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1 Abstract 

This thesis examines earnings management at Danish non-financial listed companies and which affect the 

choice of audit firms and auditors have at the quality on the annual report. The effect can be measured by 

different models. The models measure the quality by the size of the discretionary accruals. In the thesis we 

analyze which model there is the best finding discretionary accruals. The analysis shows that the Jones 

model from 1991 and the modified Jones model from 1995 are equally to find the discretionary accruals. 

The thesis uses the modified Jones model because there will be too many results and the results were 

found to be the same. 

Our analysis of the choice of audit firms was about whether it was a Big4 audit firm or not and how many 

audit firms that audited. The result of Big4 audit firms showed that companies that are audited by a Big4 

audit firm had less earnings management. The result was significant. But the result of the numbers of audit 

firms was not significant. So there was no evidence that accounting quality would increase by using several 

audit firms. 

The analysis of the auditors was also divided in to tests. The first was about female auditors as signatories 

and the second was about the number of auditors. The result of the female auditors was not significant. So 

the hypothesis that women increased accounting quality could not be confirmed. But the hypothesis about 

the number of auditors could. It showed that companies with only one auditor had lower accounting 

quality than companies with more auditors. 

This shows that listed companies should use a Big4 audit firm and have more than one auditor when the 

annual report is audited. 

Finally, this indicates that the Green Paper that the EU has made around a minimum of two audit firms in 

each listed company does not increase accounting quality. Instead there should be a requirement for a 

minimum of two signatories’ auditors at each annual report.   
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2 Indledning 

Afhandlingen beskæftiger sig med resultatstyring i danske ikke-finansielle børsnoterede selskaber. 

Herunder vil afhandlingen undersøge, om der er forskel på resultatstyringen, når vi kigger på valget af 

revisionsvirksomheder eller valget af underskrivende revisorer. Emnet er flere gange gennemgået i USA, og 

giver basen for afhandlingen. 

Den engelske litteratur er derfor brugt som teoretisk baggrund. Det afføder et begreb, som hedder earnings 

management. Det er en måde til at håndtere eller forme indtjening. Denne håndtering er mange gange til 

ledelsens egen fordel, eller selskabets fordel. Grundet det er en dansk afhandling er der søgt oversættelse. 

Denne oversættelse er resultatstyring, som er brugt i de få danske studier(Sommer 2002, Schøler 2005).  

Resultatstyring forstås ved de handlinger, som ledelsen i selskabet foretager for at vise en ønsket effekt 

overfor regnskabslæser, eller det kan være fejl fra ledelsens side i forbindelse med opgørelsen af forskellige 

værdier på regnskabsposter.  Selve tilstedeværelsen af resultatstyring er på baggrund af, at selskabet selv 

udarbejder regnskabet og ikke en uafhængig person.  Ledelsens ansvar for aflæggelse af regnskabet, som er 

beskrevet i årsregnskabsloven kapitel 2. 

Selve resultatstyringen er svær at identificere, da vi ikke kan vide om vurderingerne af værdierne er 

korrekte. Grunden til dette er, at værdierne er baseret på regnskabsmæssige skøn, da ingen kan forudsige 

hvordan fremtiden bliver. Derfor kan resultatstyringen være en utilsigtet fejl, som beror sig på fejlskøn, da 

forudsætningerne ikke holder, som var forudsat før realiteterne er sket. Disse skøn er altid gjort på 

baggrund af bedst mulige forudsigelser af fremtiden. Det kan også være, at ledelsen laver tilsigtede fejl i 

opgørelsen. Det er besvigelser, som er ulovlige. I forbindelse med besvigelser kan der nævnes IT Factory og 

Enron skandalen, som er affødt ved at snyde i forbindelse med årsregnskaberne. Det er resultatstyring. 

Denne holdning vedrørende besvigelser har den tidligere formand for U.S. Securities and Exchange 

Commisions (SEC), Arthur Levitt (1998), været fortaler for. Han udtrykte bekymring for, at årsregnskaberne 

viste ledelsens ønsker og ikke de faktiske økonomiske forhold, som selskabet stod overfor. Derved mente 

han, at kvaliteten af årsregnskaberne ikke var god nok. Yderligere kritiserede han også revisorerne. Han 

mente, at revisorerne lod sig presse til at tilsidesætte gældende lovgivning samt god revisionsskik. Denne 

tilsidesættelse af lovgivningen var mest til egen fordel. Derfor var det investorerne som formentlig ville 

tabe på denne bekostning. Denne tale er siden omtalt som ”Numbers Game” talen. 

Denne tale har affødt mange undersøgelser vedrørende resultatstyring, regnskabskvalitet og 

revisionskvalitet. Disse tre begreber dækker lidt over hinanden, da alle tre prøver at beskrive kvaliteten af 
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årsregnskabet. De mange undersøgelser er lavet i udlandet, og hovedsageligt i Asien og USA. Et afsnit af 

undersøgelser er listet af Lin & Wang (2010), som har lavet en meta-analyse af ovennævnte begreber. 

Kigger vi derimod på danske eller nordiske undersøgelser, findes der kun få eksempler herpå. Her kan 

nævnes Sommer (2002), som har lavet en ph.d. om resultatstyring. Det afføder motivationen for emnet. 

Der er spændende at se om der er sammenhænge mellem de danske, amerikanske og asiatiske markeder. 

Undersøgelserne har været få, så forsøger afhandlingen at bevise sammenhænge mellem verdensdelene. 

Sammenhængen må være opstået på grund af den globalisering, som er sket på verdensplan. Det vil testen 

forhåbentlig og så vise. 

Analysen i afhandlingen vil teste samme forhold, som tidligere studier har testet i udlandet. Der er mange 

forhold som er testet, men her i afhandlingen vil der være fokus på revisionsvirksomheder og 

underskrivende revisorer. Interessen er bundet i, at revisionsbranchen består af fire store, nemlig 

Big4(Deloitte, KPMG, PWC, Ernst & Young). Kan investorerne have bedre tillid til årsregnskaber, hvor der er 

en Big4 revisor? Det kan være essentielt for selskaberne og investorerne. For selskaberne kan interessen 

være grundet i, om det kan svare sig at bruge Big4 revisorer. Antagelsen er i afhandlingen, at Big4 revisorer 

er dyrere end ikke-Big4 revisorer. Så kan den merpris opveje den merkvalitet, som Big4 revisorer giver? 

Yderligere kan investorerne bedre stole på årsregnskaber ved opkøb af selskabet. I forbindelse med valg af 

revisionsvirksomheder kigger vi på antallet. Indtil 01.01.2005 var lovgivningen således, at børsnoterede 

selskaber skulle underskrives af to revisionsvirksomheder. Lovgiverne mente, at det var en unødvendig 

økonomisk byrde for selskaberne. Så kom finanskrisen, hvor selskaber er blevet gennemgået mere. Det 

ramte blandt andet de før omtalte skandaler. Her har revisorernes tillid fået et knæk, da omverden mente, 

at det er revisorens job at sørge for at kvaliteten af regnskaberne er i top. Måske skulle man ikke have lavet 

lovgivningen om? Her har EU fremlagt et forslag om, at børsnoterede selskaber igen skulle have to 

revisionsvirksomheder til at underskrive årsregnskaberne (Green Paper). Her tester afhandlingen, om der er 

forskel mellem en eller to revisionsvirksomheder, og hvilken retningen resultatstyringen er. Derved kan 

afhandlingen konkludere om det er nødvendigt ud fra et statistisk synspunkt at have to 

revisionsvirksomheder. 

I forlængelse om der skal være to revisionsvirksomheder, vil afhandlingen teste, om lovgivningen eventuel 

skulle sætte krav til antallet af underskrivere. På den måde får man flere øjne på sagen, uden nødvendigvis 

at have to revisionsvirksomheder. Når vi kigger på underskrivere, så kunne kønnet på underskriveren være 

interessant. Den generelle kønsdebat kunne antyde, at der er forskel på mænd og kvinder. Så afhandlingen 

vil teste om resultatstyringen er højere eller lavere ved brug af det ene eller andet køn. 
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3 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er at redegøre, identificere og analysere faktorer, som har indflydelse på 

resultatstyring. Faktorer som omhandler revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer. 

Hovedspørgsmålet i afhandlingen er: 

Hvilken betydning har sammensætningen af revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer for 

omfanget af resultatstyring? 

Vi vil igennem afhandlingen se på, hvordan man har defineret resultatstyring i historien. På baggrund af 

denne gennemgang vil vi lave en definition, som bruges i afhandlingen.  

Vi vil redegøre for de historiske modeller, som har været brugt til at identificere den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet, altså resultatstyring. Vi vil se på, hvilken model der er mest optimal til identifikation 

af resultatstyring. Yderligere vil vi kigge på incitamenter for at foretage resultatstyring fra selskabets side. 

Til sidst i afhandlingen vil vi analysere, om revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer har effekt på 

resultatstyringen. Analysen foretages ved definering af en model, som kan konkludere, hvilken effekt 

revisionsvirksomheder og underskrivende revisor har. Det gøres ved hjælp af disse fire hypoteser: 

H1: Alt andet end lige har selskaber der har valgt Big4 revisionsvirksomheder, højere regnskabskvalitet end 

selskaber hvor ikke-Big4 revisionsvirksomheder underskriver. 

H2: Andelen af kvinder blandt de underskrivende revisorer er positivt forbundet med regnskabskvaliteten 

H3: Selskaber med to generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder har højere regnskabskvalitet end 

selskaber med en generalforsamlingsvalgt revisor. 

H4: Selskaber som, hvor kun en revisor underskriver, har lavere regnskabskvalitet end selskaber med to eller 

flere underskrivende revisorer uanset om de eller ikke er fra samme revisionsvirksomhed. 

Herefter vil der være en konklusion, som sammenfatter det man har redegjort for, identificeret og 

analyseret i afhandlingen. Den er med til at vise, hvordan man skal sammensætte sin revision af ens 

selskab. Herunder hvilken revisionsvirksomhed skal man bruge, og hvem og hvor mange der skal 

underskrive årsregnskabet for at få den bedste regnskabskvalitet.   
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4 Struktur 

Afhandlingen er struktureret i to overordnede dele, den første del er en teoretisk gennemgang af de 

anvendte teorier i afhandlingen. Anden del består af analysen, hvor hypoteserne bliver testet for at se, 

hvordan hypoteserne hænger sammen med empirien. 

 

4.1 Teori 

Først vil vi i den teoretiske del af afhandlingen gennemgå resultatstyring, for at give læseren et indblik i, 

hvad resultatstyring er. Det gøres ved at redegøre for tidligere definitioner af resultatstyring, og på den 

måde udvikle definitionen til, hvad der forstås med resultatstyring i denne afhandling. Yderligere redegør vi 

for, hvilke regnskabsposter som er mest tilgængelige for resultatstyring. Efter redegørelsen for 

regnskabsposter vil der være en forklaring på de incitamenter, der ligger til grund for at bruge 

resultatstyring. Det er set både fra ledelsens side og fra ejernes side i selskabet. 

I anden del af teorien ser vi på, hvordan man historisk set har identificeret resultatstyring ved brug af 

tilgængelige oplysninger, altså årsregnskabstal. Her vil vi kigge på tidligere studier, som viser positive og 

negative forhold for brug af de forskellige modeller. Derefter vil vi foretage en vurdering af positive og 

negative forhold for at kunne konkludere, hvilken model som vil være bedst at bruge i afhandlingen.  

I den sidste del af teorien ser vi på, hvordan en udformning af hypoteser kan foretages. Her vil vi kigge på 

faktorer som har indflydelse på regnskabskvaliteten. De faktorer vi vil se på er, hvem der reviderer. 

Herunder vil vi se på, hvilken revisionsvirksomhed som reviderer. Altså om det er en Big4 revisor eller ej. 

Yderligere vil vi kigge på, om antallet af revisionsvirksomheder har nogen indvirkning på 

regnskabskvaliteten. Til sidste vil vi se på, dem som underskriver årsregnskaberne. Har andelen af kvinder 

en betydning for regnskabskvaliteten, eller kan det måske være antallet af underskrivende revisorer, som 

har effekt.  

 

4.2 Analyse 

Anden del af afhandlingen er analysen. Her vil der være en gennemgang af modellen, som skal bruges til at 

analysere hypoteserne. Yderligere vil der være en gennemgang af konstrueringen af modellen. Fokus vil 

være på, hvordan man skal definere testvariablene ud fra de angivne hypoteser. Efter testvariablene 

identificerer vi relevante kontrolvariabler ud fra den beskrivende statistik, som kan bistå med ekstra 
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kvalitet for resultaterne. Efter at modellen er udarbejdet, vil selve analysen blive foretaget på 

testvariablene. Her vil testene blive analyseret. Der vil komme en afkræftelse eller en bekræftelse af 

hypoteserne. Herefter vil der ved hver test være en yderligere analyse, som beskriver, hvorfor resultatet på 

testen er fremkommet. Efter det vil der være en konklusion, der sammenfatter resultaterne på 

problemformuleringen som er fremkommet ved analysen. 
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5 Metode 

Afhandlingen er skrevet ud fra en systembaseret tankegang. Denne tankegang bygger på, at man for at 

forstå genstandsfeltet er nødt til at forstå de enkelte dele af genstandsfeltet. Men man kan kun skabe en 

forståelse af genstandsfeltet ved af forstå de enkelte dele af genstandsfeltet, og derved opnå en samlet 

helhedsforståelse for hele genstandsfeltet. Forståelsen af de enkelte delelementer kan ikke forstås hver for 

sig. De enkelte delelementer skaber en synergieffekt, som giver en samlet forståelse for hele emnet. 

Systemtankegangen bygger på en deduktiv proces, hvor man deducerer sig frem til en konklusion 

(Heldbjerg 2006). 

Det at deducere sig frem til en konklusion er, når der tages udgangspunkt i generelle principper og 

efterfølgende foretages analyser og drages slutninger på specifikke hændelser (Andersen 2006). Dette er 

tilfældet ved, at der foretages en generel beskrivelse af teorien vedrørende resultatstyring. Herunder 

hvordan man identificerer resultatstyring. Dernæst foretages der en analyse og drages konklusioner med 

specifikke slutninger på, hvordan teorien i praksis kan anvendes ved identifikation af resultatstyring. 

Herefter vil der være en konklusion på, hvordan revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer 

påvirker resultatstyringen i de selskaber, som bliver revideret heraf. 

Afhandlingen er ligeledes skrevet ud fra en normativ undersøgelsesmetode. En normativ metode er, hvor 

man igennem undersøgelsesprocessen forsøger at komme med løsninger til de problemstillinger, som 

danner grundlaget for opgaven (Andersen 2006). Det gøres ved at identificere, hvor resultatstyringen er 

mindst, som medfører højere regnskabskvalitet. Så kan selskaber vurdere, hvilken revisionsvirksomhed som 

skal revidere selskabet for at få den højeste regnskabskvalitet. Yderligere kan selskabet forespørge, 

hvordan revisionsteamet skal sammensættes. Altså antallet af underskrivende revisorer, og om der skal 

være kvindelige revisorer heri blandt.  

Afhandlingen bygger yderligere på deskriptiv proces. Den deskriptive proces er den proces, hvor der 

foretages en beskrivelse af virkeligheden (Heldbjerg 2006). Det er gøres i den empiriske undersøgelse. Her 

kigger vi på danske børsnoterede selskaber, og hvordan deres årsregnskabstal ser ud i forhold til, dem vi 

skal bruge i analysen.  

Yderligere vil der være metodebeskrivelse i forbindelse modeller til måling af resultatstyring (Afsnit 7), 

definition af testvariable (afsnit 10), modeller til af analyse af testvariable (afsnit 11) samt dataindsamling 

og beskrivende statistik (afsnit 12). 
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6 Afgrænsning 

I kandidatafhandlingen tager vi udgangspunkt i resultatstyring, som bliver antaget at være ækvivalent med 

regnskabskvalitet. Det er en antagelse, som bruges. Den er støttet af tidligere studier. Yderligere har 

årsregnskabet høj kvalitet, når ledelsen er mere konservativ i vurderingen af periodiseringer, samt at 

mængden af resultatstyring er lille. Det er i forbindelse med vurderingen af forskelle mellem grupperne, 

som bliver dannet af testvariablene.  

Angående resultatstyring vil afhandlingen ikke bevise eksistensen af dette. Afhandlingen vil bero sig på 

tidligere studier herom. Herunder vil de tidligere studier estimere resultatstyringen, hvor vi henviser hertil 

angående kvaliteten på resultaterne. Herved afgrænser afhandlingen fra den matematiske forklaring af 

estimaterne. Det er grundet fokus på faktorer, som har indflydelse på regnskabskvaliteten. De faktorer som 

testes er angående forhold vedrørende revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer. Her vil vi se på 

antallet af revisionsvirksomheder, samt underskrivere. Yderligere i forbindelse med revisionsvirksomheder 

vil vi kigge på Big4 eller ej. Mens på underskrivere vil vi kigge på kvinder eller ej. Herved sker der en 

afgrænsning fra at kigge på branchespecialister, både på virksomhedsniveau og underskriverniveau. Vi 

afgrænser os også fra at kigge på forhold, som ikke forefindes i årsregnskabet. Her tænkes på aftaler med 

tredje part. Ydermere bliver ledelsesmæssige forhold heller ikke testet. 

Årsregnskabet er afgrænset til at omhandle det regnskab som offentligøres ved regnskabsårets afslutning. 

Her er der nemlig et større fokus fra revisors side angående regnskabskvalitet, herunder vurderinger af 

periodiseringsbeløbet. Derfor ses der ikke på kvartalsregnskaber og halvårsregnskaber, da ledelsen i 

selskaberne i disse annonceringer har mere frihed til aflæggelsen. 

Når selskaber bliver nævnt i afhandlingen, så relaterer det sig til børsnoterede selskaber. Det er dem som 

er børsnoterede på Københavns fondsbørs. Det er selskaber, som i årsregnskabsloven er defineret som 

regnskabsklasse D. Ifølge § 7, stk. 4 i årsregnskabsloven er selskaber med aktier, osv. optaget på et 

reguleret marked i EU/EØS land. Yderligere til dette vil der kun være fokus på ikke-finansielle selskaber. Det 

er på baggrund at, at lovgiver prøver at sikre dette med flere restriktioner. Samtidig er afgrænsningen lavet 

for at differentiere sig fra tidligere studier. Tidligere studier har omhandlet selskaber i Asien, USA og 

Sverige. Afhandlingen giver derfor et dansk resultat, som kan be- eller afkræfte lignende tendenser i 

Danmark som i andre lande. 
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7 Resultatstyring 

Resultatstyring vurderes at være meget udbredt i erhvervslivet. Dette er anerkendt af flere studier.  En af 

de store fortaler for dette, er Levitt(1998), den tidligere formand for SEC. Han mener, at man foretager 

resultatstyring, når man skal imødekomme pres fra omverdenen. Dette pres skaber incitamenter for 

ledelsen til at udføre resultatstyring. Levitt siger også, at resultatstyring befinder sig i et område mellem 

besvigelse og lovgivningen, da det er en måde for ledelsen at rapportere det ønskede resultat til 

investorerne i stedet for de underliggende økonomiske aspekter.  Denne bekymring bliver dog betvivlet af 

Schøler(2005), da han mener at investorerne bruger nettoresultat over en længere periode. Så den 

resultatstyring der kan ske lige før en aktieemission har ikke samme værdi, som de tidligere regnskaber har.  

I forbindelse med resultatstyring er der ligning, som er med til at vise, hvilke ting der er med til at styre et 

resultat. Den viser Schøler(2005) i hans artikel.  

Ligning 1 

              
          

(                           )
 

                   

(                                   )
 

Dette er ligningen, som i regnskabet er med til at skabe pengestrømsopgørelsen. Det har dog ikke altid 

været et krav at have med i regnskabet, men det blev dog ændret med virkning for regnskabet fra 2002. 

Kravet er beskrevet i årsregnskabsloven § 78, mens udformningen er beskrevet i § 86. Da ændringen er sket 

før mit datasæt, beskrives dette ikke yderligere. 

Ved at kigge på denne ligning er der en semi-fast variabel. Det er pengestrøm, da den er et udtryk for 

forskellen mellem primo og ultimo på beholdningen af penge, som for eksempel er på banken. Der kan dog 

foretages resultatstyring på denne variabel. Derved kan der reelt set kun foretages resultatstyring på 

periodiseringsbeløbet. Hvad der kan foretages, beskrives senere i afsnittet.  

Nu vil vi kigge på, hvordan resultatstyring er blevet defineret i tidligere studier, som derfor må være 

grundstenen for afhandlingen. 

  

7.1 Tidligere definitioner 

I gennem tiden har man forsøgt at definere resultatstyring. Der er aldrig kommet en entydig definition, 

men der er nogle, som er mere brugt. Jeg vil bruge disse definitioner, samt de bemærkninger der er til dem.  
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Disse bemærkninger vil søges eksemplificeret, så det skaber overblik hvordan, hvor og hvorfor ledelsen 

bruger resultatstyring i selskaberne.  

1. Resultatstyring er ”the process of taking deliberate steps within the constraints of generally 

accepted accounting principles to bring about a desired level of reported earnings.” (Davidson, 

Stickney & Weil 1987, citeret i Schipper 1989) 

2. Resultatstyring er “a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the 

intent of obtaining some private gain(as opposed to say, mere facilitating the neutral operation of 

the process).”…” A minor extension of this definition would encompass “real” earnings 

management, accomplished by timing investment or financing decisions alter reported earnings or 

some subset of it.”(Schipper 1989) 

3. “Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in 

structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the 

underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that 

depend on reported accounting numbers.” (Healy & Wahlen 1999) 

Som det ses, er der flere definitioner af resultatstyring. Definitionerne giver flere resultater, som er 

forskellige. Måske kan fortolkning af empiriske undersøgelser blive forskellig af dette. Definition 2 og 3 er 

de mest udbredte i studier vedrørende resultatstyring. 

Selvom de er forskellige, er der en ting de er fælles om. Det er, at det er ledelsens handlinger, og hvilke 

metoder de bruger til at vise det ønskede regnskab. Den store forskel mellem definitionerne ligger i anden 

definition. Den beskriver, at man kan lave reel resultatstyring af de tidsmæssige indtægter og 

omkostninger, altså på strømmene. Dette kan dog kun gøres over en kort periode. For på et tidspunkt vil 

den periodisering, man har foretaget i den ene periode, skulle modsvares i en anden. Lad os tage et 

eksempel, hvor livscyklussen på et selskab kun er to perioder. I første periode foretager ledelsen en 

periodisering som øger omkostninger og mindske resultatet, altså et konservativt valg. Anden periode vil 

ikke afspejle det reelle omkostningsniveau, og derfor øge resultatet. Da verden er kontinuerlig og ikke 

tidsbestemt, kan ledelsen i selskaberne gøre dette mange gange.  

Ser man på tredje definition, så ligger den tæt op af definitionen af besvigelser. Som lyder, ”one or more 

intentional acts deigned to deceive other persons and cause them financial loss.”(National Association of 

Certified Fraud Examiner, 1993). Den forskel mellem disse definitioner er, at ejerne/investorerne har vidst 

det, og taget deres forbehold hertil. Ser man bort fra disse forskelle, så er de meget lig hinanden. Dette 
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tages med, når vi skal udforme afhandlingens definition. Der er to måder at se på resultatstyring. De to 

måder er en opportunistisk vinkel, og den anden er informationsvinklen. 

Den opportunistiske vinkel er, hvor ledelsen forsøger at vildlede investorer. Ledelsen vil for eksempel med 

regnskabet gerne vise, at det går bedre med selskabet, end hvad den underliggende økonomi viser. 

Yderligere incitamenter vil blive gennemgået senere, samt hvilke regnskabsposter og hvordan man 

foretager resultatstyring 

Den anden vinkel som er informationsvinklen. Den blev indført af Holthausen & Leftwich (1983). De mente, 

at de skøn ledelsen foretog, var med til at vise ledelsens holdning. Altså deres egen holdning til, hvordan de 

fremtidige strømme ville se ud. Det ses i tidligere studier, at den anden vinkel med vildledning af 

regnskabsbruger er den mest udbredte. Det kan være grunden til, at tredje definition ligger meget tæt på 

definitionen for besvigelser. Yderligere viser dette holdningen, at mange er sig selv nærmest. Det er nok 

sandheden omkring økonomi, ellers ville vi ikke have problemstillinger med besvigelser. Derfor vil denne 

afhandling have samme synspunkt på resultatstyring  

Til at gennemgå måderne omkring resultatstyring bruges nedenstående tabel. Den viser forskellige 

holdninger, som regnskabet er lavet på baggrund af, samt hvilke metoder til at lave det ønskede regnskab. 

Er det gennem ændring af den regnskabsmæssige fortolkning, eller reel styring af pengestrømme, altså 

handlinger indenfor lovens rammer? Eller det ved at foretage handlinger, som er ulovlige? Det vil blive 

eksemplificeret i efterfølgende afsnit.   

