkostninger. Første år af et klientforhold bliver 

revisor nødt til at bruge ekstra tid til at undersøge de interne kontroller, finansielle 

systemer og den historiske økonomiske udvikling. Disse omkostninger pålægges 

virksomhederne. Rotation vil betyde hyppigere udskiftning af revisor og dermed flere 

omkostninger i forbindelse med opstart af revision.  

Denne ulempe er ligeledes fra EU-Kommissionens side forsøgt løst ved at lægge op 

til den føromtalte revisionsfil. Det kan dog lægges til grund at revisionsfilen ikke vil 

kunne opveje ulempe ved en udskiftning til fulde, da filen som udgangspunkt vil give 

en opsummering af klientens særlige karakteristika.  

 

9. Revisor der kender klientens særlige karakteristika, kan bedre vurdere væsentlige 

risikoområder og koncentrere sin revision om disse.  

Denne ulempe er spejlingen af den ovennævnte fordel om at den tiltrædende revisor 

vil kunne bringe friske øjne på revisionen og eventuelt opdage fejl ved tidligere 

revisioner. Det er derfor umiddelbart ikke endegyldigt konkluderbart om hvorvidt 

graden af fordelen ved rotation opvejer denne ulempe. Det kan ligeledes lægges til 

grund at qua lovforslagets inkludering af et krav om en revisionsfil, vil den 

tiltrædende revisor kunne få oplyst disse væsentlige risikoområder. 
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Ovenstående argumenter præsenteres af de interessenter der er imod rotation. Argumenterne 

efterlader et tydeligt billede af at der er visse ulemper ved rotation. Spørgsmålet må derfor 

være om disse er større end fordelene.  

Det kan lægges til grund af der efter danske forhold, hvor den lovpligtige interne rotation har 

fordele i form af signalværdi over for regnskabsbruger, som er tilstrækkelig i forhold til 

spørgsmålet om den synlige uafhængighed, kan ekstern rotation øge revisors faktiske 

uafhængighed.   
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4.3 INTERVIEW MED SØREN FRIIS LARSEN 

I dette afsnit vil jeg redegøre for overvejelserne bag mit interview med Søren Friis Larsen 

samt præsentere interviewets resultater. I tidligere afsnit ”Debatten om EU-Kommissionens 

forslag” redegjorde jeg for debatten om den anslåede påvirkning af den opfattede 

uafhængighed og kvalitet i revisionsydelsen. Undersøgelsen foretages gennem personligt 

interview, og vil derfor indledes med en beskrivelse af metoden og formålet med et personligt 

interview. Derefter præsenteres og analyseres undersøgelsens resultater. 

 

4.3.1 FORMULERING AF SPØRGSMÅL 

Interviewet har til formål at afprøve EU-Kommissionens forslags indvirkning på 

regnskabsbruger og –producents opfattelse af kvaliteten i revisionsydelsen. Der tages 

udgangspunkt i det teoretiske afsnit, hvor begrebet kvalitet bliver beskrevet. Mere specifikt 

omtales der i kapitel 2 følgende kvalitetsdimensioner, som vil danne grundlaget for 

interviewet. 

 Åbenhed over for aktionærer og kreditorer 

 Uafhængighed af selskabsledelsen 

 Kritisk over for revidenten 

 Personligt engagement 

 Branchekyndighed 

 Troværdighed 

Som nævnt ovenfor så vil ovenstående kvalitetsdimensioner danne grundlaget for 

opbygningen af interviewets spørgsmål. Først spørges der til dimensionernes vigtighed, for at 

kunne bestemme hvor meget de vægter i opfattelsen af kvalitet i revisionsydelsen. Derefter 

spørges der til, hvorledes indførelse af rotationspligt vil påvirke hver enkelt 

kvalitetsdimension. Hvis indførelsen af rotationspligt skulle forbedre visse 

kvalitetsdimensioner og forværre andre, kan der konkluderes på den samlede effekt på 

kvaliteten af revisionen ved hjælp af vægtningen af dimensionerne. 