Denne tabel er med til at forholde sig til fejl og besvigelser. Det lysegrå viser, om man befinder sig inden for 

lovgivningen. Der kan ske fejl, som ikke er tilsigtet, og derfor kan ryge i den mørke grå del. Den viser, hvor 

man tilsigtede prøver at udføre ulovlige handlinger. Denne skildring er besvigelser. Der vil ikke blive gjort 

yderligere sondring. Der vil komme nogle eksempler, hvor vi kigger på den aggressive og konservative 

metode at foretage resultatstyring på. 
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Tabel 1 - Typer af regnskabsmæssige valg. Kilde: Dechov & Skinner (2000) 

Accounting Choices “Real” Cash Flows Choices

Within GAAP

Overly aggressive 

recognition of 

provisions or reserves

Delaying sales

Overvaluation of 

acquired inprocess 

R&D in purchase 

acquisitions

Overstatement of 

restructuring charges 

and assets write-offs

“Neutral” accounting Earnings that result 

from a neutral 

operation of the 

process

Understatement of the 

provision for bad 

debts

Postponing R&D or 

advertising expenditures

Drawing down 

provisions or reserves 

in an overly aggressive 

manner

Accelerating sales

Violates GAAP

Recording sales before 

they are “realizable”

Recording fictitious 

sales

Backdating sales 

invoice

Overstating inventory 

by recording fictitious 

inventory

“Conservative” accounting

Accelerating R&D or 

advertising expenditures

“Aggressive “accounting

“Fraudulent” accounting
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Ovenstående tabel illustrerer, hvornår man befinder sig i gråzonen eller udenfor. Gråzonen på nogle 

områder er ikke eksisterende. Det kunne for eksempel være indestående på banken. Her skal bogføringen 

stemme overens til netbanken. Der hvor gråzonen er fleksibel, er ved skønsmæssige vurderinger af 

forskellige værdier. Her kan nævnes værdiansættelsen af igangværende arbejder, varelager. Disse 

vurderinger laves ud fra tidligere erfaringer, samt fremtidig pengestrømme som aktiverne danner. Det er en 

forudsigelse af fremtiden, så der kan forekomme usikkerhed. Derved kan den ene opgørelse være lige så 

god som den anden. Skulle fremtiden vise et andet resultat, er opgørelsen ikke fejlagtig men unøjagtig. 

Derved er resultatstyring ikke altid tilsigtet. Det kan også være fremtiden, der ikke er som forventet. Vi vil i 

næste afsnit forklare, hvad der er indenfor og udenfor gråzonen.   

 

7.2 Resultatstyring i gråzonen 

Den lovlige resultatstyring er markeret i ovenstående tabel, som værende lysegrå. Det er forskellige 

handlinger til at skubbe omkostninger og indtægter i den retning, man gerne vil have dem. Her vil vi kigge 

på regnskabsmæssige handlinger. Det kan siges, at dette omhandler skøn. Revisor måde at vurdere 

regnskabsmæssige skøn er beskrevet i ISA 540. Det er dem man regulerer for at opnå det ønskede resultat, 

altså resultatstyring. 

  

7.2.1 Regnskabsmæssige handlinger 

De regnskabsmæssige handlinger som foretages er ændring af skøn. Det er skøn vedrørende 

værdiansættelse af diverse regnskabsposter. Det er regnskabsposter, hvor der ikke er et reguleret marked. 

Derved bliver det ledelsens bedste skøn. De regnskabsposter hvor der foretages mest skøn og har størst 

indvirkning, er klassificeret som omsætningsaktiver. Herunder igangværende arbejder, varelager og 

debitorer. Afhandlingen vil behandle disse.  Samtidig har Burgstahler & Dichev (1997) vist, at de selskaber 

mere store omsætningsaktiver og kortfristet gæld har nemmere ved at udøve resultatstyring. Det er 

grundet letheden ved at ændre de skøn, som ligger til grund for resultatet. På den måde kan de udjævne 

resultaterne over årene. Hvorfor dette er en god ide, bliver gennemgået i afsnittet om incitamenter.  

Igangværende arbejder omhandler forskellige projekter, hvor afslutningen ligger omkring 

regnskabsaflæggelse. Her kan nævnes entreprisekontrakter, hvor man bygger et hus. Disse er belagt med 

skøn. Her ville ledelsen kunne ændre i skønnet hurtigt, uden det vil være en ændring på regnskabspraksis. 

Skønnet bliver foretaget på baggrund af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden kan vurderes på 
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baggrund af omkostninger, timer eller en konkret vurdering. Den konkrete vurdering er med på alle, men 

ved konkret vurdering er det på baggrund af erfaringer. Den aggressive handling vil være at øge denne 

færdiggørelsesgrad og på den måde få flere indtægter med i regnskabsåret. Det kan konkret være, at man i 

forbindelse med timer har vurderet, at det budgetterede antal timer var for højt. På den måde bliver 

færdiggørelsesgraden højere, da det er en koefficient mellem budgetteret timer kontra anvendte timer. 

Det samme kan lade sig gøre med omkostninger. Revisoren vil nok kigge på tilsvarende projekt i året, og 

ligeledes kigge lidt på historik. Det er derfor lidt sværere, men ved den konkrete vurdering er det nemmere 

for ledelsen at rette det fra år til år. Det er grundet, at estimatet bliver lavet på baggrund af deres erfaring 

og ikke en koefficient, som er målbar.  Den konservative handling er modsat rettet end ovenstående. 

Denne handling bruges til at mindske resultatet.     

Et andet omsætningsaktiv er varelageret, som også er belagt med en masse skøn. Her tænkes på, hvor stor 

en del af lageret, der er ukurant. Altså om varerne kan sælges, eller om de er blevet ødelagt. Her bliver der 

lavet en vurdering af andelen, som er ukurant. Opgørelsen kan laves ved at kigge på arten af varen samt 

liggetiden på produkterne. For eksempel kan man se på Peugeot biler, som skulle have skiftet ledningsnet, 

fordi man var bange for, at de brød i brand. De var populære lige, da det var i medierne. Skulle en 

forhandler have købt mange af dem, og stadig havde dem liggende, ville de næsten være værdiløse. Det 

kan være, fordi de ikke er aktuelle, samt at modellen vil gå ud af marked med tiden. Angående liggetiden 

kunne man opdele i forskellig tidskasser. Dette skulle gøres på antal år, som blev opdelt i 6 niveauer. Ved 

nu at have tid og art, kunne man lave en kalkule, hvor man nedskrev x %, hvis det var type a og tid a. Så den 

aggressive handling var at ændre i type og tid, eller bare i de ekstra skøn der er, så nedskrivningen blev 

mindre. Det kunne være skønnet på type, hvor man lægger et andet skøn. En anden metode kunne være at 

ændre opgørelsesmetoden, altså om det skal være ved FIFO1 eller LIFO2. Ledelsen kan derved øge 

aktivsummen ved at anvende FIFO ved stigende priser på produkterne, eller bruge LIFO ved faldende priser 

på produkterne. Dette vil have en effekt på resultat også, da reguleringen af lageret skal føres i driften. Dog 

er effekten også afhængig af den solgte mængde. Dette var den aggressive handling. Den konservative ville 

være omvendt.  

Endvidere finder McNiclos & Wilson (1988) hensættelser til tab på debitorer, også bliver brugt til at lave 

resultatstyring. De skriver, det bliver brugt som en konservativ handling, altså at man vil øge hensættelsen. 

Denne hensættelse skal føres i driften. Ledelsen kan derved bruge hensættelser til at udjævne resultater 

ved at hensætte mere, når resultatet er godt. Godt skal ses som godt for den enkelte, altså det 

                                                           
1
 First In – First Out 

2
 Last In – First Out 
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opportunistiske synspunkt. Det kunne være, at hvis de hensætter mere i år 1, da det ikke vil have en 

indflydelse på en bonus, så kan de have det forskud til næste år for at nå bonussen. Nu vil vi se på de reelle 

strømme, herunder indtægt og omkostninger, som har effekt på cash flowet. 

 

7.2.2 Reel styring af strømme 

Ved reel styring af strømme ses på ledelsens handlinger, som direkte har indvirkning på indtægts- og 

omkostningsstrømme. Disse har endelig effekt på resultatet. Den styring man kan lave, er den tidmæssige 

placering af transaktioner, som har indvirkning på resultatet. Som det ses i tabellen ovenfor, er det højre, 

side som bliver beskrevet. Kigger vi på de to sider, som der er, nemlig indtægtssiden og omkostningssiden. 

Ved indtægtssiden kan man fremskynde salg, så man får flere indtægter i regnskabet. Det kan ske ved at 

presse en handel hurtigere igennem. Det kan for eksempel gøres ved at lave en betinget rabat, altså at 

rabatten kun bliver en realitet, hvis ordren placeres inden regnskabets afslutning. Det kan også være i 

forbindelses med værdiansættelsen på igangværende arbejder. Den kan som sagt opgøres ud fra 

omkostninger. Derved kan man bruge omkostninger før end beregnet og på den måde skabe en større 

koefficient mellem budgetteret omkostninger og brugte. Derved kan ledelsen foretage sådan en aktivitet 

for at øge indtægten på det enkelte projekt. Det er den aggressive metode, hvor den konservative er 

modsatrettet. 

Den konservative handling man kan lave på omkostningssiden er at fremskynde omkostninger. Det kan 

være som beskrevet i tabelen på reklame og uddannelse. Disse omkostninger har ikke effekt på 

effektiviseringen og kvaliteten her og nu. I stedet har det effekt på resultatet. Så har selskabet et godt år, så 

er der mere rum til at effektivisere økonomisk. Samtidig vil de omkostninger, som der er til reklame og 

uddannelse, skabe et bedre grundlag for forhøjet indtjening bare på effektivisering og kvalitet, samt det 

øget kendskab igennem reklame. I mange selskaber er det nemlig den menneskelige ressource, som er den 

vigtigste.  

Den tidsmæssige placering af transaktioner bliver brugt af ledelsen i perioden, inden den skal udskiftes. Det 

beskriver Dechow & Sloan (1991) i deres studie. Det sker ved at forhøje resultatet, altså den aggressive 

handling. Det kan være at ledelsen får en bestemt bonus for at have opnået en betingelse for at udløse 

bonussen. Det vil blive beskrevet yderligere i forbindelse med incitamenter. 

Generelt bruges resultatstyring, om det er tidsmæssig placering af transaktioner eller ændring af 

regnskabsmæssige handlinger til at udjævne resultater for at sikre en jævn indtjening. Det er mange gange 
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brugt overfor omverden. Efter have gennemgået de lovmæssige godkendte handlinger, vil afhandlingen 

omhandle de mere kontroversielle handlinger, altså hvor man er direkte på kant med loven. 

 

7.3 Resultatstyring udenfor gråzonen 

Gennemgangen af de handlinger udenfor gråzonen vil blive gjort, hvor man tager fat på en problemstilling, 

som måske de konkret er ulovlig, eller det kan være en fejl. Derefter vil den tage fat på ulovligheder og 

nævne nogle skandaler i forbindelse med brug af ulovlige handlinger. 

 

7.3.1 Regnskabsmanipulation 

Beskrivelsen regnskabsmanipulation er rettet mod de handlinger, som er ulovlige. Opdages de bliver man 

straffet meget hårdt, altså store bøder og fængselsstraffe. De foretages som regel for at øge resultatet. Det 

kan bruges til børsintroduktioner, salg af selskab eller til egen vinding. Afsnittet er bygget op fra 

tidsmæssige forskydninger af transaktioner til direkte at opfinde transaktioner.  

Den første er omkring klassifikation af omkostninger og indtægter. Det handler om de skal klassificeres som 

ekstraordinære eller ej. Her ligger der en klar definition på, hvad ekstra ordinære er. Definition kommer fra 

årsregnskabsloven § 24 og lyder således: ”indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end selskabets 

ordinære aktiviteter”. Så alle omkostninger og indtægter som ikke er almindelige for selskaber, skal være 

særskilte. Her kan nævnes en forsikringssum. På den måde må omverden have en fortolkning, at disse 

omkostninger og indtægter kun sker den ene gang, og de skal ikke tages i betragtning over selskabets leve 

tid. På den måde kan ledelsen, hvis de vil lave positiv resultatstyring forsøge at få de ekstraordinære 

indtægter ind i omsætningen, og de ordinære omkostninger ind i ekstraordinære omkostninger. Ronen & 

Sadan (1981) skriver, at det ordinære resultat giver en bedre forudsigelse af de fremtidige resultater i 

selskabet.  

En ulovlig handling er at ændre tidspunktet for transaktionen. Det kunne være at ændre datoen på 

fakturaen. Altså skrive en tidligere dato på fakturaen, så de kommer ind perioden for regnskabet. På den 

måde bliver omsætningen pustet op, selvom det først skulle være i perioden efter. Hertil ligger også en 

anden måde at øge omsætningen ved besvigelser. Det er at tage omsætning med, før den er realiseret. Det 

kan for eksempel være ved, at man sidder i forhandlinger med en ordre, men fakturerer før aftalen er helt 

på plads. Disse handlinger er med til at øge omsætningen samt resultatet. Det kan være godt i forbindelse 

med salg af selskabet, eller ved en børsintroduktion.   
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Den handling som har effektueret flest skandaler, er ved at ”lave” mere omsætning. Det er ved, at man 

laver fakturaer uden, at der reelt er en kunde bag. Der er flere, som har brugt denne metode til at øge 

selskabets værdi. Her kan nævnes IT factory. 

IT factory lavede en leasingkarussel. Der var Stein Bagger, som stod for denne karrusel. Den blev dannet på 

baggrund af, at man foretog leasing af ikke eksisterende aktiver. Først blev der oprettet et partnerselskab i 

udlandet, som lavede fiktive faktura på ikke eksisterende aktiver. Disse fakturaer brugte IT Factory som 

bevis for Banken/leasingselskabet, at aktivet eksisterede. Så leasede IT factory aktiverne tilbage, altså Leas-

back aftale. Selve betalingen for disse aktiver sker til partnerselskabet, da de er dem, som har aktivet. Ved 

at IT factory leaser aktiverne tilbage, bliver der ved med at være penge til banken/leasingselskabet. Aftalen 

løber som regel over en periode af 36 måneder. På den måde bliver IT factory ikke ramt så hårdt på 

likviditeten, så det kan stå på i en længere periode. Altså indtil der ikke er penge tilbage i kassen. Til at sikre 

at kassen ikke løber tør for penge for hurtigt, betaler partnerselskabet for Licenser til IT software hos IT 

factory. På denne måde sikrer de penge til at foretage flere lease-back aftaler, samt at der kommer 

omsætning i IT factory, som så kan stå stærkere i øjnene på omverden. Pengene til at betale IT factory 

kommer fra de betalinger, som banken har lavet til partnerselskabet. På denne måde har Stein Bagger 

skabt omsætning, der ikke var reel på noget tidspunkt. Da pengekassen slap op for IT Factory, blev 

konkursen indgivet, og væk var Stein Bagger. Dette så ud til at være et sundt selskab, og de modtog mange 

priser. Men det var alt sammen for godt til at være sandt.       

Incitamenterne for at lave disse handlinger, som er beskrevet ovenfor, bliver gennemgået i næste afsnit. 

Det vil være en dybere forklaring, end hvad der er kommet frem i løbet af ovenstående. 

 

7.4 Incitamenter for resultatstyring 

Incitamenter for resultatstyring bliver dannet ud fra en mikroøkonomisk tankegang. Den siger, at alle vil 

søge at maksimere nytten. I denne handling er nytten for eksempel at få mere i løn for ledelsen, altså 

gennem bonusser, eller gøre selskabet mere attraktiv at investere i. Investeringen er maksimering af nytte 

for ejerne, da de kan få mere for deres selskab, for eksempel ved salg af aktier og andele, eller at de ikke 

skal af med lige så stor andel for samme mængde penge. 

Der er to niveauer ved klassifikation af incitamenter. Det ene niveau er om motivationen, der er styret fra 

ledelsen side, eller om det er fra ledelsens og ejernes side. Det andet niveau er omkring hvilke 
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forventninger der er fra kapitalmarkedet samt værdiansættelse, aftaler på baggrund af regnskabstal eller 

ændring af en lovgivningsmæssig fordel3.   

Et incitament for ledelsens findes ved opkøb af andele eller i selskabet, da ledelsen gerne vil have mest for 

deres penge. Det kan gøres ved at foretage negativ resultatstyring op til udstedelsestidspunktet. Det er på 

baggrund af antagelsen, om at prisen er positiv korreleret med resultatet4. Så vil et mindre resultat være lig 

med mindre pris for aktierne. Dette bliver verificeret af Wu (1997). Han finder, at amerikanske selskaber 

foretager negativ resultatstyring, når ledelsen skal lave opkøb i selskabet. Dette bliver dog modsvaret af 

DeAngelo (1986), som ikke finder signifikante resultater herpå. Han kommer med den forklaring, at når 

ledelsen foretager opkøb, bliver regnskaberne gennemgået grundigere. På den måde vil det være svære 

eller mere farligt at foretage negativ resultatstyring, da den negative side vil overskygge den positive. 

Incitamentet er der stadig for den risikofyldte ledelse. 

Til modsvar på dette incitament ligger incitamentet at foretage positiv resultatstyring i forbindelse med en 

børsintroduktion. Det er incitament, som er motiveret af ledelsen samt ejerne. For ejerne kan de få mere 

for deres aktier, og på den måde maksimere nytten. Et studie af Teoh et al. (1998) underbygger dette 

incitament. Han finder, at der en signifikant positiv resultatstyring før børsnoteringen. Yderligere finder 

han, at de selskaber havde mindre aktieafkast, end de selskaber som havde brugt en mere konservativ 

tilgang til børsintroduktionen. Det medførte samtidig, at de selskaber som var introduceret på børsen ved 

positiv resultatstyring, ikke foretog aktiemissioner i perioderne efter optagelsen i forhold til selskaberne, 

som havde brugt en konservativ tilgang. Dette betvivles af Friedlan (1994), da han skriver, at de selskaber 

som bliver børsnoteret, er inde i vækstfase. Så hele effekten skyldes nok ikke helt resultatstyring. Han råder 

derfor folk til at ikke overfortolke resultatet, selvom han beviser sammenhængen.  Det gøres igennem de 

positive resultater med de negative pengestrømme, som han konkluderer, må tilskrives resultatstyring.    

Incitamenter ved aftaler på baggrund af regnskabstal er både motiveret af ledelsen og ejerne. Aftaler som 

motiverer ledelsen, er der, hvor deres løn er bonus baseret. Altså får ledelsen en ekstra bonus hvis 

selskabet performer på et vist niveau, som er bestemt af ejerne. Det har Healy (1985) lavet et studie om. 

Altså foretages resultatstyring fra ledelsen for at opnå et bestemt resultat, som medfører en bonus. Han 

opstiller en ligning for aflønning, hvor der bliver angivet et bestemt resultat for udbetaling af bonus. 

Bonussen kan blive større jo bedre resultatet er. Dog er der defineret en øvre grænse for resultatet og 

                                                           
3
 Det kan være monopol, eller opretholdes af indtrængningsbarriere i form af importrestriktioner, som skal sikre 

industrier i landet mod yderligere konkurrence. 
4
 Generelt vil selskaber med positiv vækst være mere attraktive, end selskaber med negativ vækst. Da aktier er på et 

marked, hvor efterspørgsel og udbud er prisfastsættende. Stiger efterspørgslen så stiger prisen. Derfor findes 
antagelsen acceptabel. 
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derfor også for bonussen. Bliver resultatet bedre end den øvre grænse, giver det ikke mere i bonus. 

Foretages aflønning på baggrund af denne formel, vil ledelsen forsøge at maksimere nytten over en 

længere række af år. Det gøres ved at altid få det meste ud af ansættelsen på sigt. Det kan være ved at 

foretage handlinger, som er gunstige ud fra givne forudsætninger. Det kan for eksempel være, at ledelsen 

ikke kan opnå minimum resultatet for bonus. Derved vil ledelsen foretage en negativ resultatstyring og på 

den måde lave en reserve til næste år. Det gøres for at øge sandsynligheden for at kunne opnå bonus i 

årene frem. Det samme kan tænkes, når man ligger tæt på den øvre grænse. Så vil det være gunstigt for 

ledelsen at foretage en negativ resultatstyring for igen at lave en reserve. Det verificeres af Healy (1985) i 

hans studie.  Han bliver støttet af Dechow & Sloan (1991). De beskriver, at ledelsen i perioderne før de 

aftræder, foretager de positiv resultatstyring. Det er grundet, at mange ledelser har en bonus, som er 

afhængig af, hvordan selskabet bliver givet videre. Her bliver resultatet brugt ofte. I forbindelse med dette 

ledelsesskift skriver Healy (1995) endvidere, at den nye ledelse vil foretage en meget negativ resultatstyring 

for at kunne opnå bedre resultater fremover. På den måde vil ledelsen fremstå som bedre, da de kunne 

give skylden på den afgående ledelse, samt at de kan vise fremgang årene efter. Det kaldes ”Big Bath”. Dog 

skriver Dechow & Sloan (1991), at tendensen er stigninger, hvor ledelsen bliver aflønnet på baggrund af 

aktiekursen(herunder resultatet) fremadrettet5. Så det kan mindske den positive resultatstyring ved afgang.  

Aftaler, hvor resultatstyring er motiveret af ledelsen samt ejerne, er låneaftaler. Altså låneaftaler der er 

baseret på regnskabstal. Derved er de motiveret til at få mest spillerum indenfor de givne retningslinjer fra 

långiver. På den måde er de motiveret til at lave dispositioner, som er til skade for långiver. Långivers 

retningslinjer kan for eksempel være omkring soliditeten af selskabet, herunder hvor meget selskaberne må 

udbetale i udbytte. Altså at selskabet stadig bevarer et bestemt niveau for egenkapitalen. Det kan også 

omhandle forskellige regnskabsposter, såsom aktiver i forhold til gæld. Disse ting kan være restriktioner, 

som hvis de ikke overholdes enten medfører genforhandling eller medfører omkostninger ved brud. Bowen 

et al. (1981) beskriver i sit studie, at hvis selskabet ligger tæt på udbyttegrænsen, så vil selskabet foretage 

handlinger, som øger det opsparede overskud. Det er positiv resultatstyring. Det har direkte effekt på det 

opsparede overskud. Samtidig viser Bowen et al. (1981), at selskaber, som ligger tæt på, at ikke kunne 

optage lån på grund af misforhold mellem aktiver og gæld. De foretager positiv resultatstyring for at gøre 

forholdet bedre. Altså at øge værdien af ens aktiver. Det kan være ændring i opgørelsen af varelageret, som 

tidligere nævnt. Dog finder Sweeney (1994) i sin undersøgelse, at selskaber som misligholdte deres 

låneaftaler, ikke entydigt foretog resultatstyring lige før de misligholdte aftaler. Hun fandt, at selskaberne, 

som havde misligholdt deres aftale, i perioden efter misligholdelsen brugte resultatstyring for at ikke at 

                                                           
5
 Dette kan være en earn-out aftale, som kunne ligne påståede aftale mellem Pandora og Jesper ”Kasi” Nielsen. 
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komme i samme situation igen. Det kan være, fordi de før misligholdelsen ikke havde forståelse for 

konsekvensen. Så efter at have de oplevet konsekvensen, ikke ville prøve det igen.     

Der kan også være visse lovgivningsmæssige fordele, der kan være med til at beskytte visse brancher for 

indtrængning af konkurrenter fra andre lande. Det viser Jones (1991), at selskaber i brancher, hvor der var 

undersøgelser omkring at lave importrestriktioner, brugte negativ resultatstyring i året for undersøgelsen. 

Dog var stikprøven til undersøgelsen forholdsvis lille. Yderligere gav studiet en metode til at måle 

resultatstyring, som senere blev anerkendt. Den bliver beskrevet senere. 

Et yderligere incitament som vedrører lovgivning er, at selskabet skulle undgå at blive set som et monopol. 

Selskaberne som har monopol, har mindre konkurrence, og kan på den måde tjene flere penge. Det er 

selskabet ikke villige til at vise lovgiver, og derfor foretager de handlinger, som gør resultatet mindre. Her 

finder Cahan (1992), at de selskaber, hvor de stod overfor undersøgelser, om de havde overtrådt monopol 

lovgivningen, foretog negativ resultatstyring. På den måde kunne komme ud af søgelyset fra lovgivers side.    

Som det ses i gennemgangen af incitamenter, er der mange forskellige incitamenter for at foretage 

resultatstyring både positivt eller negativt. Samtidig er det på baggrund af en motivation fra ledelsen side 

eller fra ejernes side. Som beskrevet i starten handler det om at maksimere nytten for den enkelte. Det 

betyder, at andre mister nytte på baggrund af de styrede resultater. Efter gennemgangen af tidligere 

definitioner, forskellige handlinger til at udføre resultatstyring og incitamenter udformes afhandlingens 

definition. 

 

7.5 Afhandlingens definition 

Efter have beskrevet hvor, hvordan og hvorfor ledelsen foretager resultatstyring, vil afhandlingens 

fortolkning af resultatstyring være ud fra det opportunistiske synspunkt. Dertil hører, at ledelsens 

handlinger foretages både på den regnskabsmæssige behandling (periodisering) og ved reel styring af 

strømmene. Yderligere vil det hænge sammen med definitionen for besvigelser. Det er en mellemting 

mellem definition 2 og 3, som også var de mest udbredte. Definitionen lyder således: 

Resultatstyring er ledelsens beslutning omkring valg af konservative eller aggressive regnskabsmæssige 

handlinger samt styring af indtægts- og omkostningsstrømme, der fører til en vildledning af 

regnskabsbruger. 
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Denne definition vil herefter være definition for resultatstyring i afhandlingen. Efter denne definition vil 

afhandlingen omhandle, hvorfor resultatstyring eller opdagelse af resultatstyring er associeret med 

regnskabskvalitet. 
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8 Modeller til måling af resultatstyring 

I forbindelse med gennemgangen af de forskellige modeller og analysen ved brug af dem, er der et begreb, 

som skal defineres. Det er det engelsk accruals. Det begreb formuleres til periodiseringsbeløbet. Det bruges 

i modellerne. Modellerne bruges til at finde abnormal discretional accruals. Det kan oversættes til 

usædvanlig styrede periodiseringsbeløb. Det er de periodiseringsbeløb, hvor ledelsen har været en anelse 

for kreative. Her tænkes på ændring i regnskabspraksis eller skøn til fordel for selskabet. Det usædvanlig 

styrede periodiseringsbeløb bruges til at beskrive det enkelte selskabs regnskabskvalitet. 

Modeller som forsøger at måle resultatstyring, har det fælles, at de forsøger at opdele det totale 

periodiseringsbeløb op i den styrbare og ikke-styrbare del. Det totale periodiseringsbeløb findes ved se på 

forskellen mellem pengestrømme fra driften og resultatet fra regnskabet, altså  

                   

(                                   )
               

          
(                           )

. 

De styrbare perioderingsbeløb omhandler de beløb, hvor ledelsen har foretaget en subjektiv 

resultatstyring, herunder negativ eller positiv for at maksimere nytten. Den ikke-styrbare del er den del, 

hvor lovgivningen foreskriver, at der skal foretages periodisering. For eksempel er det afskrivninger på 

materielle anlægsaktiver, som sker lineært.  

Selvom man kan finde det totale periodiseringsbeløb og opdele det i den styrbare og ikke-styrbare del, altså 

teoretisk. Kan dette være svært at gøre i praksis. På baggrund af denne problemstilling mellem teori og 

praksis er der gennem tiderne lavet forskellige moddeller til at estimere disse to beløb. I følgende afsnit vil 

modeller blive gennemgået til identifikation af beløbene. Hertil vil der blive lavet en vurdering ved hjælp af 

kritik fra andre tidligere studier. Modellerne er Healy-modellen, DeAngelo-modellen, Jones-modellen og 

den modificerede Jones model, som bliver gennemgået kronologisk.   

 

8.1 Healy – modellen 

Den første model som er lavet for at identificere opdelingen af det styrbare og ikke-styrbare del, blev lavet 

af Healy (1985). Han har lavet den mest simple metode til opdelingen. Han bruger det totale 

periodiseringsbeløb, som er divideret med totale aktiver. Det er estimat for den styrbare del. Som det ses i 

ligningen nedenfor, så bliver den ikke styrbare del estimeret som gennemsnittet af de totale 

periodiseringsbeløb. 
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NDA er den ikke styrbare del, mens TA er det totale periodiseringsbeløb. t er antallet af år, som er med i 

modellen. Det store T er for at få gennemsnittet.   er den periode, man ser på. 

I forbindelse med modellen antager Healy, at summen af periodiseringsbeløbene over tid bliver nul. Tiden 

bliver beskrevet, som den tid en enkelt person leder selskabet. Den undersøgelse, som Healy laver, sker ved 

at han opdeler selskaberne op i grupper, som må forventes at foretage positiv og negativ resultatstyring 

efter hans hypotese. Det gøres på baggrund af selskabernes resultat, samt ved at han ser på andelen i 

grupperne med positiv eller negativ periodiseringsbeløb. Han kommer frem til, at de grupper, hvor man 

forventede positiv resultatstyring, havde store positive periodiseringsbeløb. Samtidig fandt han, at det var 

det samme på den gruppe, hvor forventningen var negativ resultatstyring. Her havde selskaberne negative 

periodiseringsbeløb. 

Healy har kritik af egen undersøgelse. Først er det estimatet for den styrbare del, som sker på baggrund af 

det totale beløb. Han skriver, at selskaber med et negativ ikke-styrbart resultat både vil have indflydelse på 

resultatet samt det totale periodiseringsbeløb. På den måde vil selskaber med dårlige resultater, ikke kunne 

klassificeres som nogen, der foretog negativ resultatstyring. Yderligere finder han, at grupperingen på 

baggrund af det periodiserede resultat er tvivlsom, hvis der er sammenhæng mellem den ikke-styrbare del 

af periodiseringsbeløbet og resultatet. Denne sammenhæng finder han, når selskabet mødes af en stor og 

uventet efterspørgsel. Grundet efterspørgslen bliver lagerene mindre, da de ikke kan følge med i 

produktionen. Hertil bliver pengestrømmen forøget ved slaget. Som foreskrevet i ligning 1, så bliver den 

ikke styrbare del periodiseringsbeløbet mindre. Idet den indgår i estimatet af den styrbare del, så opstår 

der problemer ved at antage en hypotese, der påstår, at ledelsen vil prøve at nedjustere resultatet af 

forskellige årsager. Det ligger i antagelsen af Healy (1985), at debitorerne ikke stiger med forespørgslen. 

Dette virker dog lidt tvivlsomt.   

 

8.2 DeAngelo – modellen 

En yderligere model som bruger det totale periodiseringsbeløb til at estimere den ikke-styrbare del af 

periodiseringsbeløb, er DeAngelo (1986). I hans studie undersøges det, om ledelsen foretager negativ 

resultatstyring, når ledelsen skal til at lave opkøb i selskabet. På den måde kunne ledelsen erhverve 

aktierne billigere. DeAngelo finder dog ikke et signifikant resultat. Det finder Wu (1997) dog. Det er tidligere 
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anført under incitamenter. DeAngelo bruger i modsætningen til Healy sidste års periodiseringsbeløb til at 

estimere den ikke-styrbare del af periodiseringsbeløb. Se ligning 

           

Taksonomien følger den fra Healy-modellen. 

Er årets periodiseringsbeløb større end sidste år, vil modellen antage, at der er foretaget positiv 

resultatstyring fra ledelsen side. Det modsatte er gældende, hvis beløbet er blevet mindre.  

For at ovenstående er korrekt, skal periodiseringsbeløbet være konstant. Det er derfor denne antagelse, 

der bliver lavet af DeAngelo. Det vurderes at være urealistisk med den verden, vi lever i. Dermed syntes 

denne forudsætning at være brudt. Såfremt dette brud ikke er væsentligt, kan modellen bruges. Den er 

brugbar, når årets totale periodiseringsbeløb svinger omkring sidste års beløb. Dog er Healy bedre, hvis det 

svinger omkring en fast middelværdi. 

Det som gør, at DeAngelos studie (1986) ikke får et signifikant resultat er, at det bruger sidste års 

periodiseringsbeløb, og måske at ledelsen har foretaget negativ resultatstyring flere perioder end en 

periode. Man må forvente, at ledelsen har foretaget negativ resultatstyring over flere perioder, så det ikke 

bliver mistænkeligt omkring tidspunktet for opkøbet. På den måde kan modellen ikke opdage 

resultatstyringen, da den ikke kun er fra sidste periode, men væsentlig før det. Så resultatet er nedjusteret 

så meget, at den ekstra resultatstyring ikke vil blive opdaget af modellen. 

Yderligere skriver Kaplan (1985), at resultatstyring sker som en konsekvens af økonomiske forhold. Han 

skriver, at det er modellen ikke modtagelig overfor, da den kun bruger sidste periodes periodiseringsbeløb. 

Som man har set i verdensøkonomien, kommer forhold, som man skal håndtere, lige pludselig. Så for at 

styre selskabet gennem forholdene, kan det resultere i ændrede handlinger. Så modellen falder igennem, 

når de økonomiske forhold ændrer sig markant i forhold til sidste år.   

 

8.3 Jones – modellen 

Efter at tidligere modeller havde antagelser for periodiseringsbeløbet, så brugte Jones (1991) kritikken fra 

de to tidligere modeller til at lave en model, hvor ingen af disse to antagelser skulle bruges. Ligesom som 

Kaplan (1985) mente, så sagde Jones også, at omsætningen havde indflydelse på den ikke-styrbare del af 

periodiseringsbeløbet. Der kan skyldes, at det afspejlede selskabets økonomiske forhold. En anden vigtig 

faktor til at beskrive den ikke-styrbare del er afskrivninger. Derfor tog hun materielle anlægsaktiver med, 
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grundet den store indvirkning afskrivninger har på det ikke styrbare periodiseringsbeløb. For jo flere 

materielle anlægsaktiver, jo større afskrivninger. Det repræsenterer de første tre led efter lighedstegnet af 

ligningen.    

     
           

     
 

           
     

       
           

     
      

           
      

Hvor: 

       er det totale periodiseringsbeløb i år ”t” for selskab ”i”. 

        er omsætningen i år ”t” minus omsætningen i år ”t-1” for selskab ”i”. For 

eksempel omsætning(2001) minus omsætning(2000) for Novo Nordisk A/S. 

        er materielle anlægsaktiver i år ”t” for selskab ”i”. 

             er aktivsummen på tidspunkt ”t-1”. 

                er specifikke parametre til selskab ”i”. 

Som skrevet før er dette den ikke-styrbare del af periodiseringsbeløbet. Hvor: 

      er den styrbare del af periodiseringsbeløbet for selskab ”i”. 

Forventningerne til de specifikke parametre til selskaber bliver behandlet af Cahan (1992). Han siger, at      

vil være positiv. Det er på baggrund af, at varelager og tilgodehavender varierer sammen med 

omsætningen. Det er kun med før omtalte uventede efterspørgselsstigning, at denne forventning ikke 

holder. Dette vurderes ikke at ændre den generelle forventning til parameteret. Yderligere er 

forventningen til      at dette parameter er negativt. Det er grundet, at det har indvirkning på 

periodiseringsbeløbet i negativ retning i forhold til påvirkningen på pengestrømmene. Effekten på 

pengestrømme er i forbindelse med skat, altså at gøre skattebetalingen mindre. Den positive effekt ændre 

ikke på den generelle antagelse, at parameteret skal være negativ. 

Dechow et al. (1995) bemærker, at Jones-modellen forudsætter, at omsætningen ikke er styrbar. Derved 

kan modellen ikke håndtere der, hvor ledelsen påvirker pengestrømmene. Det er i forbindelse med 

realisationen af forskellige omkostninger samt omsætningen. 

Jones (1991) brugte sit studie til at se på importrestriktioner. I USA foretages importrestriktioner for at 

beskytte forskellige brancher. Jones ser på, om ledelsen foretager negativ resultatstyring for ikke, at 



Resultatstyring i danske ikke-finansielle børsnoterede selskaber, herunder effekten af valg af 
revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer 

 
 

 
29 af 98 

importrestriktionen bliver ophævet. Hun finder det signifikant, at der foretages negativ resultatstyring i det 

år, hvor der er undersøgelse fra officiel side. 

Så ved brug af Jones-modellen skal man være opmærksom på, hvordan der foretages resultatstyring. Sker 

det ved regnskabsmæssig handlinger eller ved reel styring af strømme. Til den empiriske del af opgaven er 

det svært at vide, hvad der er sket. Så det vurderes til ikke at få den store indvirkning på analysen i 

afhandlingen. Det vil blive taget i betragtning, når resultatet af analysen er fremkommet. 

   

8.4 Den modificerede Jones–model 

Efter Dechow (1995) som nævnt finder, at Jones-modellen ikke kan håndtere situationer, hvor 

periodiseringsbeløbet bliver reguleret ved brug af et andet realisationsprincip. Derfor tager han modellen 

og modificerer den, så den indeholder debitorer. Derved kan man se, hvis der sker store stigninger i 

omsætningen, og samtidig store stigninger i debitorer. Så vil disse stigninger medføre en højere styret del 

af periodiseringsbeløbet. Dette er modsvarende, hvis det havde været i Jones-modellen, så var det blevet 

tilskrevet den ikke-styrbare del af periodiseringsbeløbet. Det er dog endnu ikke påvist, hvorvidt ændringer i 

omsætningen tilhører den styrbare del eller ej. Men ligningen for den modificerede Jones-Model ser 

således ud,  

 

     
           

     
 

           
     

(               )

           
     

      
           

      

Taksonomien er lig den fra Jones-modellen. Dog er der kommet en modificering, som nævnt ovenfor. 

Hvor: 

         er debitorer i år ”t” minus debitorer i ”t-1” for selskab ”i”. 

Tilføjelsen er også sket på baggrund af, at det antages, at det er nemmere at flytte tidspunktet for 

realisering i stedet for at ændre regnskabsmæssige handlinger. 

Dechow et al. (1995) finder den modificerede Jones-model ligesom i Jones modellen, at de ikke er gode til 

at håndtere selskaber med ekstreme økonomiske forhold. Her skal modellerne bruges med en vis 

forsigtighed. Yderligere siger Dechow et al. (1995), at man skal være forsigtig med stikprøven. For selskaber 

som skaber lagre, som er likviditetskrævende, skal ikke medtages, da der ikke er taget højde for dette. Det 
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samme gælder i forbindelse med en omstrukturering, som også har stor betydning for modellen og 

periodiseringsbeløbet. 

Yderligere skal det nævnes, at Jones modellerne bruges som et led for at få den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet. Det gøres ud fra de to regressionslinjer. Det er fejlleddet, som er den vigtige del. 

Modellerne bruges ikke som svar på om resultatstyring forefindes, da flere studier har påvist dette. 

Fejlleddet skal bruges til at se, om man kan se forskel på fejlleddene i forhold til revisor, herunder køn, 

virksomhed, underskrivere.  Efter denne behandling af modellerne, som kan måle resultatstyring, vil 

afhandlingen opstille hypoteser ud fra førnævnte kriterier. 

Nu vil vi bruge Dechow et al. (1995), som i hans studie har kontrolleret, hvilken model der giver de færreste 

fejl. Det er gjort ud fra standard error på middelværdien. 

 

8.5 Kritik af modellerne 

Dechow et al (1995), som har lavet den modificerede Jones-model, foretog i samme studie en test af 

modellerne. Han kiggede på standardfejl. Jo mindre standardfejl jo bedre model. Her vil alle modeller blive 

gennemgået for kritik. 

I studiet undersøges frekvensen af type 1 og 2 fejl. Type 1 fejl er, når man konkluderer, at der er foretaget 

resultatstyring, selvom det ikke er tilfældet. Type 2 fejl er, når der er foretaget resultatstyring, men at 

modellen ikke siger det. Til at teste dette tages en stikprøve på 1000 tilfældige regnskabsår. Ud fra det laver 

de en regression, som giver et resultat6. Der bliver også foretaget test, hvor der er ekstreme selskaber i 

blandt. Det er ekstremt høje eller lave resultater, samt to selskaber som har ekstrem høje eller lave 

pengestrømme. 

Ved Healy-modellem viste det sig, at standardfejlen var på 19,5 %. Altså skulle der en meget positiv eller 

negativ resultatstyring, før modellen fandt resultatstyringen. Yderligere fandt Dechow et al. ved ekstreme 

økonomiske forhold, at modellen ikke var brugbar.  For eksempel klassificerer modellen langt færre 

selskaber med dårligt resultat til at foretage negativ resultatstyring end forventet. Dog bliver disse 

selskaber klassificeret til at foretage positiv resultatstyring. Samt at dem med ekstremt højt resultat bliver 

klassificeret til at foretage negativ resultatstyring. Det er ikke signifikant. Generelt har Healy flest type 1 fejl 

                                                           
6
 For yderligere information se studiet i artiklen. Her vil der kun være hovedpunkterne vedrørende de nævnte 

modeller 
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af alle modeller, mens type 2 fejlene er på niveau med de andre. Så vurderingen må være, at det ikke er 

modellen, man skal gå videre med 

Ved DeAngelo-modellen er der en standardfejl på 28,1 %. Det viser sig faktisk at være den med størst fejl. 

Denne model er forholdsvis pålidelig angående type 1 fejl. Dog er det omkring det samme niveau som i 

Healy, når det omhandler de selskaber med ekstreme forhold. Dvs. at de ikke er pålidelige nok. Angående 

type 2 fejl er modellen faktisk den dårligste, blandt de modeller der er beskrevet. Den viser sig at være 

omkring fire gange så dårlig til at identificere dem end Healy-modellen. Det kan også ses på den store 

standardfejl. Så heller ikke denne model bruges.  

Disse to modeller er kendetegnet ved, at periodiseringsbeløbet er mere afhængige af de historiske forhold 

end de økonomiske forhold. Desuden må det forventes, at periodiseringsbeløbet er mere dynamisk end 

statisk. Som beskrevet bruger de to modeller et gennemsnit(konstant) eller sidste års periodiseringsbeløb 

som estimat(konstant). Det vurderes ikke at være brugbart, hvis forholdene ikke er konstante, hvilket er 

mest realistisk. 

Det giver os de to Jones modeller at bruge. Dechow et al. undersøger Jones-modellen. Den er bedre, når 

man kigger på standardfejl. Den er nede på 9,2 %. Derved er den generelt bedre end både Healy-modellen 

og DeAngelo-modellen. Dog er dette stadig højt. Modellen har derfor også besværligheder med at opdage 

resultatstyring. Jones-modellen virker også bedre i ekstreme økonomiske forhold end Healy-modellen og 

DeAngelo-modellen. Som beskrevet ovenfor skal man være opmærksom på, hvordan resultatstyringen 

foregår. Modellen er ikke god til at håndtere realisationen af omkostninger og omsætning, så er den stadig 

på niveau med Healy-modellen. Samt er den svagere på type fejl forsaget af styring af realisationen. Men, 

som der er skrevet, vurderes dette ikke at være vigtigt, som også ses i standardfejlen. Så modellen vurderes 

at være brugbar i afhandlingen 

Den modificerede Jones model er lavet i Dechow et al. (1995). De finder, at modellen er lige så stærk som 

Jones-modellen. Den har en standardfejl på 9,2 %, som er det samme som Jones-modellen. Den klarer sig 

en smule dårligere end Jones-modellen under ekstreme økonomiske forhold.  Det er type 1 fejl. Men til 

gengæld er den modificerede model bedre til at finde type 2 fejl. Den har samme niveau som Healy-

modellen, som var den bedste. De to effekter modsvarer hinanden, og derfor kommer de to modeller til 

samme standardfejl. Det er også en model, som kan bruges i afhandlingen. 

Det skal siges, at begge de brugbare modeller ikke er gode ved ekstreme økonomiske forhold. Det vil blive 

taget med i vurderingen af de modtagne resultater. 
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Andre som også har foretaget denne sammenligning af modellerne, kommer frem til samme resultat. Det 

er Young (1999), som kommer frem til, at standardfejlen er mindste på den modificerede Jones model (5,2 

%). Jones-modellen bliver nummer to med 5,7 %, og nederst bliver Healy-modellen med 8,4 %. Så Jones 

modellerne er væsentlig bedre. En af disse modeller skal bruges. Ved at kigge på tidligere studier ses det, at 

begge bliver brugt lige meget, så afhandlingen vil bruge begge. Vi vil se, om det giver forskel på 

resultaterne. I forbindelse med analysen vil der blive udvalgt en model, som bruges til forklaring i analysen. 

Det beskrives senere. 
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9 Hypoteseudvikling 

I følgende afsnit vil gennemgå hypoteserne. Her vil der være en forklaring om, hvad hypotesen om handler. 

Herefter redegøres der for interessen vedrørende hypotesen. Til sidst vil forventningen til hypotesen blive 

dannet, som medfører, hvordan hypotesen skal vinkles.  

 

9.1 Anvendelsen af Big4 revisorer 

Revision er for mange en stor omkostning. Denne omkostning er med til at gøre andre omkostninger 

mindre. Det kan for eksempel være omkostninger i forbindelse med gæld, såsom renteomkostninger og 

måske bedre betalingsvilkår med kreditorer. Ligeledes kan det være omkostninger til at finde og tiltrække 

nye investorer, som måske er påkrævet ved lancering af et nyt produkt. (Jensen & Meckling 1976, Watts & 

Zimmermann 1983). Grunden til dette er, at revisionen øger tillid til årsregnskabet fra selskabet, da 

revisorer er underlagt lovgivningen, der danner en metode at revidere på, samt et etisk kodeks. Revisorer 

er omverdens tillidsmænd til, at det, der står i regnskabet er korrekt. 

Denne tillid til revisor bliver øget af tilliden til revisionsvirksomheden generelt. De største 

revisionsvirksomheder omtales som de fire store, altså Big4. De fire store målt på omsætningen i hele 

verden er Deloitte, PWC, KPMG og Ernst & Young. Når mange vælger dem, er tilliden til dem stor, samt at 

revisionsvirksomhederne også har større ansvar for den globale økonomi i forhold til den lokale revisor. 

Årsregnskabet, som den lokale laver, har mindre indflydelse på den globale økonomi. Disse 4 har 

selvfølgelig også stor andel af det danske marked. Her er Ernst & Young ikke så stor igen. De foretog en 

omstrukturering i 2010-11, der omhandlede fra salg af kontorer med mindre kunder. Derfor har BDO 

overtaget Ernst & Youngs plads som en af de fire største (Lassen & Ruskov 2011). Den tillid som er til de 

store hviler sig på, at den kvalitet man får på produkterne, er højere end ved de mindre 

revisionsvirksomheder (DeAngelo 1981). Han siger, at revisionsvirksomheden størrelse er et mål for 

kvaliteten (revisor uafhængighed), da et enkelt selskab ikke kan presse revisionsvirksomheden.  

Denne forskel på store og små revisionsvirksomheder er interessant. Kan det betale sig at bruge de store 

frem for de smårevisionsvirksomheder? Der antages, at den meromkostning, som der er ved at have de 

store revisionsvirksomheder, modsvare det den større tillid, som det skaber overfor tredjemanden. Idet de 

store revisionsvirksomheder øger regnskabskvaliteten på årsregnskabet.  Årsregnskabet bruges af banker, 

kreditorer og investorer samt ejere til at lave deres vurderinger i forhold til, om banken vil yde ekstra lån, 
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kreditoren vil yde ekstra kredittid, om investoren vil investere, og om ejeren omkring er dette stadig en god 

investering.  Yderligere skabes interessen af, at disse test ikke rigtig er behandlet ud fra dansk data.  

Revisionen som foretages af en af de 4 store revisionsvirksomheder, må formodes at have en højere 

kvalitet end de små revisionsvirksomheder. Den høje kvalitet, som de store giver, bliver gennemgået 

herunder. Både argumenterne for og imod denne antagelse. 

Et af argumenterne for at de store øger regnskabskvaliteten er, at de er mindre afhængige af den enkelte 

kunde. Det kan være i forbindelse med skønsmæssige vurderinger fra selskabets side, hvor revisoren ikke er 

helt enig. Her er de store mere villige til at rapportere dette i forhold til de mindre. For eksempel bliver 

problemstillinger ikke bare nævnt i protokollen men endda i konklusionen på revision, altså i påtegningen. 

Dette beror på, at revisionsvirksomhederne ikke behøver kunden for at overleve, ligeledes har det at gøre 

med det omdømme, de store har, som før nævnt. De er nødt til at opretholde det omdømme (Francis 1999, 

Becker 1998), for at kunne få flere og måske bedre kunder.  Deres omdømme kan blive skæmmet af en 

retssag, hvor revisor ikke har gjort som forventet. Effekten på omdømmet i forbindelse med ovenstående 

er større på de store revisionsvirksomheder, da deres klientbase vil være mere opmærksom på sådanne 

episoder end klientbasen hos de små revisionsvirksomheder. Det er også på grund af størrelsen af 

klientbasen (Krishnan 2003).   