Interviewet indledes med et spørgsmål der afdækker respondentens personlige 

forudsætninger for at besvare spørgsmålene. Jeg har vurderet at det er vigtigt at respondenten 

arbejder med fortolkning af lovgivning på området og er i hyppig kontakt med 
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regnskabsbrugere primært, men ligeledes også regnskabsproducenter, for at få et nuanceret 

billede på forslagets indvirkning i et samfundsmæssigt perspektiv. Derudover vil jeg forsøge 

at afdække behovet for en ny lovgivning i det hele taget som afrunding på interviewet. 

Interviewet foretages per telefon, og har en åbent løst struktur. Interviewguiden består således 

alene af nogle få bulletpoints, som er baseret på de ovenstående kvalitetsdimensioner samt 

afhandlingens problemformulering. 

 

4.3.2 PRÆTEST 

I udarbejdelsen af interviewguiden, har jeg ønsket at opstille rammerne for interviewet, som 

respondenten forstår. Da det EU-Kommissionens lovforslag og vurderingen heraf indeholder 

en del fagudtryk, har jeg forsøgt at formulere spørgsmålene så kort, præcist og utvetydigt som 

muligt. Prætesten resulterede i at jeg, af ressourcemæssige årsager, måtte målrette min 

udvælgelse af respondenter på en måde, der sikrer et forudgående kendskab til EU-

Kommissionens lovforslag. Efter min bedste overbevisning vil eventuelle risici for 

forveksling med videre af de anvendte fagtryk i spørgsmålene minimeres væsentligt.  

 

4.3.3 IDENTIFIKATION AF RELEVANTE RESPONDENTER 

For at ramme de både regnskabsbruger og –producent har jeg valgt at rette interviewet mod 

Søren Friis Larsen, markedsdirektør, Dansk Erhverv. Dansk Erhverv er en 

erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv.
93

 Dette er foretaget ud 

fra en vurdering af spørgsmålenes karakter og kravet om at respondenten er i stand til at 

forstå spørgsmålene, der er af en vis faglig karakter samt at respondenten har kendskab til 

EU-Kommissionens lovforslag.  

Denne metode har visse ulemper, da respondenten qua sin aktive deltagelse i debatten 

og position angiveligt har en vis forudindtagethed i forhold til mine spørgsmål. Dette 

vurderes dog for at være en mindre ulempe kontra de fordele, der ligger i at Søren Friis 

Larsen kender til forholdene og debatten omkring lovforslaget. 
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4.4 INTERVIEW MED SØREN FRIIS, MARKEDSDIREKTØR, DANSK ERHVERV 

Den 28. februar 2014 afholdte jeg et interview med Søren Friis Larsen, med henblik på at 

identifikation og uddybning af regnskabsbrugeres generelle holdning. Det blev under 

interviewet oplyst, at Søren Friis Larsen arbejder med en bred vifte af virksomheder, 

herunder også virksomheder som vil blive omfattet af det, af EU-Kommissionen, fremsatte 

lovforslag.  

 Forudgående interviewet fremsendte jeg en kort præsentation af min afhandling og 

undersøgelse, for at få mest ud af interviewet. Denne præsentation inkluderet en præcision af 

hvilken interessentgruppe opgaven fokuserede på
94

. 

Interviewet blev holdt som et åbent løst struktureret interview, struktureret således, at første 

del af interviewet primært omhandlede nærværende afhandlings problemformulering, mens 

den sidste del relaterede sig til de føromtalte kvalitetsdimensioner.  

 

4.4.1 KRITISKE BEMÆRKNINGER I FORHOLD TIL INTERVIEWET 

Formålet med interviewet er at undersøge regnskabsbrugers holdning til det af EU-

Kommissionen fremsatte lovforslag. Jeg har valgt at definere regnskabsbruger som investorer 

og långivere. Søren Friis Larsen vil forventeligt kunne tale på Dansk Erhvervs vegne. Det kan 

argumenteres at en egentlig spørgeskemaundersøgelse blandt regnskabsbrugere kunne give et 

mere direkte indblik i holdningen, men dette vurderer jeg for ikke at være et problem, da der 

er overvejende flere fordele ved at interviewe Søren Friis Larsen, qua sin position, end der er 

ulemper.  

 

  

                                                           
94

 Se bilag 2 – Interview med Søren Friis Larsen  



Cand.merc.aud. afhandling om fremtidens revisionspolitik  2014

 

  76 

4.5 INTERVIEWETS RESULTATER 

Jeg vil i dette afsnit præsentere resultaterne af interview med Søren Friis Larsen, 

markedsdirektør hos Dansk Erhverv. 

 

4.5.1 FORMÅLET MED EU-KOMMISSIONENS LOVFORSLAG 

Søren Friis Larsen gav indledningsvist udtryk for at der fra EU’s side, i rollen som lovgiver, 

anvendes en bred vifte af virkemidler for at signalere en vis handlekraft overfor omverdenen. 

Det af EU-Kommissionen fremsatte lovforslag har sine mangler, på trods af høringer af 

relevante parter i processen, der leder op til det egentlige lovforslag. Disse mangler kommer 

til udtryk ved, at der ikke er bevist en reel sammenhæng mellem den svækkede tillid og 

manglende regulering af revisors virke. Ydermere gælder at det fra revisionsbranchen og 

regnskabsbrugeres side, har været en mere end almindeligt krævende at trænge igennem til 

EU i forhold til udformningen af lovforslaget. 

Politisk contra Faglig hensyn 

Søren Friis Larsen ser en overvejende politisk logik anlagt i fremsættelsen af lovforslaget og 

en negligering af de faglige hensyn. Overordnet set er der spørgsmålet om hvorledes man fra 

lovgivers side sikrer at revisors dobbelte rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og 

samtidig som en ressource for virksomheden ikke konflikter.  
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Figur 4.1 

 

Historien viser, at øget regulering af revisors arbejde giver mere tillid fra samfundet. 

Ovenstående figur understøtter netop dette udsagn. Det ses ydermere at tilliden til kvaliteten 

af revisors arbejde, i tiden efter regelstramninger, er svagt stigende. Det kan argumenteres at 

der tillid umiddelbart ikke er målbart, kan være det være svært at udtale sig konkluderende 

om figuren. Som omtalt i tidligere afsnit kan det formodes at der også kan være et vis 

foruroligende signal ved at der fra lovgivers udsendes en klar besked om at der er behov for 

øget regulering. 

Søren havde generelt se svært ved at se effekten af endnu et lovforslag, som ikke også tog 

udgangspunkt i regnskabsbrugeres interesse. Revisionsbranchen har meget krævende 

autorisationskrav
95

 og økonomiske sanktioner i tilfælde af at revisor ikke overholder 

gældende og skikke. Derudover er der et revisortilsyn samt revisornævn, som netop 

overvåger og sanktioner revisorer i tilfælde af brud på gældende lov revisorskik.  
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Søren ser dog afledte positive effekter af det fremsatte lovforslag, som er at der fra 

revisionsbranchen gøres tilløb til at være på forkant med en eventuel ny lov. Disse tiltag blev 

præsenteret ved FSRs seminar og omfatter øgede krav til revisors efteruddannelse og 

styrkelse af revisorkomiteerne.
96

 

Søren Friis Larsens holdning til kvalitetsdimensionernes vægtning 

Indledningsvist blev Søren spurgt om dimensionernes vigtighed, for at kunne bestemme hvor 

meget de vægter i opfattelsen af kvalitet i revisionsydelsen. Derefter blev Søren spurgt til 

hvorledes rotation vil påvirke hver enkelt kvalitetsdimension. Hvis indførelsen af rotation 

skulle forbedre visse kvalitetsdimensioner og forværre andre, kan der konkluderes på den 

samlede effekt på kvaliteten af revisionen ved hjælp af vægtningen af dimensionerne. 