Yderligere kan man kigge på ressourcer, ekspertise og erfaring (Krishnan 2003). De store 

revisionsvirksomheder har flere medarbejdere til at udføre opgaverne. Ved at de store har mange 

medarbejdere, kan de bedre sammensætte teams, som har den fornødne ekspertise og erfaring inden for 

den branche, som selskabet befinder sig i. Erfaringen samt ekspertise i branchen kan bruges til at nemmere 

at kunne identificere resultatstyring fra selskabets side, men også erfaringen med flere selskaber i samme 

branche giver ekstra viden. Optimering af ressourcer kommer igennem uddannelse. De store selskaber har 

deres egen videreuddannelse af revisorer, hvorimod de små må tage kurser, som bliver tilbudt til alle. Når 

en revisionsvirksomheden har sin egen uddannelse, kan den bedre tilrette undervisningen til den enkelte 

revisor, da man bedre kan forstå, hvad kurset giver den enkelte. På den måde kan de også få deres 

fortolkning af standarder samt lovgivning indført i dagligdagen. Man må også formode, at de store 

revisionsvirksomheder kan standarder og lovgivning bedst, idet de er med til at udforme lovgivning og 

standarder ved at kommentere på nye tiltag. Derved får de store revisionsvirksomheder måske bedre 

indarbejdet synspunkter fra uddannelsen i deres daglige arbejde.   

Antagelse om at et valg af en big4 revisionsvirksomhed medfører øget regnskabskvalitet.  Øget 

regnskabskvalitet er blevet dokumenteret i flere studier fra andre lande end Danmark. Her kan nævnes 
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Becker (1998), Francis (1999), Lennox (1999). Dog er der enkelte, som har modbevist dette. Det er Antle et 

al. (2006) og Lin (2006).  På trods disse modstridende resultat syntes der at være overvægt af 

undersøgelser, som indikerer i retningen af, at big4 revisorer medfører højere regnskabskvalitet. 

Der kan dog findes en anden alternativ begrundelse for, at de store har bedre regnskabskvalitet. Det kan 

være at de ”gode selskaber”, som laver mindre resultatstyring, vælger store revisionsvirksomheder. Den 

regnskabskvalitet er måske ikke skabt af revisoren, men derimod selskabet selv. Det kan endda ske, at de 

små revisorer fanger mere resultatstyring end de store, men da resultatstyringen kan være større hos 

klienterne hos de små, gør de måske det bedre. Der er lavet undersøgelser for dette, se bl.a. Hogan 1997, 

Ireland & Lennox 2002 og Weber & Willenborg 2003. Ud fra ovenstående argumenter må forventningen 

være, at der er en negativ sammenhæng mellem BIG4 og resultatstyring, hvilket giver følgende hypotese: 

H1: Alt andet end lige har selskaber der har valgt Big4 revisionsvirksomheder, højere regnskabskvalitet end 

selskaber hvor ikke-Big4 revisionsvirksomheder underskriver. 

 

9.2 Betydningen af kvindelige revisorer 

Inden for de sidste årtier har der været skandaler, som revisionsvirksomheder er blevet berørt af. Man kan 

få følelsen af, at revisorerne har været villige til at tage en større risiko i forbindelse med regnskaber end 

før i tiden. Af skandalerne kan nævnes IT Factory, hvor KPMG har været revisor, samt Enron med Arthur 

Andersen som revisor7. Kunne man have undgået det ved at være lidt mere risikoavers? Altså være lidt 

mere skeptisk overfor selskaberne. Denne skepsis kan dannes ud fra etisk opførsel. Den etiske opførsel kan 

være resultatstyring til egen tilvænning. Ved at ikke at agere etisk korrekt kan det måske resultere i, at den, 

som udfører denne uetiske adfærd får gavn at det professionelt.  

Ud fra ovenstående kunne skandaler måske være undgået, hvis man var mere risikoavers samt havde en 

større etisk moral. Tidligere studier har vist, at kvinder besidder disse evner. At være risikoavers kan være 

biologisk, samfundsmæssigt og økonomisk (Chin & Chi 2008) begrundet, som gennemgås senere i afsnittet. 

Mens det at opføre sig etisk korrekt, måske bare ligger mere til kvinder. Men kan bl.a. se på hvem, der som 

regel bliver arresteret. Dette er i langt de fleste tilfælde mænd.   

Der er mange grunde, der gør denne vinkel interessant for denne afhandling. Der er f.eks. den generelle 

kønsdebat, som diskuteres ofte. Det kan være derhjemme eller på arbejdet. Det handler måske om at være 

                                                           
7
 I begge selskaber kan det nævnes at alle de underskrivende revisorer var mandlige. 
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bedst. Det siges, at kvinder er bedre til at multitaske, og at mænd er bedre til at arbejde hårdt. Det går mest 

på det fysiologiske. Her kunne det være interessant at se, om kvinder i revision medfører bedre 

regnskabskvalitet. Der er studier, som viser en positiv sammenhæng med regnskabskvaliteten. Det kan også 

hænge sammen med, at der er færre kvinder i revisionsbranchen (Warming-Rasmussen et al. 2007). Disse 

kvinder kan have følelsen, at de skal yde mere og være mere perfekte. De gør måske mere for at opdage 

resultatstyring. Dette kan relateres til kvinders risikoaversion og deres etiske moral. 

Det at der er få kvinder i revisionsbranchen, er branchen opmærksom på. Dog skal kvinderne som kommer 

ind i branchen også være kvalificeret. For som et studie omkring kvinder i ledende positioner i selskaberne 

viser, at selvom der er en positiv sammenhæng mellem kvinder og regnskabskvalitet, skal man ikke bare 

ansætte kvinder for at ansætte. Det er de kvinder, som er i de ledende positioner, som øger kvaliteten 

(Krishnan & Parsons 2008).     

Som skrevet forventes det, at kvinder er mere risikoavers (Niessen & Ruenzi 2007), samt at deres opførsel 

er mere etisk korrekt end mænd (Eynon, Hill & Stevens 1997). Dette er både i livet og i professionen (som 

revision er). Hvis man kigger på de to måder, kvinder agerer på, kan det antages, at kvinder med en større 

sandsynlighed foretager en negativ beslutning end, hvad mænd ville gøre. 

Det kunne umiddelbart syntes mærkeligt, at der er forskel mellem mand og kvinde i revisionsbranchen. Dog 

har det vist sig i andre felter, at der er en vis forskel. Det har de argumenteret.   

Det biologiske, samfundsmæssige og økonomiske har ligeledes en indflydelse på, at det kvindelige køn kan 

være mere risikoavers. Zuckermann (1994) har endda argumenteret for, at det biologiske aspekt gør en 

forskel. Han fandt ud af, at enzymet monoaminoxidase er højere hos kvinder. Dette enzym er med til at 

reducere følelsen af at skulle søge sensationer, som gør, at man i mindre grad vil søge risiko. En anden 

biologisk grund til at kvinde er mere risikoavers er, at kvinder føler større ansvar for reproduktion af arten 

og har derfor mindre incitament for at søge risiko, jf. Buss (1999). Den sidste grund er, at kvinder generelt 

lever længere end mænd. Så kvinder kan have mere ud af at tage mindre risiko end mænd. Hvis en kvinde 

derfor har taget en risiko og oplever den negative konsekvens, skal hun også leve længere med den, jf. 

Hersch(1996). 

Det socialistiske aspekt er blevet dokumenteret af Tuddenham (1952), som sagde, at kvinder som tog risici, 

var også dem, man så ned på i samfundet. På den måde blev de upopulære, dog var det lige modsat med 

mænd. Yderligere nævnte Slovic (1996), at de roller som man skulle udfylde, som mand og kvinde gjorde, at 
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det kunne medføre en større forsigtighed og mindre tillid til kvinder. Hvorimod hos mænd var det lige 

omvendt. 

Det med at være risikoavers følger helt over i den professionelle verden. Der er flere eksempler på kvinder, 

som er risikoaverse i det professionelle. Kvinders holdning til investeringer er risikoavers. Det har Barber & 

Odean (2001) dokumenteret. De skrev, at kvinder har mindre tillid end mænd til investering med penge. 

Denne mindre tillid fra kvindens side til investeringer med penge og mindre fokus på personlig gevinst ved 

rapportering, har effekt på deres form for rapportering. Den er formentlig mere konservativ, som i denne 

tid har været en fornuftig ting.  

I forbindelse med revisionen forventes det, at kvindelige revisorer minimerer klienternes skøn i forhold til 

de mandlige revisorer, når vi snakker resultatstyring. Altså er de måske mere skeptiske overfor selskabets 

første skøn grundet deres risikoaversion. Ved at de er lidt mere konservative betyder, at de er mindre udsat 

for fejl forsaget af en for positiv resultatstyring fra selskabets side, og som nævnt før er deres etiske moral 

større. Det kan gøre dem bedre til at genkende uetisk adfærd, jf. Khazanchi (1995). Jeg vil ud fra 

ovenstående argumenter teste følgende hypotese. 

H2: Andelen af kvinder blandt de underskrivende revisorer er positivt forbundet med regnskabskvaliteten 

 

9.3 Antallet af revisionsvirksomheder 

Som nævnt i den første hypotese, er der forbundet en stor omkostning med revision af selskaber. I denne 

hypotese vil vi teste om antallet af revisionsvirksomheder øger regnskabskvaliteten. Ved at have to 

revisionsvirksomheder bliver omverdens tillid forøget, da revisionsvirksomhederne vil blive mere 

uafhængige af selskabet. Skal to revisionsvirksomheder reviderer selskabet, er det dyrere end, hvis en 

skulle gøre det. Det skriver Zerni et. Al. (2012) i hans studie, om to revisionsvirksomheder øger kvaliteten i 

Sverige. Det kan skyldes den ekstra konkurrence, som der er ved at gå fra to til en revisor. Her i Danmark 

har der siden den første aktieselskabslov fra 1930 været krav om, at der skulle være to 

revisionsvirksomheder til at revidere børsnoterede selskaber. En af de revisionsvirksomheder skulle være 

statsautoriseret. Dette krav om to revisorer blev fjernet i forbindelse med opdatering af årsregnskabsloven 

i 2001 i § 1358. Dog blev kravet holdt omkring mindst én statsautoriseret revisor. Grunden til denne 

ændring er, at lovgiverne mente, det var en unødvendig økonomisk byrde for selskaberne. Man havde altså 

fået større tillid til, at de statsautoriserede var blevet i stand til at have med mere komplekse sager at gøre. 

                                                           
8
 Lovgivningen fik først effekt på regnskaber efter 01.01.2005. 
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Det skyldtes størrelsen af selskaberne. Samtidig var det i USA ikke et krav om to revisionsvirksomheder, og 

der blev draget den konklusion, hvis man i USA kunne revidere alene, kunne det også lade sig gøre i 

Danmark. Hvor mange, der har valgt ikke at have to revisorer, kan ses i den deskriptive statistik senere.    

Det er både interessant at se, om to revisorer øger regnskabskvaliteten i forhold til en, og ligeledes hvem 

disse to personer er. Det kan dreje sig om to af de store, to af de små eller en af hver. I tidligere studier, 

hvor det har været pålagt selskaberne have to revisorer, har det vist at være forskel i disse konstellationer. 

Hvor der er to store selskaber, er der mindre positiv resultatstyring i forhold til den med to små, jf. Francis 

(2009). Det er lidt en udvidelse af testen fra første hypotese.  

Interessen falder også på ændringen i lovgivningen. Hvis kvaliteten nu er bedre ved to 

revisionsvirksomheder end ved en, er det så en god ide at ændre lovgivningen? Måske har denne lempelse 

ikke den store effekt på tillid til årsregnskaberne. Det er på baggrund af revisionsbranchen egen evne til at 

øge tillid, ved hele tiden være sikker på, at revisorerne er uafhængige, og at der foretages gennemgang af 

afsluttede sager, så man sikrer den høje kvalitet. Dette er især i forbindelse med, at der kun er en, som skal 

underskrive. Dog skriver Zerni et. Al. (2012), at to revisionsvirksomheder har bedre kredit ranking, og har 

mindre risiko for at blive insolvent, samt mindre resultatstyring. Alle disse ting er med til at forbedre tillid til 

selskabet. Det er derfor op til selskabet, hvor meget disse ting er værd i forhold til, hvor meget revisorerne 

koster.  

Som skrevet i ovenstående ser man, at sammensætningen af de to revisionsvirksomheder har effekt på 

regnskabskvaliteten. Dette støtter vores første hypotese. I denne hypotese skal vi kigge på argumenter for 

og imod. 

Argumenter for hypotesen skal findes i tidligere studier. Her har Carcello & Nagy (2004) lavet et studie, 

hvor der kigges på, hvordan det bruges, hvis det drejer sig om to revisionsvirksomheder. De nævner, at der 

ved to revisionsvirksomheder kan foretages en rotation på revisionsvirksomhedsniveau og ikke kun 

indenfor det enkelte team. Denne rotation mellem revisionsvirksomheder hjælper med til at opretholde 

uafhængigheden til selskabet. Det er qua, at det ikke er den samme person, som reviderer tilsvarende 

område. Da de forskellige områder som reelt styres af forskellige ledende personer, vil der ikke blive skabt 

et forhold til revisionsvirksomheden, som kan betvivle revisors uafhængighed. Fordelen ved at rotationen 

foregår mellem to revisionsvirksomheder, som har revideret selskabet i en årrække, er at 

revisionsvirksomheder stadig beholder deres viden på selskabet, samt deres forretningsgange9. Derved 

                                                           
9
 Kendskab til forretningsgangene og virksomheden er et krav i forbindelse med planlægningen af revisionen, jf. ISA 
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undgår man ulempen ved at miste al viden ved at skifte mellem to enkelte revisorer. Der vil ved hver start 

nemlig være forbundet en del tid på at genskabe kendskab til selskabet igen. Yderligere foretager revisor 

nogle gange yderligere rådgivning eller regnskabsmæssig assistance. Derved kan de to kontrollere 

hinandens arbejde og sikre uafhængigheden. Da der i dag i Danmark er tale om rotation på den 

underskrivende revisor, samt at man ikke må foretage andet end revision, jf. green paper fra EU(FSR 2012).  

Et andet argument for at to revisionsvirksomheder øger regnskabskvaliteten er, at når man er to 

uafhængige revisorer, fremstår man stærkere overfor selskabets ledelse. Revisorerne vil derved ikke føle sig 

tvunget til at undlade at rapportere fejl og mangler i påtegningen. De ville muligvis skrive det i 

revisionsprotokollatet i første omgang, selvom det måske skulle have været en supplerende oplysning, 

Zerni et al. (2010). Dette bliver også bakket op af et spilteoretisk argument. Straffen for ikke at lave en 

uafhængig rapportering, når man er to revisionsvirksomheder, overgår fordelen ved ikke at gør det, jf. 

Kargupta (2007). Denne sondring er ikke helt så klar, når der foretages revision af en revisionsvirksomhed. 

Derfor sikres sandsynligheden for en mere uafhængig rapportering. 

Dog er der også argumenter for, at to revisionsvirksomheder ikke nødvendigvis øger regnskabskvaliteten. 

Det kan være det potentielle ”free rider” problem. Det kan ske ved, at den ene revisor ligger sig så meget 

op af den andens arbejde, så han ikke foretager det, han burde. En anden vinkel på det kunne være 

rivaliseringen mellem revisionsvirksomhederne. Man er på den måde ikke altid villig til at give oplysninger 

videre på den mest hensigtsmæssige måde. Dette kan have indflydelse på effektiviteten af revisionen (Zerni 

2012). Det er dog beskrevet i loven om revisorer, at der er krav om en effektiv revision, jf. revisorloven § 

16. Ud fra disse argumenter udformes hypotesen således.     

H3: Selskaber med to generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder har højere regnskabskvalitet end 

selskaber med en generalforsamlingsvalgt revisor. 

 

9.4 Antallet af underskrivende revisorer 

I forbindelse med et regnskab skal der foretages revision, hvis de er underlagt revision af lovgivningen, jf. § 

135, stk. 1 i årsregnskabsloven. Dog er alle de selskaber, som analyseres i denne opgave underlagt revision. 

Dette er på baggrund af, at de er børsnoteret og derfor falder under regnskabsklasse D, jf. § 7, stk. 4 i 

årsregnskabsloven. Revisionen medfører en konklusion fra revisor, hvor minimum en revisor skal 

underskrive i Danmark. På børsnoterede selskaber skal denne revisor være statsautoriseret. I praksis vil der 

være en til to underskriver per revisionsvirksomhed. 
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Ud fra ovenstående hypotese var der argumenter for, at to revisionsvirksomheder formentlig ville øge 

regnskabskvaliteten. Det kan formodes, at det samme ligeledes gælder antallet af underskrivende 

revisorer. I praksis vi der typisk være op til 4 revisorer, som underskriver årsregnskabet. Denne hypotese er 

derfor en videreudvikling af forrige hypotese. 

Det interessante ved hypotesen er, om der er forskel på en eller flere underskrivende revisorer. Det 

fremkommer, når man kigger på det fra et reguleringssynspunkt. I Danmark er der, som før nævnt, kun krav 

om at en revisor underskriver regnskabet. Hvorimod i Taiwan(Chen, Lin & Zhou 2005) og i Frankrig (Zerni 

2012)10 er der krav om minimum to underskriver. I Taiwan kræves der to underskrivende revisorer, mens 

der i Frankrig er krav om to revisionsvirksomheder, altså minimum to underskrivende revisorer. Indtil 2005 

fungerede det ligeledes sådan i Danmark, kravet var dog, at der var to underskrivende 

revisionsvirksomheder. I stedet for at gå fra to revisionsvirksomheder til en kunne lovgiverne have skrevet, 

at der minimum skulle være to underskrivende revisorer. Derved kunne man stadig kræve, at to personer 

var med til at underskrive. Dog var uafhængigheden ikke den samme, da disse kunne være fra samme 

selskab. Trods dette var der stadig to, som havde en holdning til årsregnskabet. Denne holdning vil der blive 

kigget i forbindelse med argumenterne for dannelsen af hypotesen.    

Da denne hypotese er en videreudvikling af foregående hypotese, vil jeg kigge på argumenterne 

vedrørende forrige hypotese og se, om de også er tilfældet i denne hypotese. Vi finder dette interessant, da 

der ikke er foretaget nogen studier på området. Vi vil derfor bruge argumenter på antallet af 

revisionsvirksomheder som base for udviklingen af denne hypotese. 

Tilliden til årsregnskaberne er en effekt af to revisionsvirksomheder, dette bliver beskrevet af Zerni (2010). 

Denne tillid kan fremstå ved ikke at være af lige så god kvalitet, da man ikke har to uafhængige 

revisionsvirksomheder, men derimod to personlige uafhængige revisorer. Selvom disse måske ikke arbejder 

sammen til dagligt, vil det dog være mærkeligt, hvis de ikke interagerer på opgaven. Derved vil den 

vidensdeling som foretages mellem to revisorer fra samme revisionsvirksomhed stadig give samme 

konklusion. Det må formodes, at omverdenen har denne holdning. Derfor ville to underskrifter fra samme 

revisionsvirksomhed ikke have samme tillid som to uafhængige revisionsvirksomheders underskift. 

Dette kan føre os til det første argument fra forrige hypotese. De vil ikke kunne rotere, da det vil være de 

samme som roterer. Dog kunne man tænke, at der var tre revisorer, som roterede mellem de to pladser, 

                                                           
10

 Der er flere lande end ovennævnte. Zerni (2012) nævner også Algeriet, Marokko, Elfenbenskysten, Tunesien, Congo, 
Saudi Arabien og Kuwait. De, som er nævnt i ovenstående, har mest relevans for opgaven. Det er grundet 
sammenlignigheden mellem Danmark og Frankrig, mens Taiwan tilhører det voksende marked i Asien.  
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der er. På den måde vil det blive set på med nye øjne hvert år. Det ses dog i data, at dette ikke er tilfældet. 

Den ovenstående rotation sker kun, når der skal ny underskrivende revisor ind fra en revisionsvirksomhed. 

Således kan hele argumentet ikke bruges. Dette er beskrevet af Carcello & Nagy (2004). 

Argumentet angående pres fra selskabets side som Zerni (2010) beskriver, kan også bruges på antallet af 

revisorer. De står stærkere over for pres fra selskabet, når der er mere end en revisor. Selv hvis de to 

revisorer er fra samme revisionsvirksomhed, vil de stå stærkere. På den måde udvikles argumentet fra 

forrige hypotese. Hvis man er fra samme revisionsvirksomhed, er man stærkere. Det kunne dog tænkes, at 

to revisorer fra hver deres revisionsvirksomhed kunne presses til at revisionsvirksomheden gik fra to 

revisionsvirksomheder til en. Her kunne der være tale om, at det kunne mindske regnskabskvaliteten. Det 

vurderes, at denne situation ikke er højaktuel, og derfor forøger flere revisorer robustheden overfor pres 

og dermed øges regnskabskvaliteten. Derfor kan argumentet omkring mindre regnskabskvalitet fra forrige 

hypotese ikke bruges, når der ses konkurrence. Her bliver konkurrence elementet taget ud af ligningen. Så 

den relation er ikke så signifikant, som Zerni (2012) beskriver omkring to revisionsvirksomheder.  

Et argument mod øget regnskabskvalitet i forbindelse med flere underskrivende revisorer er, at revisorer 

bruger andres arbejde til at drage konklusioner. Problemstillingen er kaldt ”free rider”, som er beskrevet af 

Zerni (2012). I forhold til forrige hypotese er ”free rider” et større problem. For eksempel kan en 

underskrivende revisor udføre det store arbejde, mens de tre andre bare skriver under. Så får selskabet 

måske ikke den ønskede kvalitet, som fire revisorer kan give. Dette er med udgangspunkt i problemet, som 

er forklaret i forrige hypotese. Dette eksempel er sat på spidsen, men det vurderes ikke at blive aktuelt. 

Dog er chancen ved fire revisorer, at anden revisoren fra de to revisionsvirksomheder bare underskriver, og 

ikke bidrager med yderligere meninger. Dette menes ikke at blive tilfældet, da revisionsvirksomhederne 

gerne vil beholde deres ry. Det vil formentlig være imod arbejdspolitikker indenfor revisionsvirksomheden. 

Dermed bliver den vidensdeling, der er blandt alle revisorerne, til en positiv effekt på regnskabskvaliteten. 

Ud fra følgende bliver hypotesen dannet.   

H4: Selskaber som, hvor kun en revisor underskriver, har lavere regnskabskvalitet end selskaber med to eller 

flere underskrivende revisorer uanset om de er eller ikke er fra samme revisionsvirksomhed. 
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10 Definition af testvariable 

Efter at have beskrevet de fire hypoteser, skal der defineres de variable, som skal bruges til test af 

hypoteserne. Definitionen af testvariablene sker efter en vurdering af, hvordan variablen på den mest 

hensigtsmæssige måde kan defineres. Dette er gjort for at kunne teste, om de har effekt på resultatstyring 

eller ej. Denne test foretages ved hjælp af multipel regression, for at se effekten på resultatstyring. I 

efterfølgende gennemgås definitionen af variablene. Efter definitionen af testvariablene vil der blive 

foretaget en beskrivelse af modellerne til test af testvariablene. 

 

10.1 Big4 revisionsvirksomheder 

Variablen indeholdende Big4 skal defineres så effekten findes ved brug af big4 revisorer. Her skal der tages 

højde for, at der indtil regnskaberne startende fra 01.01.2005 var krav om to revisionsvirksomheder, 

herefter blev det valgfrit. Derved kan konstellationen mellem revisionsvirksomheder, som før nævnt være 

følgende: 

 Revisor 1 Revisor 2 

Konstellation 1 Big4 Big4 

Konstellation 2 Big4 Ikke Big4 

Konstellation 3 Ikke Big4 Ikke Big4 

 

Derved kunne tre 0-1 variable dannes ud fra disse konstellationer. Det er fordi at de børsnoterede selskaber 

vil have stor tillid til de årsregnskaber, som de udsender. Ud fra tidligere beskrevet har Big4 et bedre 

omdømme i forhold til ikke Big4 revisorer. Derfor bliver der defineret to 0-1 testvariable til at teste samme 

formål. Det gøres med udgangspunkt i de to første konstellationer. De udformes således: 

Big4-1 Variablen får 1, hvis der minimum er en Big4 revisor, som underskriver. Resten får 0.  

Big4-2 Variablen får 1, hvis begge revisorerne som underskriver, er Big4 revisor. Ellers 0. 

 

10.2 Kvindelige underskrivende revisorer 

Til testvariablen omkring kvindelige underskrivende revisorer fremkommer der en problemstilling. Det er 

omkring antallet af årsregnskaber, hvor der er kvindelige underskrivere. Som beskrevet tidligere er der ikke 

mange kvinder indenfor revisionsbranchen. Der skal derfor tages højde for denne problemstilling. Der kan 
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være minimum en underskriver og maksimalt fire underskrivere. Det gøres ved at definere to testvariable.  

Kvinder Variablen får 1, hvis der er minimum en kvindelig underskrivende revisor ellers 

0 

Kvinder_andel Variablen kan få værdien mellem 0-100. Der gøres ved at danne et ratio for 

kvinder som underskriver, altså 

                                                     

                                                 
    . 