Søren vurderede kvalitetsdimensionerne for at være ligevægtige i den forstand at hver enkel 

dimension er afgørende betydning alt efter den pågældende interessents optik. Der gælder 

overodnet set at de offentlige enheder, regnskabsbrugerne, revisorer samt lovgiver er enige 

om at, der er et behov for at mindske forventningskløften. Udfordringen hermed er så den 

manglende efterprøvning af hvilke løsninger, der har en reel effekt.  

Eksempelvis kan nævnes at der långivernes side vil være en tilbøjelighed til at vægte revisors 

kendskab til branchen højere end specialistviden om virksomhedens forretningsgange og 

interne kontroller. 

Rotation vurderes at have positiv effekt på uafhængigheden og for at forbedre revisors 

troværdighed samt kritiske indstilling over for virksomheden, som han reviderer. Rotation vil 

dog ligeledes også have den ulempe, revisor mister kendskab til virksomheden og dens 

branche.  

 Udsagnet her tolkes således, at Søren mener, at det ikke er muligt at udskifte revisor 

med en revisor, der har samme høje kendskab til den samme branche. Hvilket er en naturlig 

konsekvens af rotation.  
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Rotation i forhold til andre tiltag der kan øge tilliden til revisor  

Søren vurderede at både regnskabsproducent og –bruger gør bedst i at forberede sig på at det 

fremsatte lovforslag bliver vedtaget, om ikke andet i en modificeret form. Det kan diskuteres 

om hvorvidt de foreslåede rotationsregler øger tilliden til revisor i forhold til øvrige tiltag. 

Jeg er tilbøjelig at være enig med Søren på dette punkt med henvisning til Warming-

Rasmussen og Jensen, der førte en undersøgelse af effekten af ekstern rotation i forhold til 

andre tiltag, der kan øge tilliden til revisor. Resultatet af undersøgelsen som nævnt i kapitel 4 

blev da, at rotation ansås for at øge tilliden i en forholdsvis lavere grad. Derudover som 

nævnt ovenfor er der foretaget undersøgelser, der konkluderer, at rotationspligt af 

revisionsfirmaer ikke nødvendigvis har nogen effekt i forhold til tilliden til revisor andet end 

at forøge omkostningerne for klienten samt reducere kvaliteten i revisionen.  

Ved interviewet fremgik det, at Søren havde stor skepsis over for effekten af rotation, når det 

kun var gældende for PIEs, da det ifølge Søren ikke er på disse selskaber, der er problemer 

med afhængighed revisor og klient imellem. Umiddelbart ville dette problem være størst hos 

de mindre virksomheder.  

”…Vi skal ikke have en hensynsløs regulering, som vi for eksempel ser inden for den 

finansielle sektor”. 

Udtalelsen her af Søren indikerer at der fra regnskabsbrugers side ikke er noget endegyldigt 

behov for mere regulering. Søren uddyber dette ved at der i forvejen er kontrolinstanser og 

systemer indbygget i forhold til revisionsydelsen der virker. Dette er i tråd med den 

ovennævnte udgivelse af FSR, der afviser en del af de påstande den generelle befolkning har 

om revisionsbranchen. 

4.6 OPSUMMERING 

Ovenstående viser, at respondenten i høj grad ønsker en forøgelse af revisionskvaliteten, blot 

det ikke er igennem forøget lovgivning hvis effekt ikke er påvist endegyldigt. 

Rotation opfattes af respondenten som et middel til at øge kvaliteten i revisionsydelsen, da 

den klart øger revisors uafhængighed. Dog lægger respondenten vægt på de ulemper 

forbundet med rotation og EU-Kommissionens øvrige bestemmelser. 
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5. KONKLUSION 

5.1 KAPITLETS FORMÅL OG OPBYGNING 

I nærværende afhandlings problemformulering definerede jeg formålet som følger: 

”Med udgangspunkt i EU-Kommissionens foreslåede opstramning af reguleringen af særlige 

krav vedrørende revision af virksomheder med særlig offentlig interesse, fremsat den 5. 

december 2011, er det min hensigt at analysere fordele og ulemper ved introduktion af 

lovgivning om rotation af revisorer.”   

Nærmere bestemt har jeg ønsket at undersøge følgende hovedproblemstilling: 

”Vil indførelse af EU-Kommissionens lovforslag medføre højere kvalitet i revisionsydelsen 

og herunder øge revisors uafhængighed?” 

 ”Vil indførelse af rotationspligt, som formuleret, i EU-Kommissionens lovforslag 

medføre højere kvalitet i revisionsydelsen herunder øge revisors uafhængighed?” 

Formålet med dette kapitel er, at besvare spørgsmålene ovenfor og dermed opfylde formålet 

med afhandlingen. 

Jeg vil opsummere resultaterne af de foregående kapitlers analyser, og der henvises derfor til 

resten af afhandlingen for uddybende diskussioner vedrørende de enkelte forhold.  

 

5.2 VIL INDFØRELSE AF EU-KOMMISSIONENS LOVFORSLAG MEDFØRE 

HØJERE KVALITET I REVISIONSYDELSEN OG HERUNDER ØGE REVISORS 

UAFHÆNGIGHED? 

På baggrund af den teoretiske gennemgang af forhold, der truer revisors uafhængighed, kan 

jeg ved hjælp af en række antagelser bestemme forholdet revisor og ledelsen har. Et 

umiddelbart problem er, at revisor er aflønnet af den virksomhed, som han skal revidere. Man 

kan derfor forestille sig, at revisor tager hensyn til sine muligheder for genvalg, når han 

agerer i forhold til ledelsen. I denne sammenhæng antages det dog, at ledelsen ikke har 

indflydelse på revisors genvalg, da det er virksomhedsejeren, der ansætter og vælger revisor.  

Til gengæld er det ledelsen, som revisor i det daglige forhandler honorar med. På denne måde 

har ledelsen indflydelse på revisors aflønning. Samtidig kan ledelsen tildele revisor 
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rådgivningsopgaver, der ellers var gået til andre, eller som ville blive løst internt i 

virksomheden. 

På den anden side har revisor indflydelse på ledelsens aflønning. Denne indflydelse kan være 

direkte, hvis ledelsen er bonusaflønnet på baggrund af virksomhedens resultat eller indirekte, 

da ledelsen opnår bedre forhandlingsmuligheder ved lønforhandlinger, hvis virksomheden 

udviser gode resultater. 

Rent teoretisk er derfor behov for at opstille sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre at 

revisors uafhængighed ikke formindskes.  

Argumentet fra EU-Kommissionens side om at lovforslaget er til for at genskabe tilliden, kan 

derfor umiddelbart konkluderes for værende opfyldt med rotationspligt, da det rent teoretisk 

forebygger risikoen for at revisor og ledelse går i ledtog. Dog er der en altoverskyggende 

udfordring i at det overfor regnskabsbruger ikke er endegyldigt påvist, at lovforslaget har 

praktisk anvendelighed.  

Som beskrevet i kapitel 3 ”Særlige danske forhold er der særlige danske forhold, som for 

eksempel tostrenget ledelse af aktieselskaber, personligt valgte revisor og eksisterende pligt 

om intern rotation. Det er på denne baggrund relevant at spørge om, hvorvidt der er behov for 

bestemmelser om rotation i Danmark. Eksempelvis beskrives i kapitel 3 afsnit ”Tostrenget 

ledelse”, at denne form for ledelse gør, at mange mener at risikoen for erhvervsskandaler 

formindskes væsentligt i modsætning til øvrige EU lande. 

I forbindelse med mit interview med Søren Friis Larsen, markedsdirektør hos Dansk Erhverv, 

blev det faktiske behov for rotation betvivlet ud fra en formodning om, at danske 

statsautoriserede revisorer handler etisk og korrekt efter gældende lovgivning. Særligt 

nævnes den manglende dokumentation for sammenhængen mellem den finansielle krise og 

revisors svækkede uafhængighed. Argumentationen bag det fremsatte lovforslag anses for at 

være efterdønninger af den finansielle krise med et politisk mål med mindre vægt på faglige 

og samfundsmæssige mål.  