Ved at definere testvariabel nummer to får årsregnskaber med høj andel af kvindelige underskrivende 

revisorer større effekt. Det ændrer ikke på antallet, men det hjælper med at finde effekten, som kvinder 

har på årsregnskabet. Det må formodes at jo større ratio, jo mere indflydelse fra en kvinde. 

 

10.3 Antallet af revisionsvirksomheder 

Der har til 01.01.2005 været krav om at selskaber, som er børsnoterede, skal have to 

generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder til at underskrive årsregnskabet. I årene herefter har det 

været frivilligt om børsnoterede selskaber ville vælge at have to revisionsvirksomheder til at underskrive. 

Definitionen af variablen er således 

RevVirk Variablen får 1, hvis der er to revisionsvirksomheder, ellers 0. 

Afsnittet med den beskrivende statistik vil indeholde en beskrivelse af, hvordan lempelsen har påvirket 

valget af antallet af revisionsvirksomheder efter 01.01.2005. Altså om der er flere som har valgt kun at have 

en revisionsvirksomhed.  

 

10.4 Antallet af underskrivende revisorer 

Testvariablen med antallet af underskrivende revisorer kan defineres på flere måder. Man kunne lave en 

variable med fire niveauer, som repræsenterede, om man havde en, to, tre eller fire revisorer. Dog 

vurderes det ikke at være nyttigt. Der kan nemlig forekomme tilfælde, hvor antallet af revisorer kan svinge. 

Det vurderes derved essentielt at undersøge om der forskel mellem at have en revisor eller at have flere. 

Herefter defineres variablen således: 

RevPartner Variablen får 1, hvis den kun er en underskrivende revisor, ellers 0. 
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11 Modeller til analyse af testvariable 

Modellerne til analyse af hypoteserne er en multipel regressionsanalyse. Den beregner de uafhængige 

variablers indflydelse på den afhængige variabel. Det er den afhængige variabel på venstre side af 

lighedstegnet, mens det til højre er de uafhængige variabler. Der udformes to modeller. Modellen i Ligning 

2 analyserer resultatstyring både negativ og positiv. Man vil derfor kunne konkludere om selskaber 

foretager positiv eller negativ resultatstyring. Mens modellen i Ligning 3 analyserer, om der er foretaget 

resultatstyring. Modellen kan derfor bruges til at analysere, om der generelt er mere eller mindre 

resultatstyring mellem grupperne indenfor testvariablen. De er udformet på følgende måde:  

Ligning 2 

                                                                                         

    , 

Ligning 3 

|   |                                                                                      

    . 

I forbindelse med de to ligninger gennemgås fejlleddene, som er         og |   |   . Altså en forklaring 

mellem de eksakte værdier og de absolutte værdier er illustreret ved Illustration 1. Den viser hvordan 

forventningen er til fejlleddene. Forventningen til fejlleddene er, at de har en gennemsnitlig middelværdi 

på nul. Det indikerer, at der ikke er nogen form for resultatstyring. Ser vi på de negative fejlled, så viser de, 

at selskabet foretager negativ resultatstyring, mens at positive værdier viser positiv resultatstyring. Det er 

altså værdier, som er forskellige til forventningen ud fra de to ligninger. Det skal nævnes, at selvom 

værdierne er forskellige fra nul ikke nødvendigvis medfører tilsigtet styring. Det kan også være grundet fejl i 

estimering af periodiseringsbeløbet. Kigger vi på de absolutte værdier, så bliver de gamle negative værdier 

normeret. Det gør, at alle observationer bliver positive. Herved kigger vi ikke på retningen af 

resultatstyring, men på mængden af resultatstyring.  
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Illustration 1 - Forklaring af eksakte og absolutte værdier af fejlleddene. 

Herefter vil afhandlingen foretage en analyse af hypoteserne på baggrund af de modeller, som er beskrevet 

i Ligning 2 og Ligning 3. De analyser som foretages for alle testvariablene er følgende: 

Eksakte -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Absolutte 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Negative fejlled Positve fejlled
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11.1 Variable i modeller 

Her vil variablene blive gennemgået, samt hvorfor de er medtaget i modellen for at kunne undersøge 

afhandlingens hypoteser. 

Den styrbare del af periodiseringsbeløbet (      ) og den absolutte værdi af den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet (|   |   ) er de to første variabel, som bliver beskrevet. Det er de afhængige 

variabler i de to modeller. De er fremkommet i forbindelse med Jones modellerne. Det er fejlledet fra Jones 

modellerne, da Jones modellerne forsøger at finde den ikke styrbare del af periodiseringsbeløbet. Fejlledet 

Model 1 og 2

Multivariabel test på

datasættet fra 2002-2012

Her ses på estimaterne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet,

altså både den eksakte (model 1) og den absolutte værdi (model 2), i

forhold til de to grupper indenfor hver testvariabel. Her vil noget af

effekten blive forklaret af kontrolvariablene og kan skabe andre

resultater i forhold til den mere simple metode 

Model 3

Multivariabel test på

datasættet fra 2002-2012 på 

de positive estimater

Her ses på estimaterne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet

som er positive. Det er styret pga. antagelsen, at den positive

resultatstyring er værst.

Model 1-1 og 2-1

Multivariabel test på

datasættet fra 2002-2007

Her ses på estimaterne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet,

altså både den eksakte (model 1-1) og den absolutte værdi (model 2-1), 

i forhold til de to grupper indenfor hver testvariabel. Her vil noget af

effekten blive forklaret af kontrolvariablene og kan skabe andre

resultater i forhold til den mere simple metode. Her ses på selskaberne 

før finanskrisen, om de agerede anderledes i forhold til i finanskrisen

samt over hele perioden

Model 1-2 og 2-2 

Multivariabel test på

datasættet fra 2002-2012

Her ses på estimaterne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet,

altså både den eksakte (model 1-2) og den absolutte værdi (model 2-2), 

i forhold til de to grupper indenfor hver testvariabel. Her vil noget af

effekten blive forklaret af kontrolvariablene og kan skabe andre

resultater i forhold til den mere simple metode. Her ses på selskaberne 

i finanskrisen, om de agerede anderledes i forhold til før finanskrisen

samt over hele perioden
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er den del, som ikke kan forklares af disse. Fejlledet er den styrbare del af periodiseringsbeløbet, som også 

er mål for resultatstyring. I forbindelse med test af modellerne i Ligning 2 og Ligning 3 var der ingen 

signifikant forskel mellem de to fejlled fra Jones modellerne. Samtidig er begge modeller meget anvendt i 

tidligere studier omkring resultatstyring. Med den information er der valgt at bruge den modificerede Jones 

model. Det er gjort ud fra betragtningen, at den modificerede Jones model kommer med færrest fejl i 

forbindelse med test af Type-1 og Type-2 fejl. Analysen er også foretaget på baggrund af Jones-modellen. 

Det er vedlagt som bilag 2. 

Kontrolvariablene er baseret på tidligere studier.        angiver størrelsen af revisionsvirksomheden, som 

er log af de totale aktiver. Grunden til, at man har størrelsen med, er at store selskaber har mere stabile 

indtægtsstrømme. Samtidig har de bedre forhandlingskompetence overfor eksterne parter, og på måde 

kan de komme bedre igennem vanskellige økonomiske situationer. Det viser Becker et al. (1998) og 

Reynolds & Francis (2000). De viser, at størrelse har en indflydelse på det styrbare periodiseringsbeløb. Det 

bekræftes også i den beskrivende statistik, at der er en signifikant forskel mellem de grupper, som 

testvariablene danner. Det er både på testvariablene Big4, RevVirk og RevPartner. Reynolds and Francis 

(2000) finder en negativ sammenhæng mellem størrelse og periodiseringsbeløbet. Det danner 

forventningen til kontrolvariablen. 

Becker et al. (1998) og Reynolds and Francis (2000) viser yderligere, at pengestrømmene (      ) har en 

effekt på den styrbare del af periodiseringsbeløbet. De viser, der er en negativ sammenhæng mellem 

pengestrømmene og periodiseringsbeløbet. En yderligere grund til valget er, at pengestrømmene er et mål 

for, hvordan selskabet klarer sig. Derfor kan argumentet fra størrelse bruges her. I den beskrivende statistik 

fandt vi en signifikant forskel mellem grupperne i testvariablene omkring pengestrømmene. Det var 

variablene Big4, Kvinder og RevVirk.   

Ifølge incitamenterne som før beskrevet, har gæld en indflydelse på, om man foretager resultatstyring. Det 

handler omkring forpligtelser over for tredje part omkring resultatet. Derved kan ledelsen have større 

incitament for at foretage positiv resultatstyring, hvis de har meget gæld i forhold til aktiver (Watts & 

Zimmermann 1986). Kontrolvariablen          er langfristet gæld i forhold til de totale aktiver. 

Forventningen bliver dannet fra Becker et al. (1998), som finder en negativ sammenhæng mellem gæld og 

periodiseringsbeløbet. Det hænger sammen med, at hvis selskabet ikke kan vise det rigtige resultat, så kan 

man skabe en buffer til næste for at være sikker på at overholde betingelserne i kontrakten. I den 

beskrivende statistik viser variablen kvinder, at der er signifikant forskel mellem at have en kvindelige 

underskriver eller ej. Det følger som før beskrevet, at kvinder er mere risikoavers end mænd. 
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       er medtaget som kontrolvariabel. Det er den absolutte værdi af det totale periodiseringsbeløbet i 

forhold til de totale aktiver. Francis, Maydew & Sparks (1999) argumenterer for at selskaber med høj værdi 

i        har større chance for at have fejl i periodiseringsbeløbet, og have mulighed for at have større 

resultatstyring. Det er fordi, at jo større periodiseringsbeløbet er, jo nemmere er det at skjule 

resultatstyringen. Det er grundet sværhedsgraden i at adskille den styrbare del fra den ikke styrbare del. 

Den kommer måske fra manglende kendskab til branchen eller selskabet. Samtidig er det disse selskaber, 

som vil have mest at vinde på at bruge Big4 revisionsvirksomheder. Det er for at have den større tillid til 

selskabets årsregnskab. Det bliver verificeret af Becker et al. (1998), som her finder en positiv 

sammenhæng mellem størrelsen på periodiseringsbeløbet og den styrbare del af periodiseringsbeløbet. 

Den beskrivende statistik finder kun en variabel til at understøtte valget af kontrolvariablen. Det er 

RevPartner. 

Yderligere til at måle performance i selskabet er variablen         medtaget. Det er en dummy variabel som 

antager værdien 1 hvis der er underskud, ellers 0. Det er grundet, der kan være incitamenter for at foretage 

positiv og negativ resultatstyring. Det kan være for at skabe en buffer til næste år, hvis man ikke kan nå det 

forventede resultat. Det kan også være, at direktionen forventer positive resultater hvert år, så ledelsen 

udøver positiv resultatstyring. Det ses i den beskrivende statistik, at der er signifikant forskel mellem 

grupperne på alle testvariablene, når det omhandler årets resultat. 

Til sidst medtages       for at kontrollere for den potentielle effekt, som kan forekomme mellem de 

forskellige år. Derved indsættes en variabel, som antager værdien 1 ved 2002, 2 ved 2003, osv. Herved 

fanger variablen effekten af de forskellige år. Det kan være, at nogle år er mere ekstreme i forhold til andre. 

Her kan nævnes finanskrisen. Det skabte ekstreme økonomiske forhold for mange selskaber.  
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12 Dataindsamling og beskrivende statistik   

I følgende afsnit vil der være en beskrivelse, hvordan datasættet er fremkommet. Altså hvilke kilder som er 

anvendt, samt beskrivelse heraf. Yderligere vil der være en beskrivelse af datasættet. Den vil tage 

udgangspunkt i de ovenstående testvariable indenfor hver hypotese.  

 

12.1 Dataindsamling 

Datasættet er baseret på databasen Orbis. Orbis er en finansiel database med over 65 millioner selskaber 

fra hele verden. Her er 241.000 danske selskaber. Her findes også data på finansielle selskaber, såsom 

banker og forsikringsselskaber. Udover de finansielle oplysninger så findes oplysninger omkring selskabets 

branchetilknytning. Der kan også findes informationer omkring selskabets historie, forretningsaktiviteter, 

kontaktinformationer og personoplysninger, altså hvem der er i bestyrelsen samt direktionen. Udover 

informationer som bruges til analyse har databasen sin egen analysedel. Denne er ikke brugt til 

afhandlingen, da SAS bruges som analyse redskab. Det vurderes at være mest brugbart. 

Der er foretaget et udtræk af finansielle oplysninger for 2002-2012. Det er gjort ud fra nogle specifikke 

kriterier, da afhandlingen ikke kan omhandle alle selskaber indenfor disse år. Første kriterium er at data 

skal være fra danske selskaber. Dertil kom kriteriet, at de skulle være børsnoterede for at kunne finde 

informationer til at undersøge hypoteserne med større sikkerhed. Yderligere bliver der kun foretaget 

undersøgelse af ikke finansielle selskaber. Grunden til det er de forskellige måder til at opgøre 

periodiseringsbeløbet på finansielle selskaber kontra ikke-finansielle selskaber. Disse forskellige måder at 

opgøre periodiseringsbeløbet er essentielt for vurderingen af resultatstyring på tværs af selskaberne. 

Herefter bliver data trukket, så vi kan beregne periodiseringsbeløbet, både den styrbare og ikke-styrbare 

del. Dvs. data som indgår i Jones-modellen og den modificerede Jones-model. Der er også trukket data til 

dannelse af kontrolvariable, som er med til at analysere resultatstyring. Dette gælder for eksempel 

langfristet gæld, årets resultat og cash flow. Dette beskrives senere.    

Herefter er data blevet gennemgået. De observationer, hvor data ikke var tilstrækkelig, er blevet sorteret 

fra. Det kunne for eksempel være, at Orbis ikke havde opgørelse på cash flow på det pågældende selskab i 

det pågældende år.   

Efter gennemgangen af de finansielle data skal der findes informationer, som understøtter testvariablene. 

De er fundet i årsregnskaber på selskabets hjemmeside. Det er grundet, at informationen er mest 

tilgængelig, især ved ældre årsregnskaber. Her er noteret, hvem der har underskrevet, både omkring 
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virksomhed og revisor. I forbindelse med notering af oplysninger omkring revisor blev der stikprøvevis 

kontrolleret om udtrækket fra Orbis var korrekt. Stikprøven viste at de finansielle data fra Orbis stemte 

overens med tallene fra årsregnskaberne. 

   

12.2 Beskrivende statistik 

Efter at der er foretaget verificering af data ved stikprøvekontrol, fremkommer datasættet til analysen. 

Herefter er det totale antal regnskabsår 1043. Her er der data til brug for de to Jones-modeller samt til 

modellen, der vurderer, om der er en signifikant forskel i testvariablene. Nedenstående tabel viser 

testvariablenes 1 side. Altså der hvor betingelse er opfyldt, som beskrevet under testvariable. Yderligere 

kommentarer foretages i de enkelte efterfølgende afsnit.   

 

Tabel 2 - Den viser antallet af regnskabsår både for totalen, samt for hver testvariabel. Det er på årsbasis og total. Dertil er der 

vist middelværdien, som viser hvor stor en andel som opfylder testvariablene. 

I forbindelse med de næste afsnit er der brug for en forklaring vedrørerend signifikans. Vi definerer, 

hvordan signifikansen betragtes. Her bruges de mest udbredte konfidensniveauer indenfor statistikkens 

verden, som giver signifikans. Vi vil definere tre former for signifikans således: 

p<0,1 Det er svag signifikans, som markeres med ”*”. 

p<0,05 Det er signifikans, som markeres med ”**”. 

p<0,01 Det er stærk signifikans, som markeres med ”***”. 

Stjernerne bruges i forbindelse med Tabel 8 indeholdende testene af alle testvariablene.  

Kvinder-andel

Antal Middelværdi Antal Middelværdi Antal Middelværdi Middelværdi Antal Middelværdi Antal Middelværdi

2002 66 64 0,9697 32 0,4848 11 0,1667 0,0527 66 1,0000 0 0,0000

2003 69 67 0,9710 32 0,4638 13 0,1884 0,0577 69 1,0000 0 0,0000

2004 71 68 0,9577 33 0,4648 17 0,2394 0,0713 71 1,0000 0 0,0000

2005 80 74 0,9250 50 0,6250 20 0,2500 0,1020 41 0,5125 11 0,1375

2006 82 72 0,8780 60 0,7317 14 0,1707 0,0854 19 0,2317 9 0,1098

2007 97 79 0,8144 68 0,7010 10 0,1031 0,0593 17 0,1753 19 0,1959

2008 121 96 0,7934 85 0,7025 11 0,0909 0,0434 15 0,1240 17 0,1405

2009 117 95 0,8120 86 0,7350 13 0,1111 0,0534 10 0,0855 15 0,1282

2010 119 98 0,8235 90 0,7563 14 0,1176 0,0567 8 0,0672 13 0,1092

2011 119 107 0,8992 104 0,8739 11 0,0924 0,0462 6 0,0504 8 0,0672

2012 102 94 0,9216 93 0,9118 9 0,0882 0,0441 4 0,0392 8 0,0784

RevPartnerRevVirk
år Antal virk

Total 1043 0,1371

BIG4-1 BIG4-2

0,0591 100 0,0959914 0,8763 733 0,7028 143 326 0,3126

Kvinder
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12.2.1 Big4 revisionsvirksomheder 

Som ved gennemgangen af testvariablene tidligere vedrører dette emne to variable. Det viser sig i Tabel 2 

at 914 regnskabsår har minimum en Big4 revisionsvirksomhed som underskriver(Big4-1). Det er en 

middelværdi på 0,8763. Yderligere undersøgelse viser, at andelen er størst i de første år. Det hænger 

sammen med lovgivningen om to revisionsvirksomheder, som var gældende indtil 01.01.2005. Her var 

middelværdien over 0,90. Derefter har der været ”dal”, hvor man nåede minimum på ca. 0,79 i 2008. Det 

var, mens den globale økonomi gik godt, så kunne det tænkes, at selskaberne gerne ville ”spare” på 

revision og tog ikke Big4. Da finanskrisen indtrådte, kunne man se en stigning. Det kan skyldes, at 

selskaberne i en krisetid ønskede større tillid til årsregnskaberne. 

733 regnskabsår har kun Big4 revisorer(Big4-2). Den er steget fra 0,4848 til 0,9118. Stigningen er sket hvert 

år på nær 2007 og 2008. Det er stadig effekten af ændringen af lovgivningen. Det er grundet muligheden 

for kun at have en revisionsvirksomhed. Før i tiden var anden revisionsvirksomhed en lokal revisor, så 

derfor var det naturligt i forbindelse med effektivisering at gå til en revisionsvirksomhed. Selskaberne 

valgte, derfor Big4 revisor for samtidig at skabe mere tillid.  

Ved at undersøge forskellige nøgletal som angiver størrelse, årets resultat, cash flow, gæld og 

periodiseringsbeløb kan effekter forklares. Det ses i Tabel 3, at der kun er en af disse, hvor der er stærk 

signifikant forskel mellem de to grupper. Det er på størrelsen af selskabet baseret på aktiver. Selskaber som 

har en big4 revisor har i gennemsnit en størrelse på 13,981, hvorimod selskaber hvor der ingen Big4 revisor 

har en gennemsnitlig størrelse på 12,364. Det kan yderligere nævnes, at periodiseringsbeløbene både den 

reelle samt til absolutte værdi, er højere når der ingen Big4 revisor. Der er dog ikke en signifikant forskel 

mellem de to grupper.    

 

Tabel 3 - Beskrivelse af testvariablen Big4-1 

Den samme slutning gælder ved undersøgelsen, om der er forskel på selskaber, hvor man kun bruger Big4 

revisor, og hvor man ikke gør. Her er der også en stærk signifikant forskel på størrelse. Derved er selskaber, 

hvor der kun er Big4 revisorer, signifikant større end selskaber, hvor der ikke kun er Big4 revisorer. 

t.kr.

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse
t-statistik p-værdi

Log af aktiver 13,981 1,997 12,364 1,485 -11,040 <,0001

Årets resultat / aktiver i alt -0,034 0,524 -0,161 0,745 -1,870 0,063

Cash flow / aktiver i alt 0,031 0,242 -0,031 0,330 -2,070 0,040

Langfristet gæld i alt / aktiver i alt 0,159 0,182 0,155 0,212 -0,160 0,871

Totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt -0,065 0,425 -0,130 0,550 -1,280 0,204

Absolute værdi af totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt 0,118 0,413 0,185 0,534 1,360 0,175

Big4-1 = ej Big4-1Big4-1
 ej Big4-1
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Yderligere kan det tolkes, at periodiseringsbeløbet også her er større i selskaber, hvor der ikke kun er Big4 

revisorer. Heller ikke her er der en signifikant forskel. Det ses i Tabel 4. 

 

Tabel 4 - Beskrivelse af testvariablen Big4-2 

12.2.2 Kvindelige revisorer 

I dette emne var der to definitioner af testvariablen. Her bruges definitionen omkring andel til at komme 

med yderligere information med hensyn til antallet af regnskabsår, hvor der er en kvinde som underskriver. 

Det totale antal regnskabsår med mindst en kvindelig underskriver er 143 årsregnskabsår, som svarer til en 

middelværdi på 0,1371, se Tabel 2. Tabellen viser, at der i gennemsnit har været 11 observationer per år. 

På observationerne skal man kigge på andelen af kvinder. Den er stigende over årene 2002-2006, hvor det 

ligger stabilt på 0,10. Dvs. at når der er kvindelige underskrivere, repræsenterer de en andel på 0,10 af 

antallet af underskrivende revisorer.   

Som det ses i Tabel 5 er der to nøgletal, som er signifikant. Det ene er cash flow, som højere ved kvindelige 

revisorer. Det andet er årets resultat, som analyseres til at være højere for selskaber med kvindelige 

underskriver i forhold til dem, som ikke har. De selskaber med kvinder har et positivt resultat på 7,4 

procent af de totale aktiver, mens ikke kvindelige underskrivere har et underskud på 6,9 af de totale 

aktiver. Det er sammenhængende med studier omkring kvinder i ledelsen, jf. Krishnan & Parsons (2008). 

Yderligere fandt Krishnan & Parsons (2008) i deres studie, at kvinder var mere risikoaverse end mænd. Det 

viser sig også i nøgletallet omkring gæld. De kvindelige revisorer har mindre gæld per krone aktiv. Den 

forskel er signifikant mellem de to grupper. Dog er det reelle periodiseringsbeløb højere end ved ikke 

kvindelige revisorer. Det modsvarer, at kvinder er mere risikoaverse end mænd. Det vurderes ikke at have 

nogen effekt, da forskellen mellem de to grupper ikke er signifikant. Det ses, at kvindelige revisorer tillader 

mindre periodisering generelt, når man ikke kigger på positive og negative periodiseringsbeløb. Det er ikke 

signifikant.   

 

t.kr.

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse
t-statistik p-værdi

Log af aktiver 14,073 2,005 13,091 1,860 -7,380 <,0001

Årets resultat / aktiver i alt -0,053 0,583 -0,042 0,493 0,310 0,758

Cash flow / aktiver i alt 0,020 0,265 0,032 0,232 0,740 0,458

Langfristet gæld i alt / aktiver i alt 0,158 0,184 0,158 0,191 0,000 0,996

Totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt -0,073 0,472 -0,074 0,364 -0,050 0,963

Absolute værdi af totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt 0,131 0,459 0,116 0,353 -0,550 0,586

Big4-2 = ej Big4-2Big4-2 ej Big4-2
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Tabel 5 - Beskrivelse af testvariablen Kvinder 

 

12.2.3 Revisionsvirksomheder 

Definitionen af denne testvariabel var lige til. I Tabel 2 ses det, at 326 regnskabsår har to 

revisionsvirksomheder til at revidere, som svarer til en middelværdi på 0,3126. Kigger man på andelen af 

selskaber, som har to revisionsvirksomheder igennem årene. De tre første år er lig med lovgivningen på 

daværende tidspunkt. Den sagde, at der skulle være to revisionsvirksomheder. Efter lovændringen som før 

nævnt er der sket et fald i andelen. Den er gået fra en middelværdi på 1,00 til 0,0392 af observationer i 

2012. Selskaberne har måske vurderet, at to revisionsvirksomheder ikke var strengt nødvendigt. Den 

vurdering kan gøres på baggrund af økonomi, tillid, eller at forholdet mellem det økonomiske og tilliden 

ikke var favorabelt nok. 