Revisors uafhængighed betragtes af EU-Kommissionen som et underordnet begreb i forhold 

til kvaliteten i revisionsydelsen. Det er min konklusion, at uafhængigheden øges som følge af 



Cand.merc.aud. afhandling om fremtidens revisionspolitik  2014

 

  82 

rotationspligt. Gennemgangen af fordele og ulemper viser, at der er bred enighed om, at 

rotation reelt vil øge revisors uafhængighed. 

Rotation kan derfor forhøje kvaliteten i revisionen. Dette skyldes, at flere 

kvalitetsdimensioner bliver væsentligt forbedret, samtidig vil der dog ske en svækkelse af 

andre kvalitetsdimensioner. Dette viser både den empiriske undersøgelse samt debatten om 

rotationspligt. 

Som følge af både fordele og ulemper ved rotation kan det være vanskeligt at vurdere den 

samlede indvirkning. Igennem mit interview har jeg dog kunne konkludere at fordelen mere 

end opvejer ulemperne i regnskabsbrugers øjne. Derfor højner rotation den synlige kvalitet i 

revisionen.  

Det kan derfor konkluderes at EU-Kommissionen ved indførelse af rotationspligt kan styrke 

revisors faktiske uafhængighed, men er under risiko for at dette tiltags synlige virkning kan 

gå tabt, hvis der ikke arbejdes med, særligt, revisionsprofessionen om at identificere de rette 

og mest effektive virkemidler for at genskabe tilliden. Øget regulering som virkemiddel vil 

ikke have den fulde og angiveligt ønskede effekt, da der hersker et forståelsesgab i mellem 

revisor og regnskabsbruger, som skal og må løses i samarbejde med hele koalitionen.  
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6. PERSPEKTIVERING 

Læren efter krisen har ført en del regulering og reaktioner med sig fra lovgivers side. 

Afhandlingens konklusion er dels at der fra EUs side burde arbejdes mere på at påvise de 

påstande, der ligger til grund for det fremsatte forslag. Krisen krævede at lovgiver udviste 

handlekraft og kunnen i forhold til at stabilisere markederne.  

Der er igennem den forestående debat om EU-Kommissionens lovforslag en tendens til at 

tilbagevise tiltaget. Nærværende afhandling konkluderer ikke på det samlede forslags 

indvirkningen, men analysen af de forslåede regler om rotationspligt viser at der er grund til 

at arbejde videre med eventuelle alternativer til lovforslaget.  

En tilgang hertil kunne være at kigge på kvalitetsdefinitionen i bredere forstand, da der 

umiddelbart kunne være tegn på at øget regulering ikke nødvendigvis er i alle 

koalitionsparternes interesse. Det kan utvivlsomt ikke undgås at der vil være modsatrettede 

interesser, men en tilgang, som åbner op for en form for konsensus af kvalitetsdefinitionen 

kan være vejen frem. 

Revisionsbranchen har historisk set haft stor succes med at stræbe efter at opnå et 

selvkontrollerende og velfungerende system, der danner rammer om en revisionsprofession, 

der består af højtuddannede og specialister inden for en bred vifte af erhvervsmæssige 

områder. Dette bør politikerne sætte i højsæde i endnu højere grad i fremtiden. 
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BILAG 1 

INTERVIEWGUIDE FOR MØDE MED SØREN FRIIS LARSEN 

 Hvor langt er lovforslaget og forventet vedtagelse og ikrafttrædelse? 

 Hvordan forventes endelig lov udformet? 

 Hvorledes mener du lovforslaget vil være i stand til at højne opfattelsen af revisors 

uafhængighed 

 Hvilke muligheder (fagligt/personligt) i relation hertil ser du/i lovforslaget vil give 

revisor for at udnytte sine kompetencer og hvilke muligheder vurderer du dette vil 

have for danske brugere af revisors ydelser. 

 Hvilke konsekvenser ser du/i lovforslaget vil få i relation hertil (udnyttelse af 

kompetence og øget uafhængighed). Vil der blive tale om øget konkurrence blandt 

revisorer? 

 Hvad er formålet med skærpelser af reglerne om rotation? 

 Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv (regnskabsbruger) – Hvorvidt højnes/påvirkes 

revisionskvaliteten ud fra lovforslaget ordlyden? 

 Hvorledes vil du/i rangere kvalitetsdimensionerne? 

 Aftale at jeg sender referat til godkendelse 

 

REFERAT AF INTERVIEW MED SØREN FRIIS LARSEN, MARKEDSDIREKTØR DANSK ERHVERV 

 

Interview foretaget telefonisk den 28. februar 2014 

Forudgående interviewet fremsendte jeg følgende oplæg, for at opsummere nærværende 

afhandlings hovedproblem og undersøgelse, for at sikre at Søren Friis Larsen besvarede 

ovenstående spørgsmål i denne kontekst. 

1. Generelt – Da afhandlingen vurderer EU-kommissionens forslag kunne jeg godt 

tænke mig at fastslå din position af hensyn til relevans for opgaven mv. 

2. Rotation – Holdning hertil samt syn på fordele og ulemper fra et 

samfundsvidenskabeligt perspektiv 

3. Ønsket om øget kvalitet i revisionshvervet – Styrket uafhængighed 
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Indledningsvist slog Søren Friis Larsen (SFL), at der et umiddelbart behov for, at der fra EU-

Kommissionens side dokumenteres at der er validt belæg og sammenhæng mellem den 

finansielle krise og manglende kvalitet i revisors virke. 

 Det er opfattelsen at der fra EU-Kommissionens side og i deres rolle som lovgiver 

gribes fat i en del virkemidler i form af øget regulering, for at demonstrere den handlekraft, 

der i deres optik forventes af samfundet.  

 

SFL slår fast at det er svært at fastslå den nøjagtige status på lovforslaget. Umiddelbart er det 

ligeledes også svært at forudsige hvilken form, det endelige lovforslag vil have. Dog kan det 

på nuværende tidspunkt forventes at der kommer en øget regulering, som ikke er væsentligt 

ændret i forhold til EU-Kommissionens udspil. 

 

SFL slår fast at det fra de øvrige interessenters side har været svært at trænge igennem til 

lovgiver omkring de ubesvarede spørgsmål om hvorvidt, der er et faktisk behov for øget 

regulering og i det hele taget om det er den mest effektive måde at genskabe tilliden til 

revisorhvervet. Dette findes tankevækkende da der fra lovgivers side er taget udgangspunkt i 

en politisk logik, om et emne der har indvirkning på øvrige interessenter. EU-Kommissionen 

bør i den henseende være mere åbne op overfor de øvrige interessenters synspunkter og logik, 

for at opnå det mest brugbare resultat i sidste ende. 

 Det overordnede hensyn, der lægges til grund for det udsendte lovforslag, om at opnå 

en styrket revisionskvalitet kan nemlig ifølge SFL opnås på flere måder. Dele af lovforslaget 

og forarbejderne hertil har været og er vidtgående og overser til dels, at der i dag findes 

systemer, der netop er konstrueret for at sikre revisionskvalitet og derved også uafhængighed 

med videre. Revisorhvervet har ikke alene en del kontrolsystemer de opererer indenfor, men 

ligeledes også ekstremt høje autorisationskrav. Ydermere er der et strafsystem, som ligeledes 

er med til at sikre opretholdelse af revisionskvalitet i lovgivers optik.  

 

SFL fortsætter med det forundrende i at debatten ikke har inkluderet det faktum at der i 

forvejen er en del kontrol-, tilsyns- og strafsystemer, som fungerer. 

”Djævlen ligger i detaljen” – Det er svært at forestille sig, at en løsning for at opnå øget 

revisionskvalitet vil opnås mest effektivt igennem øget regulering. En fortsat udvikling i 

denne retning vil ende med oprettelse af en længere positivliste over hvad revisor må og ikke 
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må, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold hvad samfundet vurderer som værende god 

revisionskvalitet. Der er som ovennævnt en del systemer på plads allerede. Det er nærmere et 

spørgsmål om at åbne op for og belyse disse for samfundet, og derved afmystificere en del af 

de spørgsmål og bekymringer, der ligger bag EU-Kommissionens udspil. 