Det ses dog i Tabel 6, at tre nøgletal er stærk signifikante mellem de to grupper. Den viser, at de selskaber, 

som revideres af to revisionsvirksomheder, er større, har bedre resultater og har bedre et cash flow. Det 

kunne indikere, at de store selskaber, hvor overskuddet er stort og samtidig har penge, bruger to 

revisionsvirksomheder for at opretholde tilliden, som er skabt ved to revisionsvirksomheder.  Det skal 

noteres, at selskaber med en revisionsvirksomhed er mere konservative i det reelle periodiseringsbeløb, 

men det er ikke signifikant. Det kan skyldes større sikkerhed fra revisors side, at periodiseringsbeløbet er 

korrekt estimeret, når der er flere revisionsvirksomheder. Det ses, at den absolutte værdi af 

periodiseringsbeløbet er mindre ved to revisionsvirksomheder. Det følger argumentet for det reelle 

periodiseringsbeløb. Større sikkerhed for at periodiseringsbeløbet er korrekt, samt at incitamentet ikke er 

stort. Det er fordi, det er store selskaber, hvor det går godt både på resultatsiden og pengestrømsiden.    

 

t.kr.

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse
t-statistik p-værdi

Log af aktiver 13,952 1,642 13,754 2,065 -1,290 0,198

Årets resultat / aktiver i alt 0,074 0,679 -0,069 0,534 -2,410 0,017

Cash flow / aktiver i alt 0,060 0,164 0,018 0,266 -2,550 0,011

Langfristet gæld i alt / aktiver i alt 0,126 0,142 0,163 0,192 2,740 0,007

Totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt 0,015 0,610 -0,087 0,408 -1,930 0,055

Absolute værdi af totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt 0,126 0,597 0,127 0,398 0,020 0,984

Kvinder = ej KvinderKvinder ej Kvinder
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Tabel 6 - Beskrivelse af testvariablen RevVirk 

 

12.2.4 Underskrivende revisorer 

Testvariablen med de underskrivende revisorer kunne have mange definitioner. Den blev defineret, så de 

selskaber som kun havde en underskriver og resten. I Tabel 2 ses det, at der er 100 regnskabsår, hvor der 

kun er en underskrivende revisor, som svarer til 0,0959. De fordeler sig med gennemsnitlig middelværdi på 

0,1 hvert år. Andelen følger den føromtalte lovgivning. Efter ændringen var der en stigning indtil 

finanskrisen, hvor den var på 0,1959 i 2007. Derefter er den faldet til 0,07184 i 2012. Det kan skyldes, at 

selskaberne søgte mere sikkerhed. Sikkerhed betyder mere tillid fra omverden. Den sikres nemmest ved, at 

flere revisorer gennemser årsregnskaberne. Det hænger sammen med antallet af revisionsvirksomheder. 

Det ses i Tabel 7, der e to nøgletal, som er signifikante. Det er størrelsen samt resultatet. Vedrørende 

størrelsen er selskaberne størst, når der er mere end en underskrivende revisor. Det virker ret logisk, da det 

må formodes, at store selskaber har mere end en underskrivende revisor. Yderligere er der resultatet, som 

er større, når der kun er en revisor, som underskriver. Det virker mindre logisk, men forskellen er dog så 

lille. Der er to nøgletal, som er stærk signifikante. Det er det reelle periodiseringsbeløb og den absolutte 

værdi af periodiseringsbeløbet. Det reelle periodiseringsbeløb indikerer, at selskaber med mere end en 

underskrivende revisor har større negative periodiseringsbeløb. Dette virker mærkeligt. Samtidig ses det, at 

der generelt er større periodiseringsbeløb hos selskaber med mere end en underskrivende revisor. Det 

virker okay, at større selskaber har mere periodisering. Nogle udsving kan dog hænge sammen med det få 

antal regnskabsår, hvor der kun er en underskrivende revisor.   

  

 

Tabel 7 - Beskrivelse af testvariablen RevPartner 

t.kr.

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse
t-statistik p-værdi

Log af aktiver 14,110 1,932 13,632 2,032 -3,580 0,0004

Årets resultat / aktiver i alt 0,044 0,578 -0,092 0,543 -3,690 0,0002

Cash flow / aktiver i alt 0,084 0,115 -0,004 0,294 -6,960 <,0001

Langfristet gæld i alt / aktiver i alt 0,163 0,159 0,156 0,197 -0,550 0,585

Totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt -0,040 0,542 -0,089 0,388 -1,450 0,148

Absolute værdi af totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt 0,115 0,531 0,132 0,376 0,510 0,610

RevVirk = ej RevVirkRevVirk ej RevVirk

t.kr.

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse
t-statistik p-værdi

Log af aktiver 13,299 1,919 13,832 2,017 2,530 0,012

Årets resultat / aktiver i alt 0,002 0,175 -0,055 0,583 -2,220 0,027

Cash flow / aktiver i alt 0,029 0,171 0,023 0,263 -0,320 0,751

Langfristet gæld i alt / aktiver i alt 0,143 0,148 0,160 0,190 1,050 0,294

Totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt -0,027 0,096 -0,078 0,464 -2,870 0,004

Absolute værdi af totale periodiseringsbeløb / aktiver i alt 0,080 0,059 0,131 0,452 3,230 0,001

RevPartner = ej RevPartnerRevPartner ej RevPartner
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13 Analyse af hypoteser 

Efter at have beskrevet datasættet skal der udformes en model til at teste de fire hypoteser. De fire 

hypoteser har dannet testvariablene, som beskrevet tidligere. Yderligere skal modellen indeholde nogle 

kontrolvariable, som skal sikre validiteten af modellen, altså R-værdien, som måler forklaringsgraden. 

Kontrolvariablene kommer både fra tidligere studier, samt fra den beskrivende statistik.  

 

13.1 Kontrolvariable 

I nedenstående afsnit vil kontrolvariablene blive analyseret. Det gøres på baggrund af de tre store 

modeller, jf. Tabel 8. Her vil der blive analyseret på, hvilken effekt kontrolvariablen har på retning 

(positiv/negativ) samt mængden(mere/mindre) af resultatstyringen. Definitioner er beskrevet i afsnit 10.1. 

Det er for at sikre robustheden af resultaterne samt at bevise at kontrolvariablene er blevet medtaget på 

det rigtige grundlag. 

 

13.1.1 Størrelse 

Kigger vi på kontrolvariablen størrelse, så er den stærk signifikant, når vi kigger på de eksakte værdier af 

den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Det er den på tværs alle testvariablerne. Den viser, at jo større 

selskabet er, jo mere positiv resultatstyring foretages af selskabet i forhold til mindre selskaber. Der er en 

forskel på 1,6 %. Hver gang størrelsen stiger en enhed, stiger den positive resultatstyring med 1,6 % af en 

enhed. En forklaring på effekten kan findes i, at større selskaber grundet deres størrelse skal periodisere en 

større mængde. Derved kan selskaber nemmere lave fejl eller skjule dem. Måske er selskabet generelt 

mere positiv for fremtiden, end hvad fakta viser. 

Kigger vi derimod på model 2, som viser resultaterne, hvor vi kigger på absolutte værdier af den styrbare 

del af periodiseringsbeløbet. Her er størrelsen negativ, som viser sig at være stærk signifikant. Det hænger 

sammen med vores tidligere beskrivelse af forventning til størrelsen. Nemlig at jo større selskaber er jo 

mindre resultatstyring foretages der. Det kan hænge sammen med, at større selskaber er bedre etableret 

på markedet. Det kan medføre, at selskaber ikke er lader sig påvirke af omverdens forventning til 

resultatet. Derfor er incitamentet mindre til at udføre resultatstyring. 
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Tabel 8 - Koefficient estimater for model 1-3 for alle testvariable. ”*” er svag signifikant, ”**” er signifikant, mens ”***” er stærk signifikant. Tallene kommer fra bilag 1, hvor skemaer er vist. 

Dette er et uddrag med de tre store modeller. Der er 4 undermodeller, hvor der er opdeling af datasættet. Det er for at beskrive, om ledelsen har ændret måde og mængden af resultatstyring i 

krisen og før krisen. 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3

Testvariable

Big4-1 -0,0225 -0,0275* -0,03951**

Big4-2 -0,0072 -0,00003 -0,0031

Kvinder 0,01762 -0,0039 0,1155

Kvinder-andel 0,0003 -0,0001 -0,0002

RevVirk -0,0222 -0,0147 -0,0251*

RevPartner 0,0603** -0,0011 0,0331**

Kontrolvariable

STR 0,0166*** -0,0111*** 0,0013 0,0161*** -0,0124*** -0,0001 0,0155*** -0,0124*** -0,0003 0,0155*** -0,0123*** -0,0003 0,0155*** -0,0124*** -0,0003 0,0164*** -0,0124*** 0,0003

CFO 0,0063 -0,1366*** -0,1805*** 0,0067 -0,1348*** -01816*** 0,0076 -0,1347*** -0,1812*** 0,0081 -0,1349*** -0,1818*** 0,0109 -0,1327*** -0,1765*** 0,0051 -0,1347*** -0,1797***

GÆLD 0,1202*** -0,0429* -0,0203 0,1213*** -0,0402 -0,0163 0,1248*** -0,0407 -0,0168 0,1245*** -0,0410 -0,01728 0,1222*** -0,0403 -0,0174 0,1226*** -0,0402 -0,0163

TA -0,0900*** 0,1700*** 0,1453*** -0,0898*** 0,1698*** 0,1447*** -0,0905*** 0,1699*** 0,1450*** -0,0901*** 0,1698*** 0,1448*** -0,0892*** 0,1704*** 0,1456*** -0,0880*** 0,1698*** 0,1449***

TAB -0,0807*** 0,0133 -0,04800*** -0,0796*** -0,0123 -0,0468*** -0,0790*** -0,0125 -0,0470*** -0,0792*** -0,0126 -0,0471*** -0,0807*** -0,0128 -0,0467*** -0,0799*** -0,0123 -0,0460***

ÅR -0,0039** 0,0002 -0,0033** -0,0034* 0,0004 -0,0030* -0,0035* 0,0004 -0,0032* -0,0037* 0,0004 -0,0032* -0061** -0,0011 -0,0058** -0,0041** 0,0004 -0,0034**

Konstant -0,1653*** 0,2622*** 0,1274** -0,1770*** 0,2534*** 0,1122** -0,1763*** 0,2542*** 0,1155*** -0,1745*** 0,2542*** 0,1154*** -0,1500*** 0,2683*** 0,1388*** -0,1876*** 0,2537*** 0,1029**

R2 0,1783 0,3119 0,2001 0,1773 0,3095 0,192 0,178 0,3095 0,1921 0,1777 3096 0,1924 0,1784 0,3102 0,1960 0,1849 0,3095 0,1973

Adj. R2 0,1728 0,3073 0,1906 0,1717 0,3048 0,1824 0,1724 0,3049 0,1825 0,1722 3050 0,1828 0,1729 0,3056 0,1864 0,1794 0,3048 0,1877

n 1043 1043 598 1043 1043 598 1043 1043 598 1043 1043 598 1043 1043 598 1043 1043 598

RevPartnerBig4-1 Big4-2 Kvinder Kvinder-andel RevVirk
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Den sidste model, hvor vi kigger på de positive resultater af de eksakte værdier af den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet, viser et tvetydigt billede, hvor der både er positive og negative relationer. Dog er der 

ingen af koefficienterne, som er signifikante. Det skal nævnes, at koefficienterne ligger omkring nul, og 

derfor er der ikke den store indvirkning på identificering af resultatstyring. Det tvetydige billede tyder på, at 

der ikke er nogen signifikans.    

 

13.1.2 Cash Flow 

Model 1 viser, at kontrolvariablen cash flow ikke er signifikant. Kontrolvariablen indikerer, at selskaber med 

bedre cash flow foretager mere positiv resultatstyring. Denne effekt på resultatstyringen er ikke fundet 

andre steder.  

Kigger vi derimod på model 2. Den viser, at cash flowet har en negativ sammenhæng med mængden af 

resultatstyring. Vi ser, at selskaber med stærkt cash flow har omkring 13 % mindre resultatstyring, end 

selskaber med dårligt cash flow. Det kan forklares ved, at alle periodiseringer over tid vil vise sig i cash 

flowet. For eksempel kan man rykke omsætning fra den ene periode til anden, men med tiden skal man 

have penge i kassen. Yderligere kan argumentet fra størrelse bruges her. Det er grundet, at etablerede 

selskaber har bedre cash flow, og derved ikke har samme incitament til at udøve resultatstyring. De har 

oparbejdet et image, som ikke har brug for dårlig omtale, som en supplerende oplysning eller et forbehold 

kan give. Det hænger sammen med tidligere studier. 

Kigger vi model 3, viser den også en negativ sammenhæng mellem cash flow og mængden af positiv 

resultatstyring. Det er også stærkt signifikant. Forskellen på de selskaber med godt cash flow er på ca. 18 % 

i forhold til selskaber med dårligt cash flow. Argumenterne følger dem fra model 2.      

 

13.1.3 Gæld 

Nu kigger vi på kontrolvariablen gæld, som viser at have en positiv effekt på resultatstyringen, når vi ser på 

model 1. Modellen viser, at de selskaber med meget gæld i gennemsnit foretager ca. 12 % mere positiv 

resultatstyring end selskaber med mindre gæld. Resultatet er stærkt signifikant. Sammenhængen mellem 

gælden og den styrbare del af periodiseringsbeløbet kan måske forklares ved aftaler med tredje part. Det er 

specielt banken, som kan have afgørende betydning for selskabet. I forbindelse med et lån er der 

betingelser. Disse betingelser omhandler som regel resultatet, hvor man forventer et vist niveau. For at 

selskabet ikke skal blive mødt af forhold som er grundet, at selskabet ikke har overholdt betingelserne, så 
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foretages der resultatstyring. De forhold de kan blive mødt med, kan være rentestigninger eller i værste 

tilfælde ophævelse af kreditten. Derved er der et stort incitament fra selskabets side til at overholde 

betingelser til for eksempel resultatet. Derved virker koefficienten på kontrolvariablen logisk. 

Kigger vi på model 2, viser koefficienten en negativ sammenhæng. Altså jo større gæld jo mindre 

resultatstyring. Her viser en test svag signifikans, mens resten ikke er signifikant. Forklaring på dette findes 

ved, at de selskaber, som har gæld, er mere overvåget fra tredje parts side. Derved er tilgængeligheden for 

at foretage resultatstyring mindre. Den samme indikation findes ved model 3. Dog er ingen af testene 

signifikante. 

Derved kan det konkluderes, at de selskaber, som foretager resultatstyring, foretager mere positiv 

resultatstyring.  

 

13.1.4 Normeret værdi af det totale periodiseringsbeløb 

Kigger vi på den normeret værdi af det totale periodiseringsbeløb(her efter det total periodiseringsbeløb), 

så viser model 1 en negativ sammenhæng med den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Ydermere viser 

det i alle testene at være stærkt signifikant. Det er en forskel på ca. 9 %. Det viser, at selskaber med stort 

totalt periodiseringsbeløb, foretager mindre positiv resultatstyring. Grunden til denne sammenhæng skal 

findes i, at de mest hyppige periodiseringer er negative. Det kan for eksempel være afskrivninger på aktiver, 

samt nedskrivning af aktiver. Den umiddelbare vurdering er, at det totale periodiseringsbeløb vil stige, når 

der foretages negativ resultatstyring.   

Model 2 viser også et stærkt signifikant resultat på alle testene. Den viser, at selskaber med stort totalt 

periodiseringsbeløb, foretager mere resultatstyring. Det er en forskel på ca. 17 %. Det skal ses i 

sammenhæng med, at negativ resultatstyring øger mængden af resultatstyring. Derved hænger de to test 

sammen. Den positive effekt, som det totale periodiseringsbeløb har på den absolutte værdi af den 

styrbare del af periodiseringsbeløbet, er også i tidligere studier vist. Grunden til den positive effekt kan 

skyldes fejl eller lethed. Letheden skal findes ved, at jo mere man skal periodisere, jo nemmere er det for 

selskabet at skjule en mulig resultatstyring fra revisoren. Det kan give selskabet større incitament for at 

foretage resultatstyring, da muligheden for at blive opdaget er betydelig mindre. Kigger vi derimod på, at 

den øgede mængde resultatstyring kan komme fra fejl, kan det være ved opgørelse af værdien på et aktiv. 

Her har selskabet en forventning, om hvordan aktivet i fremtiden vil genere pengestrømme. Har man her 
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en stor mængde som skal vurderes, kan nogle procents afvigelser fra virkeligheden resultere i en stor fejl 

bare på grund af kvantitet.     

Kigger vi på model 3, viser den også, at jo større det totale periodiseringsbeløb er, jo mere positiv 

resultatstyring foretages der, når vi kun kigger på den positive resultatstyring. Det viser også argumentet, at 

selskaber med store totale periodiseringer forsøger at skjule positiv resultatstyring. Testen viser en forskel 

på ca. 14,5 %, som er stærkt signifikant. 

 

13.1.5 Tab 

Kigger vi på kontrolvariablen tab, viser den en stærk signifikant sammenhæng. Sammenhængen er negativ, 

så selskaber med underskud foretager mere negativ resultatstyring, end selskaber med overskud. 

Koefficienten viser, at der er en forskel på ca. 8 %. Forklaringen på sammenhængen skal findes i 

incitamenter fra ledelsens side. Ledelsen bliver som regel aflønnet efter, hvor godt selskabet klarer sig, 

altså om hvor stort overskuddet bliver. Derved viser testene, at hvis selskabet oplever underskud og derved 

ikke giver bonus, så har ledelsen incitament for at foretage negativ resultatstyring for at lave en buffer til 

næste år. Denne buffer øger sandsynligheden for, at næste år udbetales en bonus, som vil værre større, da 

resultatet grundet den negative resultatstyring perioden før er større. På den måde maksimerer ledelsen 

sin egen nytte, hvis nytten bliver opgjort i penge. 

Model 2 viser ingen signifikant sammenhæng. Men koefficienten er negativ, som indikerer, at selskaber 

med underskud foretager mindre resultatstyring. Det kan hænge sammen med, at selskaber med 

underskud, som regel har flere underskud fra tidligere. På den måde er interessen allerede øget fra ejernes 

side, samt tredje part. Derved kan man ikke foretage mere resultatstyringen, grundet den øgede interesse. 

Kigger vi på model 3, som er næsten lig model 2, på nær hvis man kun kigger på den positiv resultatstyring. 

Her viser testen en stærk signifikans. Den viser, at selskaber med underskud foretager mindre positiv 

resultatstyring end selskaber med overskud. Forskellen er på ca. 5 %. Her viser argumentet med den øgede 

interesse også at være brugbart. Generelt kan man vurdere, at selskaber med underskud er mere 

påpasselige med at foretage meget og positiv resultatstyring. Det kan være for at genskabe tilliden, så man 

kan få vendt den negative tendens i resultatet. Det kan måske være lån til at lave en effektivisering, som 

kan give positive resultater i fremtiden. 
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13.1.6 År 

Kontrolvariablen år viser en negativ sammenhæng med resultatstyring i model 1. Her viser halvdelen et 

signifikant resultat, mens resten viser en svag signifikans. Derved viser testene, at jo mere vi nærmere os 

nutiden, jo mindre positiv resultatstyring foretages der. Det kan måske forklares med den øgede 

forsigtighed, som finanskrisen har lagt på samfundet. Folk sparer mere op og laver derved ikke handlinger, 

som ikke er velovervejet. Den måde at tænke på har effekt på resultatstyringen i selskaber også. Eller også 

er det revisorerne, som er mere skeptiske og hellere vil have et mindre positivt syn på fremtiden. På den 

måde har selskabet større chance for at overraske positivt.  

Dog viser model 2 ingen signifikans på kontrolvariablen år. Koefficienten er positiv, der indikerer, at 

selskaberne jo nærmere vi kommer nutiden, jo mere resultatstyring foretager de. 

Model 3 viser, at jo nærmere vi er på nutiden, jo mindre positiv resultatstyring foretages der. Det er med 

tre, som viser signifikans, og resten er svag signifikante. Måske kan det være grundet den større interesse, 

der har været på resultatstyring fra forskernes side. Det kan have affødt større interesse for området. 

Derved har ”Numbers game”-talen måske haft effekt på samfundet. 

 

13.2 Analyse af Big4 revisionsvirksomheder 

I denne analyse analyseres to testvariable, som beskrevet tidligere. Her undersøger vi, om der er forskel 

mellem regnskaber, som er revideret af Big4 revisorer eller ej. Først kigger vi på den simple metode, hvor vi 

analyserer, om middelværdierne på den styrbare del af periodiseringsbeløbet er forskellig mellem at have 

en Big4 revisor eller ej. Derefter undersøger vi den univariat test, hvor kontrolvariablene kan have effekt på 

resultatet. 

 

13.2.1 Univariat test 

Her analyserer vi forskellen mellem at have minimum en Big4 revisor eller kun have revisorer udenfor Big4. 

Analysen er en vurdering af middelværdierne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet, både den 

eksakte og den absolutte værdi. Ud fra Tabel 9 ses det, at den eksakte værdi af den styrbare del 

periodiseringsbeløbet indikerer ved middelværdierne, at de selskaber med minimum en Big4 revisor har 

positiv resultatstyring med 0,36 % af aktiverne, mens de selskaber uden Big4 revisorer har en negativ 

resultatstyring med 2,52 % af aktiverne. Den indikation hænger ikke sammen med tidligere studier. 

Samtidig skal man kigge på p-værdien, som ikke er signifikante. Derved er testen ikke troværdig. Dermed 



Resultatstyring i danske ikke-finansielle børsnoterede selskaber, herunder effekten af valg af 
revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer 

 
 

 
61 af 98 

bliver hypotesen omkring bedre regnskabskvalitet hos selskaber med Big4 revisorer end dem uden 

afkræftet, da der ikke er andre forskelle mellem grupperne. Kigger vi på den absolutte værdi af den 

styrbare del af periodiseringsbeløb, finder vi en signifikant værdi. Nemlig en p-værdi mindre 0,05, som 

viser, at der er forskel mellem at have en Big4 revisor eller ikke at have en. Tabellen viser, at selskaber med 

Big4 revisor har i gennemsnit en resultatstyring på 8,6 % af aktiverne, mens selskaber uden Big4 revisorer i 

gennemsnit har en resultatstyring på 14,93 %. Det giver en forskel på 6,33 %, som viser, at selskaber uden 

Big4 revisor har mere resultatstyring. De 6,33 % viser, at selskaber uden Big4 revisorer nemmere kan presse 

revisor til at få deres mening igennem årsregnskabet, end det er med selskaber, som revideres af Big4 

revisorer. Grundet variablens opbygning kan der kun kommenteres på, hvor meget resultatstyring der er 

foretaget, og ikke på hvilken retningen den er foretaget. Den eksakte værdi kunne indikere, at selskaber 

uden Big4 revisorer foretager negativ resultatstyring. Ved denne analyse kan hypotese 1 hermed 

bekræftes. Nemlig at Big4 revisorer giver bedre regnskabskvalitet.       

 

Tabel 9 - Test af ens middelværdi mellem at have minimum en Big4 revisor eller ikke at have nogen. Testen en dobbeltsidet t-

test. 

Vi foretager samme analyse på forskellen mellem kun at have Big4 revisorer eller ej. Det er for at kunne 

sige, at hvis man kun bruger Big4 revisorer, så må kvaliteten være anderledes end ved et mix eller slet ingen 

Big4 revisorer. 

I Tabel 10 ses det, at selskaber med kun Big4 revisorer har en mere konservativ tilgang til 

periodiseringsbeløbet, end de selskaber hvor det er et mix eller slet ingen Big4 revisorer. Det indikerer, at 

selskaber med kun Big4 revisorer er mere konservative. Det hænger sammen med tidligere studier. Dog er 

denne sammenhæng ikke signifikant, og dermed kan hypotese 1 ikke bekræftes. Altså der er ikke en 

signifikant forskel mellem de to grupper ved den simple metode, hvor man kigger på den eksakte værdi, 

som indikerer retningen. Vi kigger på den absolutte værdi af periodiseringsbeløbet, men den indikerer 

ligeledes, at der ikke er en signifikant forskel mellem grupperne. Her kan hypotese 1 heller ikke bekræftes. 

Kigger man på middelværdierne, ses det, at selskaber med kun Big4 revisorer har mindre resultatstyring. 

Det giver en svag indikation på, at selskaber med kun Big4 revisorer leverer årsregnskaber med bedre 

regnskabskvalitet end selskaber uden Big4 revisorer 

Big4-1
 ej Big4-1

Middelværdi Middelværdi Forskel t-værdi p-værdi

Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0036 -0,0252 -0,0288 -1,0000 0,3212

Absolute værdi af Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0860 0,1493 0,0633 2,4700 0,0149

Big4-1 = ej Big4-1
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Tabel 10 - Test af ens middelværdi mellem kun at have Big4 revisorer eller ikke at have. Testen en dobbeltsidet t-test. 

Nu vil vi kigge på den univariat test, som kan forklare sammenhængen bedre grundet kontrolvariablene.  

13.2.2 Multivariate test 

I de Univariat test som vi foretager, er der lavet forskellige opdelinger, som før nævnt. Disse opdelinger er 

sket for at kunne beskrive flere aspekter. Den første analyse er på baggrund af hele datasættet. Herefter 

analyserer vi på datasættet, som er splittet omkring finanskrisen. Det er gjort for at se, om der er forskel på 

resultatstyringen, når man er i krisen samt før krisen. Til sidst analyserer vi på hele perioden, men kun på 

de positive estimater for den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Ligeledes her vil vi analysere begge 

testvariablerne, som omhandler Big4 revisionsvirksomheder. 