 

SFL fastslår at der er som nævnt indledningsvist at det er anbafelsesværdigt at, der fra 

lovgivers side trædes et skridt tilbage og genovervejes om hvad den rette og mest effektive 

løsning på det mulige problem kunne være. I samråd med øvrige interessenter. Definitionen 

af målgruppen PIE synes rimelig, at der fra lovgivers side forsøges at bringe en form for 

proportionalt ind de kontroller med videre i forhold til den store betydning eventuelle fejl og 

mangler i revisionen, af en PIEs årsrapport, vil kunne have i samfundet. 

 

SFL fortsætter med at slå fast at de kvalitetsdimensioner, der pålægges revisionshvervet vil 

være meget lig dem der fra lovgiver er fastlagt i forbindelse med fastsættelsen af de rammer 

revisionsvirksomhederne og deres klienter opererer indenfor.  

 Der er tale om en succeshistorie, som ikke er bragt ud til samfundet fuldt ud. 

Revisionshvervet ikke alene overholder gældende lovgivning og indretter sig efter gældende 

skikke. Dette er blot ikke præsenteret for samfundet. En analyse af hvorvidt samfundet har et 

nuanceret billede af hvad revisors rolle i det hele taget, og hvad en blank påtegning betyder, 

kan være en start. 

 

Umiddelbart forventes det at dette omhandlede lovforslag er sidste pust af den vind, der rejste 

sig ovenpå finanskrisen, hvor det som tidligere nævnt fra lovgivers side efterfølgende drejede 

sig om at udvise handlekraft. Dette gør debatten herom endnu vigtigere, da det derved er 

vigtigt at komme frem til den mest effektive løsning når behovet herfor er dokumenteret og 

analyseret til bunds. 

 

Det aftaltes efter interviewet at et referat heraf er godkendt og kan anvendes i besvarelsens af 

afhandlingens undersøgelse. 
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BILAG 2 

INDPUT TIL DEN FREMADRETTEDE POLITISKE PROCES: 

-  Hvordan sikrer vi kvalitet og konkurrencedygtighed i fremtidens revision? 

Formanden fra FSR, Morten Renge, præsenterede ved FSR’s seminar en liste af tiltag, som 

kan være med til at sikre kvaliteten i revisors virke.  

 1. revisor skal minimum have 5 års teoretisk uddannelse i hele EU  

 2. revisor skal have særlige kompetencer for at kunne revidere banker  

 3. der skal være 120 timers lovpligtig efteruddannelse i hele EU  

 4. de internationale standarder skal gælde i hele EU  

 5. indførelse af standarden for kvalitetsstyring – giver et solidt grundlag for 

kvalitetssystemerne i revisionsfirmaerne  

 6. indførelse af de internationalt anerkendte etiske retningslinjer  

 7. styrkelse af revisionskomiteernes overvågning af samarbejdet mellem virksomhed 

og revisor (herunder fastlæggelse af revision og rådgivning)  

 8. revisortilsynets kvalitetskontrol ikke består af praktiserende revisorer  

 9. der skal være en bedre kommunikation, i form af bl.a. påtegningen  

 10. der skal være krav om en revisionsprotokol i hele EU  

 11. der skal være øget samarbejde mellem revisorer og myndigheder, og at 

informationsudvekslingen skal gå begge veje  

 12. der skal være en erklæringsstandard, der vil give lettelser til de mindre 

virksomheder  

 13. grænser for erstatning kan øge konkurrencen mellem revisionsfirmaerne  

 FSR mener, at de med deres forslag øger kvaliteten af selve revisionen, uden at 

erhvervslivet får øgede omkostninger, hvilket er ét af de største kritikpunkter fra 

netop erhvervslivet. 

 