Det ses i figur 111, at forskellen mellem at have en Big4 revisor eller ej ikke er signifikant, når man 

analyserer retningen på resultatstyringen. Det hænger sammen Univariat testen, som beskrevet ovenfor. 

Den indikerer, at selskaber med Big4 revisorer foretager mere negativ resultatstyring end selskaber uden 

Big4 revisorer. Det medfører, at hypotese 1 ikke kan bekræftes.  

Kigger vi på de absolutte værdier for hele perioden, som er i figur 2, så er der en svag signifikant forskel 

mellem at have Big4 revisor eller ikke at have. Koefficienten viser en negativ sammenhæng på 2,7 %, som 

svarer til, at selskaber med Big4 revisorer har 2,7 % af aktiverne mindre resultatstyring end selskaber uden 

Big4. Denne indikation svarer til, at testen bekræfter hypotese 1, men kun svagt signifikant. 

Nu undersøger vi, om der er forskel på selskabernes resultatstyring før og i finanskrisen. Analyserer vi de 

absolutte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet, er der ikke en signifikant forskel mellem at 

have Big4 revisorer eller ej. Den har nemlig en p-værdi på mere end 5 %, den er faktisk 53,09 %, jf. figur 4. 

Analysen er ikke brugbar til at verificere hypotesen.  

Men kigger vi på figur 3, som indeholder estimaterne fra den modificerede Jones model, som viser 

retningen af resultatstyringen. Der er nemlig en signifikant forskel mellem at have Big4 revisorer eller ej. 

Den viser, at selskaber med Big4 revisorer har negativ resultatstyring på 5,1 % af aktiverne mere end de 

selskaber, som ikke har Big4 revisorer. Hermed viser det, at da økonomien var i vækst før finanskrisen, viste 

                                                           
11

 Figur referencen er til bilag 1, som er gennemgående fremadrettet. Der er lavet en opsamling i Tabel 8. 

Big4-2 ej Big4-2

Middelværdi Middelværdi Forskel t-værdi p-værdi

Styrbare del af periodiseringbeløb -0,0009 0,0022 0,0031 0,2100 0,8308

Absolute værdi af Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0915 0,0994 0,0079 0,6200 0,5372

Big4-2 = ej Big4-2
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Big4 revisorer en mere konservativ tilgang. I dag har det vist at have været en klog beslutning, når man 

kigger tilbage i tiden.  

Efter vi har analyseret før krisen, så analyserer vi nu i krisen. Undersøger vi figur 6, så ser vi, at der er en 

svag signifikant forskel mellem at have Big4 revisorer eller ej. Koefficienten viser, at der er mindre 

resultatstyring generelt, når selskabet bliver revideret af en Big4 revisor end ved selskaber, som ikke har 

Big4 revisorer.  

Kigger vi på figur 5, er der også her en svag signifikant forskel mellem grupperne. Her viser koefficienten 

positiv effekt, altså at selskaber med Big4 revisorer foretager 2,6 % mere positiv resultatstyring end dem 

uden Big4 revisorer. Det kan hænge sammen med, at ikke-Big4 revisorer er blevet skræmt af udviklingen i 

økonomien i finanskrisen. De kan have incitament for at foretage mere konservativ vurdering af 

periodiseringer. Det er for ikke at få sagsanlæg, da disse som regel vedrører positiv resultatstyring. Det kan 

vurderes, at Big4 revisorer har foretaget den mest korrekte vurdering af periodiseringsbeløbene, når man 

kigger over tid. De har bibeholdt samme vurdering før krisen og i krisen dog med den antagelse, at det 

negative resultat hos ikke-Big4 er en indikation for meget konservativ vurdering. Big4 revisorer har ikke 

været ligeså meget påvirket af finanskrisen. Det kan være, at selskaber, som har Big4 revisorer, ikke har 

været påvirket på samme måde.  

Analyserer vi udelukkende de positive estimater fra den modificerede Jones model, altså kun kigger på den 

positive resultatstyring. Her er der en signifikant forskel mellem at have Big4 revisorer eller ej. Den viser, at 

selskaber med Big4 revisorer foretager 3,95 % mindre positiv resultatstyring end selskaber uden, jf. figur 2. 

Denne test viser, at hypotese 1 kan bekræftes. 

Generelt viser denne definition af testvariablen Big4, at hypotese 1 kan bekræftes. Derved kan der 

konkluderes, at Big4 revisorer giver bedre regnskabskvalitet. Det kan måske forklares af den ekstra tillid, 

som der er til Big4 revisorer. Ligeledes hvis antagelsen om at Big4 revisorer er dyrere, kan den ekstra 

omkostning svare sig. Yderligere kan det vurderes, at Big4 revisorer har mere erfaring eller viden, som 

sikrer en højere kvalitet. Det kan, som beskrevet tidligere være grundet uddannelse og vidensdeling. Det 

kunne måske også indikere, at gode selskaber vælger Big4 revisorer. Derved er det lettere at sikre 

kvaliteten, hvis selskabet har foretaget fornuftige vurderinger af de økonomiske forhold. 

Nu undersøger vi den variabel, som indeholder værdierne omkring, at der kun er Big4 revisorer eller ej. Det 

er for at undersøge om, der er forskel mellem at have en Big4 revisor og en ikke-Big4 revisor, hvis man 
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vælger to revisionsvirksomheder. Det er på baggrund af ovenstående test, at når der var en Big4 revisor, 

var der en signifikant forskel på. Altså selskaber som har en Big4 revisor har bedre regnskabskvalitet. 

Testene, som er beskrevet ovenfor, er også foretaget på denne testvariabel. Det kan dog indledningsvis 

fortælles, at kun en test viste en signifikans mellem at kun have Big4 revisorer eller ikke at have. Det er i 

figur 13, som omhandler den eksakte værdi af den styrbare del af periodiseringsbeløb i krisen. Den viser en 

signifikant forskel på grupperne på 2,32 %. Koefficienten viser, at selskaber med kun Big4 revisorer har 2,32 

% mindre resultatstyring end selskaber, hvor der ikke kun er Big4 revisorer. Det bekræfter hypotese 1, at 

Big4 revisorer øger regnskabskvaliteten på årsregnskabet og kan dermed øge tilliden til årsregnskabet. 

Yderligere viser det også den øget fokus på årsregnskaber, som revisorer har fået, efter finanskrisen er 

kommet. Det hjælper nemlig også Big4 revisorerne til at få mere tillid til deres revision fra eksterne parter i 

selskabet.  

Kigger vi på de 6 andre test, så har de en p-værdi mellem 99,76 % og 22,57 %. Derved er alle testene meget 

insignifikante. Vi vil dog gennemgå dem for deres indikation på, hvordan den styrbare del af 

periodiseringsbeløb vil være, hvis der kun var Big4 revisorer, og hvor der ikke var. Det vurderes at være 

rimeligt, da det kun bistår til de signifikante test, som er beskrevet ovenfor angående Big4 revisorer. Det 

noteres, at det kun er indikationer og ikke resultater. 

Ser vi på Figur 8, som kigger på de eksakte værdier for den styrbare del af periodiseringsbeløbet i hele 

perioden. Den har en p-værdi på 59,25 %, som er insignifikant. Den indikerer, at brugen af kun Big4 

revisorer medfører en mere negativ resultatstyring med 0,7 % af aktiverne end selskaber, hvor der ikke kun 

bruges Big4 revisorer. Denne indikation viser svagt, at regnskabskvaliteten er mere konservativ ved brug af 

kun big4 revisorer.  

Kigger vi på de absolutte værdier i Figur 9, så er p-værdien på 99,76. Den viser, at man ikke kan stole på 

testen statistisk set. Indikationen er, at selskaber, som kun bruger Big4 revisorer har mindre resultatstyring. 

Effekten er dog langt under en promille. Det hænger sammen med, at testvariablen er så usikker som p-

værdien viser. Derved kan resultatet ikke rigtig bruges til bekræftelse af hypotese 1.  

Kigger vi på testene på årene før krisen i figur 10 og 11. Det ses i Figur 10, at p-værdien for testvariablen er 

på 27,41 %. Den indikerer koefficienten ved brug af kun Big4 revisorer, er der en mere konservativ stilling til 

resultatstyringen. Det er med til at verificere, at Big4 revisorer øger kvaliteten på årsregnskaberne.  I figur 

11 er der indikation på det modsatte. P-værdien er på 22,57, så testen er ikke pålideligt. Koefficienten 

indikerer, at selskaber kun med Big4 revisorer foretager mere resultatstyring end selskaber, hvor der ikke 
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kun er Big4 revisorer. Det vil blive taget i betragtning ved vurderingen omkring Big4 revisorers forbindelse 

med regnskabskvaliteten. 

I krisen har vi beskrevet, at de absolutte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet er 

signifikante. Dette kan ikke siges om de eksakte værdier. Her har testvariablen en p-værdi på 37,5 %, som 

gør testen upålidelig. Den indikerer, at der er mere positiv resultatstyring i selskaber med kun Big4 

revisorer. Den har en forskel på 1,23 % mellem de selskaber, som bruger Big4 revisorer, og dem der ikke 

gør. Denne test indikerer, at man ikke kan bekræfte hypotese 1.  

Den sidste test på testvariablen er, hvor vi kigger på de positive estimater fra den modificerede Jones 

model af den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Her viser testvariablens p-værdi, at resultatet ikke er 

signifikant. Det gør, at testen ikke er pålidelig. Den indikerer, at selskaber med kun Big4 revisorer har 

mindre positiv resultatstyring end selskaber, hvor der ikke kun er Big4 revisorer. Dermed giver den en 

positiv indikation på bekræftelse af hypotese 1. 

Ved at kigge på den univariat test kan man se, at den udvide test i forhold Univariat test ikke kommer med 

andre resultater. Den univariat test viste nemlig også, at denne definition af testvariablen ikke ville give 

nogle signifikante resultater. Dog viste den univariat test en signifikans. 

Kigger vi på de to definitioner af testvariable, deres test af forskellig tidsperioder og estimater kunne det 

antydes, at hypotese 1 kunne bekræftes. Det er fordi, de signifikante resultater, som blev fundet, alle viste 

at, hvis man bruger Big4 revisorer, så mindskes resultatstyringen generelt, altså ved at se på de absolutte 

værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Yderligere ved at se på de eksakte værdier ses det, at 

testene viser, at selskaber med Big4 revisorer har mere negativ resultatstyring, og på den måde ikke puster 

resultatet kunstigt op. Der kan være fare for, at resultatet er for lille. Dog er der ikke mange incitamenter 

for generelt at have negativ resultatstyring, så det vurderes ikke at være tilfældet. Samtidig understøttes 

bekræftelsen på de indikationer, som de ikke signifikante test viste. Her viste hovedparten af 

koefficienterne det samme, som de signifikante test gjorde. Nemlig at selskaber med Big4 revisorer foretog 

mindre resultatstyring, samt at denne resultatstyring generelt var negativ. Herved vurderes det, at 

hypotese 1 kan bekræftes.  

  

13.3 Analyse af kvindelige underskrivende revisorer 

I denne analyse analyseres der to testvariable, som beskrevet tidligere. Her undersøger vi, om der forskel 

mellem regnskaber, som er revideret af kvindelige revisorer eller ej. Først kigger vi på den simple metode, 
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hvor vi analyserer, om middelværdierne på den styrbare del af periodiseringsbeløbet er forskellig mellem, 

hvis man har en kvindelig revisor eller ej. Derefter undersøger vi den univariat test, hvor kontrolvariablene 

kan have effekt på resultatet. Efter den meget grundige gennem i forrige testvariabel, vil der i resten af 

analysen blive referet hertil. 

 

13.3.1 Univariat test 

Her analyserer vi forskellen mellem at have minimum en kvindelig revisor eller kun have mandlige 

revisorer. Analysen er en vurdering af middelværdierne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet, både 

den eksakte og den absolutte værdi. Ud fra Tabel 11 ses det, at den eksakte værdi af den styrbare del 

periodiseringsbeløbet indikerer ved middelværdierne, at de selskaber med minimum en kvindelig revisor 

har positiv resultatstyring med 2,68 % af aktiverne, mens de selskaber med kun mandlige revisorer har en 

negativ resultatstyring med 8,58 % af aktiverne. Den indikation hænger ikke sammen med tidligere studier, 

som nævnt tidligere. Endda er resultatet signifikant, da p-værdien er på 2,91 %.  Derved foretager selskaber 

med kvindelige revisorer mere positiv resultatstyring end selskaber kun med mandlige revisorer. Denne 

Univariat test er hermed med til at afkræfte hypotese 2, da den er modsvarende. Hypotesen går på, at 

selskaber med kvindelige revisorer er mere konservative samt har en bedre regnskabskvalitet. Det var 

testen på de eksakte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet. 

Kigger vi derimod på de absolutte værdier, er der ikke et signifikant resultat. Der er en p-værdi på 41,66 %. 

Ser man bort fra signifikansen, så indikerer middelværdierne, at der foretages mindre resultatstyring af 

selskaber, hvor der er en kvindelig revisor. Forskellen er på 0,93 % af aktiverne mellem at have en kvindelig 

revisor eller ej. Denne lille forskel er også med til at gøre, at testen ikke bliver signifikant. 

Kigger vi på den beskrivende statistik, som tidligere beskrevet. Her var der en signifikant forskel på årets 

resultat, cash flow, gæld og den eksakte værdi af det totale periodiseringsbeløb. Disse signifikante nøgletal 

medfører også, at testen omkring de eksakte værdier bliver signifikante. Derved giver det god mening. 

Derfor kunne det sagtens forventes også, at de absolutte værdier vil give et signifikant resultat. Men her 

viser det sig så, at nøgletallet omkring den absolutte værdi af det totale periodiseringsbeløb har større 

effekt end de andre signifikante nøgletal. Det giver god mening, da testen for de absolutte værdier af den 

styrbare del af periodiseringsbeløb er en afledt af de absolutte værdier på det totale periodiseringsbeløb. 

Efter den univariat test skal hypotesen forkastes og endda rettes, så kvindelige revisorer medfører mere 

positiv resultatstyring og dermed dårligere regnskabskvalitet. 
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Tabel 11 -Test af ens middelværdi mellem at have minimum en kvindelig underskrivende revisor eller ikke at have nogen. Testen 

en dobbeltsidet t-test. 

 

13.3.2 Multivariate test 

Ved brug af en multivariate test tester vi, om der er et signifikant resultat, som kan bekræfte hypotesen 

omkring kvinder. Her vil vi gennemgå samme former for analyser af testvariablene, som gennemgået i 

forrige test. Ligeledes er der to definitioner af testvariablene. Den ene som angiver, om der er en kvinde 

med som underskriver samt den anden variabel, som angiver andelen, når der er kvindelige underskrivere.  

Vi ser efter analysen er foretaget i SAS, at der ikke forekommer nogen signifikante resultater ved de 

univariat test. Yderligere findes der ikke forskel mellem testene for de to testvariable, altså de har samme 

indikationer angående testvariablene og kontrolvariablene. Det gør, at analysen tager begge testvariable 

samtidig, da det vil give samme resultat. Igen noteres det, at det er indikationer. Det kunne måske blive 

signifikant, hvis der var flere observationer 

Kigger vi på analyse for hele perioden på de eksakte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet, 

ser vi figur 15 og figur 22, at koefficienten for testvariablen for kvinder er positiv. Det indikerer, at selskaber 

med kvindelig underskriver foretager mere positiv resultatstyring end selskaber kun med mandlige 

revisorer. Yderligere findes der også, at jo større andelen af kvinder er, jo mere positiv resultatstyring er 

der. Koefficienten på andel af kvinder skal vurderes i forhold til, at det er en variabel, som indeholder en 

frekvens, så koefficienten fra figur 22 skal læses sådan, at hvis andelen stiger en, så stiger den positive 

resultatsyring med 0,032 %. Ser vi på variablen, som viser, om der er kvinder eller ej, så stiger den positiv 

resultatstyring med 1,76 % per enhed, jf. figur 15. Disse to resultater modsvarer vores hypotese. Analysen 

viser nemlig, at mandlige revisorer er mere risikoavers end kvinder, og det er modsat tidligere studier, som 

viser, at kvinder er mest risikoavers. Derved vil hypotesen blive afkræftet. Det skal nævnes, at resultaterne 

for, om der er kvindelige underskrivere eller ej, og andel af kvindelige underskrivere ikke er signifikante. De 

har henholdsvis en p-værdi på 28,61 % og 36,14 %, som begge er meget insignifikante. Derved er der ikke 

statistisk belæg for indikationerne. 

Analysen af de absolutte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet viser, at selskaber med 

kvindelige underskrivere og med større andel af kvindelig underskrivere har mindre resultatstyring end 

Kvinder ej Kvinder

Middelværdi Middelværdi Forskel t-værdi p-værdi

Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0268 -0,0043 -0,0311 -2,2700 0,0241

Absolute værdi af Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0858 0,0951 0,0093 0,8100 0,4166

Kvinder = ej Kvinder
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selskaber med kun mandlige underskrivere og med færre kvindelige underskrivere. Det er værdier på -0,39 

% for, om der er kvinder eller ej, og den er på 0,013 % for andelen af kvinder. Dog er dette kun indikationer, 

da figur 16 og 13 viser en p-værdi på henholdsvis 76,93 % og 84,25 %, som gør, at begge test ikke er 

signifikante. De indikationer bekræfter hypotesen, men er ikke pålidelig statistik set.  

Nu kigger vi på resultaterne omkring finanskrisen. Vi starter med dem før krisen. De er ækvivalente med 

resultaterne for hele perioden, hvad angår fortegnene på koefficienterne. Derved er der mere positiv 

resultatstyring, når der er en kvindelig underskriver. Ligeledes findes det også på andelen af kvinder. De har 

henholdsvis værdien 0,85 % i figur 17 og 0,013 % i figur 24. Koefficienterne indikerer, at hypotesen 

vedrørende kvinder skal afkræftes. Denne mere positivitet i resultatstyring kan være styret af, at 

økonomien var i ekstrem vækst. De kvindelige revisorer var ikke tilstrækkelig skeptiske overfor ledelsens 

vurdering af periodiseringsbeløbet. Ser man derimod på mængden af resultatstyring, er der et 

modsvarende billede. Her fremkommer resultatet, at kvindelige underskrivere samt, at andelen har en 

negativ effekt på resultatstyringen. På den måde kan den mere positive resultatstyring være en rigtig 

vurdering. Hvis man kigger på mængden, er den mindre ved brug af kvinder. Det indikerer faktisk af 

hypotesen skal bekræftes, men der er ingen signifikans, se figur 18 og 25.  

Ser vi på resultaterne efter krisen, så ændrer testen kun resultat på de absolutte værdier af den styrbare 

del af periodiseringsbeløbet. Her viser koefficienten, at der er mere resultatstyring fra selskaber, som enten 

har kvindelige underskrivere eller har en stor del kvinder. P-værdien er på henholdsvis 37,9 % (figur 20) og 

47,34 % (figur 27), som medfører, at resultatet ikke er signifikant. Derved kan det kun bruges, som en 

indikator og ikke som konkret resultat. Det er i modsætningen til forventningen, der er skabt igennem 

hypotese udviklingen. Altså er kvinder mere risikoavers end mænd, samt at det må formodes at have en 

dæmpende effekt på mængden af resultatstyring. Kigger vi på den beskrivende statistik, kan svaret ikke 

findes ved, at den kontrolvariabel, som er signifikant, også er signifikant større i den beskrivende statistik. 

Denne test indikerer, at hypotesen skal afkræftes. 

Til sidst er analysen af de positive estimater, som viser positiv resultatstyring. Her er p-værdien 53,21 %, 

som medfører, at resultatet ikke er signifikant. Her indikerer koefficienten, at selskaber med kvindelige 

underskrivere har mindre positiv resultatstyring end selskaber med mandlige underskriver, jf. figur 21 og 

28. Det viser, at selskaber med kvindelige underskrivere er mere risikoavers end selskaber med mandlige 

underskrivere. Det stemmer over ens med forventningen, som er lavet ved hypotesen udviklingen. Det er 

med til at bekræfte hypotesen. Det kan skyldes, at cash flowet i den beskrivende statistik er bedre hos 
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kvinder, og da denne kontrolvariabel i den univariat test er negativ, så kommer effekten hovedsageligt 

herfra. 

Ser vi på hypotesen generelt efter alle test, så er der ikke noget signifikant resultat. Derfor skal hypotesen 

afkræftes. Det resultat, vi får er, at hypotesen ikke kan bekræftes grundet statistisk usikkerhed. Det kan 

være grundet stikprøven på kvinder, der ikke er stor nok i forhold til, hvor der ikke er kvinder. Det hænger 

sammen med, at der er få kvinder i branchen. Det er ligeledes tidligere nævnt i afhandlingen, at der er få 

kvinder i branchen. Brancheorganisationen har opmærksomhed herpå. Det kunne måske indikere, at 

forskellen mellem kvinder og mænd i revisionsbranchen ikke er eksisterende. 

13.4 Analyse af antallet af revisionsvirksomheder 

I denne analyse analyseres den testvariabel, som er beskrevet tidligere. Her undersøger vi, om der er 

forskel mellem regnskaber, som er revideret af 2 revisionsvirksomheder eller ej. Først er der den simple 

metode, hvor vi analyserer om middelværdierne på den styrbare del af periodiseringsbeløbet er forskellig 

mellem at have 2 revisionsvirksomheder eller ej. Derefter undersøger vi den univariat test, hvor 

kontrolvariablene kan have effekt på resultatet. 

 

13.4.1 Univariat test 

Her analyserer vi forskellen mellem at have to revisionsvirksomheder eller kun have en 

revisionsvirksomhed. Analysen er en vurdering af middelværdierne for den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet, både den eksakte og den absolutte værdi.  

Ud fra Tabel 12 ses det, at den eksakte værdi af den styrbare del periodiseringsbeløbet indikerer ved 

middelværdierne, at de selskaber med to revisionsvirksomheder har positiv resultatstyring med 2,25 % af 

aktiverne, mens de selskaber med kun en revisionsvirksomhed har en negativ resultatstyring med 1,02 % af 

aktiverne. Den indikation hænger ikke sammen med vores udformning af hypotese 3. Endda er resultatet 

stærkt signifikant, da p-værdien er på 0,37 %.  Selskaber med to revisionsvirksomheder foretager mere 

positiv resultatstyring end selskaber med kun en revisionsvirksomhed. Denne Univariat test er hermed med 

til at afkræfte hypotese 3, da den er modsvarende. Hypotesen går på, at selskaber med 2 

revisionsvirksomheder er mere konservative, samt at de har en bedre regnskabskvalitet. Det var testen på 

de eksakte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet. 
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Tabel 12 - Test af ens middelværdi mellem at have to revisionsvirksomheder eller at have en revisionsvirksomhed. Testen en 

dobbeltsidet t-test. 

Ligeledes finder vi ved testen af de absolutte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet, at der er 

et stærkt signifikant resultat. Testen viser, at selskaber med to revisionsvirksomheder har en middelværdi 

på 7,48 % af aktiverne i resultatstyring. Selskaber med en revisionsvirksomhed har dog en resultatstyring 

10,24 % aktiverne. Det giver en forskel på 2,77 %. Den forskel viser, at selskaber med to 

revisionsvirksomheder har mindre resultatstyring generelt. Det er både værdierne for positiv eller negativ 

resultatstyring. Denne test af de absolutte værdier bekræfter hypotese 3, at selskaber med 2 

revisionsvirksomheder har mindre resultatstyring, og dermed har de bedre regnskabskvalitet end selskaber 

med kun en revisionsvirksomhed.  

Kigger vi på den beskrivende statistik, er der kun to nøgletal, som er signifikante. Det er årets resultat samt 

cash flowet. Det viser, at resultatet er bedre hos selskaber med to revisionsvirksomheder, samme 

resultater findes det med cash flowet. Selve resultaterne på testene kan ses i den beskrivende statistik, 

altså ved at se på koefficienterne. Den eksakte værdi af det totale periodiseringsbeløb er større ved 

selskaber med to revisionsvirksomheder, som også viste sig i testen. Ligeledes er koefficienten på den 

absolutte værdi af det totale periodiseringsbeløb mindre ved selskaber med to revisionsvirksomheder. Det 

viste testen også. 

Efter den univariat test skal hypotesen bekræftes. Nu vil vi kigge på den univariat test, og se om det 

tilvejebringer yderligere bevis for, at hypotese 3 kan bekræftes. 

 

13.4.2 Multivariate test 

Efter analysen på univariat test kigger vi på den univariat test. Her er der også foretaget 7 test af 

testvariablen. 3 af testene analyserer de eksakte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet, samt 

3 på de absolutte værdier, og til sidst bliver der lavet en analyse på den positive resultatstyring. 

Ligesom ved kvindelige underskrivere er der ingen signifikante resultater i de univariat test, men der er en 

test med svag signifikans. Vi vil beskrive, hvad testene indikerer, hvis man ikke kigger på signifikansen. 

RevVirk ej RevVirk

Middelværdi Middelværdi Forskel t-værdi p-værdi

Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0225 -0,0102 -0,0327 -2,9100 0,0037

Absolute værdi af Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0748 0,1024 0,0277 2,8300 0,0048

RevVirk = ej RevVirk
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Vi starter med at kigge på testene for hele perioden. Analysen af de eksakte værdier findes i figur 29. Den 

viser, at koefficienten for at bruge to revisionsvirksomheder er negativ. Det indikerer, at selskaber med to 

revisionsvirksomheder har mere negativ resultatstyring, end selskaber med kun en revisionsvirksomhed. 

Resultatet er ikke signifikant, da p-værdien er på 19,2 %.  

Generelt indikerer denne test, at hypotesen skal afkræftes. Dog bliver dette udfordret af testen på de 

absolutte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Den viser nemlig, at der foretages mindre 

resultatstyring generelt i selskaber med to revisionsvirksomheder end ved selskaber med en 

revisionsvirksomhed. P-værdien er på 28,32 % (figur 30) og er derved ikke signifikant, altså derfor kun en 

indikation.   

Kigger vi omkring krisen, så ser vi igen den samme tendens som ved Big4 revisorer. Nemlig at selskaber 

med to revisionsvirksomheder før krisen foretager mere negativ (figur 31) og mindre resultatstyring (figur 

32). Mens de efter krisen bruger mere positiv (figur 33) og mere resultatstyring (figur 34). Før krisen bliver 

hypotesen godkendt ved indikation, da p-værdierne er på 59,15 % og 45,42 %. Derimod forkastes 

hypotesen også i krisen ved indikation, da p-værdierne er på 37,52 % og 60,46 %. Det er ved første øjekast. 

Det kunne forklares, at selskaber har holdt deres forventninger til periodiseringsbeløbet, hvorimod de 

selskaber med en revisionsvirksomhed har ændret deres i sammenhæng med den økonomiske omverden. 

Derved kunne man vurdere på baggrund af ovenstående argument, at selskaber med to 

revisionsvirksomheder har vist det retvisende billede. Tilliden til egne evner er måske større, når man er to 

revisionsvirksomheder. På den måde bekræftes hypotesen i stedet. De signifikante kontrolvariable der er 

de fire test, følger de forventninger som er beskrevet tidligere, se figur 31, 32, 33 og 34. 

Analyserer vi udelukkende de positive estimater, som indikerer positiv resultatstyring. Der finder vi, at 

selskaber med to revisionsvirksomheder har mindre positiv resultatstyring. Det kan skyldes, at flere øjne 

nemmere ser den positive form for resultatstyring. Det er også denne form, som medfører retssager, 

bødestraf eller indskærpelser fra myndighedernes side.  Der er måske større fokus herpå, og det er 

nemmere at regulere, når man er to revisionsvirksomheder. For eksempel vil man stå stærkere overfor 

selskabets ledelse, så de ikke kan presse ting igennem. Resultatet er svagt signifikant, da p-værdien er på 

8,34, jf. figur 35. Altså er der forskel mellem at have to revisionsvirksomheder end kun at have en 

revisionsvirksomhed. Derved er resultatet fra denne test stærkere end de andre test, så ved brug af denne 

test bekræftes hypotesen. 

Sammenfatter man de resultater, som er forekommet ved testene, er der flest indikationer på, at 

hypotesen skal bekræftes. Den manglende signifikans i resultaterne kan være grundet, at selskaber bruger 
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Big4 revisor som første revisor, så anden revisor ikke altid er big4 revisor. Herved kan man vurdere, at det 

er Big4 revisoren, som styrer effekten på resultaterne. Vi fandt, at der var signifikant forskel mellem at have 

en Big4 revisor eller ej. Det kan være bevis for, at der er et free-rider problem, når man bruger to selskaber. 

I stedet for at bruge to selskaber kan det måske være en fordel at bruge pengene på en revision på en Big4 

revisor.     

Den overordnede konklusion er, at hypotese 3 skal forkastes, grundet mangel på signifikante resultater. Det 

indikerer, at loven om to revisionsvirksomheder per årsregnskab efter 01.01.2005 ikke syntes at være den 

rigtige beslutning, når vi kigger på regnskabskvaliteten. Derved virker det mærkeligt, at EU i deres Green 

Paper igen har foreslået to revisionsvirksomheder. Det tyder efter høringerne på forslaget, at dette ikke 

bliver implementeret. Det er ækvivalent med resultatet. Det kan være på grund af, at rotationen som 

foretages indenfor revisionsvirksomhederne er nok til at sikre kvaliteten.    

13.5 Analyse af antallet af underskrivende revisorer 

I denne analyse analyseres en testvariabel, som beskrevet tidligere. Her undersøger vi, om der er forskel 

mellem regnskaber, som er revideret af en underskrivende revisor eller flere. Først kigger vi på den simple 

metode, hvor vi analyserer, om middelværdierne på den styrbare del af periodiseringsbeløbet er forskellig 

mellem at have 1 underskrivende revisor eller flere. Derefter undersøger vi den univariat test, hvor 

kontrolvariablene kan have effekt på resultatet. 

 

13.5.1 Univariat test 

Her analyserer vi forskellen mellem at have kun en underskrivende revisor eller have flere underskrivende 

revisorer. Analysen er en vurdering af middelværdierne for den styrbare del af periodiseringsbeløbet, både 

den eksakte og den absolutte værdi. Ud fra Tabel 13 ses det, at den eksakte værdi af den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet indikerer ved middelværdierne, at selskaber med kun en underskrivende revisor har 

positiv resultatstyring med 4,41 % af aktiverne, mens de selskaber med flere underskrivende revisorer har 

en negativ resultatstyring med 0,47 % af aktiverne. Den indikation hænger sammen med konstruktionen af 

hypotesen, at jo flere underskrivende revisorer jo bedre regnskabskvalitet samt mere konservatisme. 

Resultatet er stærkt signifikant med en p-værdien er på 0,25 %.  Selskaber med kun en underskrivende 

revisor foretager mere positiv resultatstyring end selskaber med flere underskrivende revisorer. Denne 

Univariat test er hermed med til at bekræfte hypotese 2. Det var testen på de eksakte værdier af den 

styrbare del af periodiseringsbeløbet. 
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Kigger vi derimod på de absolutte værdier, er der ikke et signifikant resultat. Der er en p-værdi på 79,90 %. 

Ser man bort fra signifikansen, så indikerer middelværdierne, at der foretages mindre resultatstyring i 

selskaber, hvor der kun er en underskrivende revisor. Forskellen er på 0,34 % af aktiverne mellem at have 

en underskrivende revisor eller flere. Denne lille forskel er også med til at gøre at testen ikke bliver 

signifikant. 

Efter den univariat test skal hypotesen bekræftes, da det signifikante resultat medfører, at der foretages 

mere positiv resultatstyring og dermed dårligere regnskabskvalitet ved brug af kun en underskrivende 

revisor. 

 

Tabel 13 - Test af ens middelværdi mellem kun at have en underskrivende revisor eller at have mere en underskrivende revisor. 

Testen en dobbeltsidet t-test. 

 

13.5.2 Multivariate test 

Efter den univariat test foretager vi den univariat test. Det er ud fra samme kriterier som for alle de andre 

univariat tests. Denne multivariate test giver nogle signifikante resultater efter at have foretaget to 

univariat test, som ikke var signifikante. De signifikante resultater kommer fra testene, som vedrører 

retningen af resultatstyringen.  

Vi kigger først på testen vedrørende de eksakte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet for 

hele perioden. Her viser testen, at selskaber med kun en underskrivende revisor foretager mere positiv 

resultatstyring, jf. figur 36. Den er på 6,02 % mere end selskaber, hvor der er mere en underskrivende 

revisor. Yderligere viser det, at resultatet er stærkt signifikant med en p-værdi på 0,16 %. Ved antagelsen af 

den positive resultatstyring er værst for samfundet, kan der konkluderes signifikant, at hypotese 4 skal 

godkendes på baggrund af denne test. Ud fra denne test kan man vurdere, at selskaber med en 

underskrivende revisor bedre kan få positiv resultatstyring gennemført. Det kan være grundet, at revisoren 

ikke kan modstår presset fra selskabet. Det hænger midlertidig godt sammen med tidligere studier. 

Kigger vi derimod på den test med de absolutte værdier af den styrbare del af periodiseringsbeløbet, så 

finder vi, at selskaber med kun en underskrivende revisor har mindre mængde resultatstyring end selskaber 

med flere underskrivende revisor med 0,11 %, jf. figur 37. Resultatet viser ikke at være signifikant, da p-

RevPartner ej RevPartner

Middelværdi Middelværdi Forskel t-værdi p-værdi

Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0441 -0,0047 -0,0487 -3,0700 0,0025

Absolute værdi af Styrbare del af periodiseringbeløb 0,0907 0,0941 0,0034 0,2600 0,7990

RevPartner = ej RevPartner
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værdien er på 94,16 %. Det afkræfter ikke hypotese 4. Det viser faktisk, at mængden mellem de to grupper 

ikke er forskellig fra hinanden. Den indikerer kun, hvad forskellen er.  

Efter analysen af hele perioden kigger vi på de fire test omkring finanskrisen. I figur 38 og 39 er det før 

krisen, hvor det henholdsvis er eksakte og absolutte værdier. Figurerne 40 og 41 er samme konstellation 

men er i krisen. Kigger på de fire test, er der kun en, som er signifikant. Der kan kun være en af testene, 

som bekræfter hypotese 4. Kigger vi på de eksakte værdier før krisen, er p-værdien på 6,41 %. Resultatet er 

svagt signifikant, og det viser, at selskaber, som kun har en underskrivende revisor, har mere positiv 

resultatstyring end selskaber med flere underskrivende revisorer. Herved bekræftes hypotese 4 med 

tidligere antagelse vedrørende positiv og negativ resultatstyring. Kigger vi derimod på de absolutte værdier 

før krisen, så er resultatet ikke signifikant grundet en p-værdi på 35,97 %. Testen indikerer på baggrund af 

koefficienten, at selskaber med en underskrivende revisor foretager mere resultatstyring generelt end 

selskaber med flere underskrivere. Det er kun en indikation grundet, at resultatet ikke er signifikant. Det 

indikerer, at hypotese 4 kan bekræftes. Det kan være grundet det store pres, som selskaber kan lægge på 

revisor. Derfor kan revisor føler sig presset af selskabet til ikke at redigere skøn. Men skulle den enkelte 

underskriver vælge at redigere, kan selskabet true med at vælge ny revisor næste år. Er revisoren lille kan 

det måske være fatalt for revisionsvirksomheden. 

Efter krisen indikerer testen med de eksakte værdier, at der foretages mere positiv resultatstyring hos 

selskaber med en underskriver end ved flere underskrivere. Grunden til at det kun er en indikation, er p-

værdien, som er på 27,16 %. Kigger vi på de absolutte værdier, så indikerer det, at selskaber med en revisor 

foretager mindre resultatstyring generelt end selskaber med flere underskrivere. Det indikerer, at 

hypotesen afkræftes, dog er p-værdien på 35,97 % og ikke er statistik pålidelig. Denne ændring mellem før 

og efter kan være, at selskaber med flere underskrivere har holdt niveau angående periodisering og ikke er 

blevet bange for finanskrisen. Generelt er folk blevet mere konservative grundet finanskrisen, og endda 

overkonservative. Som beskrevet tidligere forventer vi, at selskaber med flere underskrivere giver den 

bedste regnskabskvalitet.  

Til sidste er der testen, hvor vi kigger på de positive resultater ved de eksakte værdier. Her viser testen, at 

selskaber med kun en underskriver foretager mere positiv resultatstyring end selskaber med flere 

underskrivere. Der er en forskel på 3,31 %. Endda er resultatet signifikant med en p-værdi på 4,68. Det 

bekræfter hypotesen, at selskaber med flere underskrivere har bedre regnskabskvalitet end selskaber med 

kun en underskriver.  
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Generelt viser testen, om det giver bedre regnskabskvalitet at have flere underskrivende revisorer, at det er 

tilfældet. Det med den antagelse, at positiv resultatstyring er værre end negativ resultatstyring. Det hænger 

sammen med at positiv resultatstyring vil skade eksterne parter, men den negative resultatstyring mest 

rammer selskabet selv. 

Dernæst så kigger vi på EU’s forslag om to revisionsvirksomheder, som er blevet afvist i forrige test. Denne 

test viser, at flere underskrivere øger regnskabskvaliteten. Måske EU skulle prøve at foreslå, at der 

minimum skal være to underskrivende revisorer per årsregnskab. Derved får EU flere øjne på hver revision, 

samt selskaberne skal ikke bruge ekstra penge på revision. 

Kigger vi på alle test for alle testvariablene, så viser det, at alle testene ikke havde multikollinearitet i sig. 

Der var altså ingen samvarierende variable. Det er grundet, værdien er under 2 på alle test. Det er den 

udbredte værdi for vurdering heraf. Forklaringsgraden har været lav. Den har i gennemsnit været på 30 %. 

Dette er ret godt i forhold til tidligere studier. Herved vurderer vi, at resultaterne på testene er brugbare til 

vurdering af problemstillingen på baggrund heraf. 
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14 Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at analysere, hvilken betydning sammensætningen af 

revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer har på resultatstyring i danske ikke-finansielle 

selskaber, som er børsnoteret. I dette afsnit vil vi besvare vores problemformulering. 

 

14.1 Hovedspørgsmål 

For at kunne besvare hovedspørgsmålet, skal der foretages en forklaring, hvad resultatstyring er, samt 

hvordan kan man identificere resultatstyring. Det er for at kunne analysere og derved konkludere på vores 

hovedspørgsmål.  

Resultatstyring er et svært begreb at forklare. Det kan ske ved forskellige former af incitamenter, måder og 

steder. Incitamenter kan være styret fra ledelsens, eller ledelsens og ejernes side. Incitamenterne kan være 

styret af forskellige forhold. Det kan være i forbindelse med en børsnotering. Her vil selskabet gerne have 

mest muligt for de udstedte aktier. Prisen kan stige ved, at selskabet viser stort overskud. Det kan indikere, 

at selskabet er godt at investere i. Incitamenterne kan også være styret af andres forventning til resultatet. 

Derfor kan selskabet føle sig nødsaget til at foretage resultatstyring. Det kan selskabet gøre ved at ændre i 

skøn, som har resultateffekt. Det kan gøres ved at nedskrive lageret med mindre, end hvad man normalt 

ville gøre. Det kan også gøres ved regnskabsmanipulation. Her indregner man måske omsætning, som slet 

ikke er berettiget. Dertil kommer vores definition: Resultatstyring er ledelsens beslutning omkring valg af 

konservative eller aggressive regnskabsmæssige handlinger samt styring af indtægts- og 

omkostningsstrømme, der fører til en vildledning af regnskabsbruger. 

Til at identificere resultatstyrring er der foretaget en analyse af, hvilken model af de historiske modeller, 

som var mest korrekte i opgørelsen. Her var der fire modeller, nemlig Healy, DeAngelo, Jones og den 

modificerede Jones-model. Her fandt vi, at den modificerede Jones-model var mest pålidelig i opgørelsen. 

Det blev gjort ved at analysere tidligere studier og bruge deres konklusioner herom. Derfor blev den 

modificerede Jones-model brugt som model til at identificere resultatstyring.  

Denne identifikation bliver brugt til at analysere hovedspørgsmålet ved de fire hypoteser. 

Hovedspørgsmålet er: 

Hvilken betydning har sammensætningen af revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer for 

omfanget af resultatstyring? 
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Revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer har betydning for omfanget af resultatstyring. Det viser 

vores univariat og univariat test med signifikante resultater. Testene er sket på baggrund af de fire 

hypoteser. 

Den første hypotese omkring Big4 var udviklet på baggrund af, at Big4 revisorer mindskede 

resultatstyringen i selskaberne. Den univariat viste, at selskaber med big4 revisorer havde mindre 

resultatstyring ved kun at se på middelværdier i grupperne. De univariat test var delt op i 3 hovedmodeller 

og 4 undermodeller. De tre hovedmodeller viste et svagt signifikant og et signifikant resultat, mens det 

sidste ikke var signifikant. Det svage signifikante resultat var på de absolutte værdier af den styrbare del af 

periodiseringsbeløbet, som viste, at selskaber med Big4 revisorer har 2,74 % mindre resultatstyring, end 

selskaber uden Big4 revisorer. Det samme viste det signifikante resultat, som var på de positive værdier af 

den styrbare del af periodiseringsbeløbet. Her var forskellen på 3,95 %. Yderligere viste undermodellerne, 

at Big4 ikke havde ændret deres vurdering af periodiseringsbeløbet. Det viste sig, at før krisen havde de 

mindre positiv resultatstyring, men efter havde mere end gennemsnittet. Det er grundet, at folk var blevet 

mere risikoaverse og derved nedjusterede resultatet. Det var den ene definition af testvariablen. Den 

anden definition var der ingen signifikante resultater på hovedmodellerne, men der var en undermodel, 

som havde et signifikant resultat. Generelt viste testene, at resultatstyringen var mindre positiv og 

mængden var mindre. Herved kan vi konkludere, at hypotesen omkring Big4 revisorer skal bekræftes.    

Ved undersøgelsen af de kvindelige underskriveres effekt på resultatstyring var der også her to testvariable. 

Her var der ingen forskel på resultaterne i de to testvariable. Der var ingen signifikante resultater i nogen af 

testene, da ingen af testene havde en p-værdi under 10 %. Derfor kan hypotesen vedrørende kvindelige 

revisorer ikke bekræftes. Der var ingen forskel på de selskaber, som har kvindelige underskrivere. Heller 

ikke at jo større andel, jo mindre resultatstyring. Der var indikationer, som viste, at hypotesen skulle 

vendes. Det var grundet de koefficienter, som testvariablene havde. De var positiv. De antydede, at 

kvindelige revisorer havde mere positiv resultatstyring og en større mængde. Konklusionen blev derfor, at 

hypotesen ikke bekræftes. Det kunne skyldes den lille mængde observationer. 

Hypotesen vedrørende to revisionsvirksomheder havde heller ikke nogen signifikant betydning ved den 

univariat analysen. Den simple metode hvor middelværdierne sammenlignes var der en effekt. Den viste 

nemlig med stærk signifikans, at selskaber med to revisionsvirksomheder foretog mindre resultatstyring. 

Men de foretog også mere positiv resultatstyring. Herved var der to modsatrettet effekter. Derfor kan 

hypotesen ikke bekræftes. Den univariat test viste et svagt signifikant resultater. Det var på de positive 

værdier, som viste, at selskaber med to revisionsvirksomheder foretog mindre positiv resultatstyring. 
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Resten af testene indikerede det samme, men var dog ikke signifikante. Grundet de manglende signifikante 

resultater kunne hypotesen, at to revisionsvirksomheder øger kvaliteten ikke bekræftes. Det kunne skyldes, 

at resultatet fra Big4 revisorer havde effekt her. Det var grundet, at selskaber med to 

revisionsvirksomheder havde som regel en Big4 revisor. Antallet af revisionsvirksomheder havde ingen 

statistik betydningen for resultatstyringen. 

Hypotesen vedrørende antallet af underskrivende revisorer fandt vi flere signifikante resultater. Den 

univariat test viste, at selskaber med en revisor havde mere positiv resultatstyring end selskaber med flere 

underskrivende revisorer. Det bekræftede vores hypotese, at jo flere underskrivere jo højere kvalitet på 

årsregnskabet. Det blev yderligere bekræftet af den univariat analyse. Her viste det også signifikante 

resultater, som yderligere bekræftede, at selskaber med en underskrivende revisorer havde mere positiv 

resultatstyring end selskaber med flere. Der var to hovedmodeller, som var signifikante og stærk 

signifikante, mens en undermodel var svag signifikant. Derved kan hypotesen, om at selskaber med en 

underskrivende revisor havde dårligere regnskabskvalitet bekræftes.  

Generelt viste analysen, at selskaber med Big4 revisorer og med flere underskrivende revisorer havde 

bedre regnskabskvaliteten end de med ikke-big4 revisorer og kun en underskriver. Yderligere fandt vi ingen 

effekt fra antallet af revisionsvirksomheder eller om der var kvindelige underskrivere. Herved kunne 

investorerne bedre stole på årsregnskaber, som var aflagt i sammenarbejde med Big4 revisorer, og at der 

var mere end en underskriver. 

Disse resultater giver nogle nye spørgsmål omkring resultatstyring. 

   

14.2 Implikationer 

Efter at have svaret på hovedspørgsmålet, vil vi analysere, hvad resultaterne giver anledning til. 

Kigger vi på forslaget fra EU omkring at børsnoterede selskaber skulle have to revisionsvirksomheder i 

forbindelse med revisionen. Her viser resultatet fra afhandlingen, at to revisionsvirksomheder ikke statistik 

set øger kvaliteten på årsregnskabet. Det indikerer, at EU ikke vil få den ønskede effekt, som to 

revisionsvirksomheder giver. EU bør kigge på andre alternativer for at sikre en højere kvalitet. Her kan vi 

kigge på resultatet fra antallet af underskrivende revisorer. Her viser testen, at selskaber med mere end en 

revisor har bedre regnskabskvalitet end dem med kun en. Det kunne indikere, at EU skulle kræve, at der var 

mindst to underskrivere på hvert årsregnskab, som kom fra et børsnoteret selskab, ligesom de gør i Taiwan. 

På denne måde kunne EU få øget tilliden til selskaberne. Det gøres ved, at der er flere øjne på hver revision. 
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Det kunne medføre, at problemstillinger som den ene revisor ikke finder, finder den anden revisor. Det er 

ikke en nødvendighed, at de er fra hver deres selskab. Det handler mere om, at de underskrivende 

revisorer er godt uddannet og har stor erfaring. Det er med til at højne kvaliteten. I en tilføjelse kunne EU 

kræve, at alle de underskrivende revisorer er statsautoriseret. På den måde har revisorerne den højeste 

uddannelse. Yderligere skal de indskærpe krav om videreuddannelse. Det er grundet den kompleksitet og 

udvikling økonomien er i. For at være bedst forberedt, skal der være krav herom 120 timers 

efteruddannelse over tre år, som det bliver anbefalet af International Accounting Education Standards 

Board, jf. FSR 2012. Det er implementeret i den danske lovgivning. 

Omkring efteruddannelse er det nærliggende at se på resultatet omkring Big4 revisorer. Her viser testen, at 

har selskabet minimum en Big4 revisor, har selskabet bedre regnskabskvalitet. Det er forventningen, at 

Big4 revisionsvirksomheder bruger meget energi på efteruddannelse. Det kan måske forventes, at de 

bruger mere end ikke-Big4 revisorer, grundet den større bevågenhed, som der er på Big4 revisorer. Herved 

forventes også en højere kvalitet i revisionen. Det er både hos den underskrivende men også hos 

medarbejderne, som udfører revisionen. Derfor kunne EU standardisere samt udvikle efteruddannelse 

sammen med Big4 revisorer. På den måde kunne man optimere efteruddannelsen ved at bruge 

vidensdeling. Derved kunne kvaliteten i efteruddannelserne hos alle revisionsvirksomheder være i top. 

Vidensdelingen øger kvaliteten, da alle ville komme med tilføjelser for at gøre efteruddannelsen bedst 

mulig. Yderligere kunne Big4 revisionsvirksomhederne stadig udbyde specielle kurser til deres egen 

medarbejdere. Det kunne for eksempel være at øge branchekendskabet og på den måde blive mere 

specialiseret indenfor en speciel branche.    

Kigger vi på resultatet på de kvindelige underskrivere, så viser testen ingen forskel på kvaliteten, når der 

bliver underskrevet af en kvinde eller ej. Det kan være grundet den lille mængde af årsregnskaber, som 

bliver underskrevet af en kvinde. På baggrund af det syntes det fornuftigt, at revisionsbranchen har fokus 

på denne problemstilling. Kvinder i revisionsbranchen er ikke underskrivere, men i stedet medarbejder 

længere nede. Grunden til denne opdeling er, at kvinder er meget opmærksomme på sociale aspekter. 

Derved mangler der nogle sociale aspekter for, at kvinder bliver de underskrivende. Man kunne måske 

endda mene, at kvinder i revisionsbranchen ligner mænd af sind. Det kan være forklaringen på resultatet på 

testen. Det er synd for revisionsbranchen, da den ekstra dimension, som kvinder giver, ikke kan bruges her. 

Generelt giver afhandlingen anledning til, at der skal foretages lovgivning, som øger regnskabskvaliteten. 

Det skal ske igennem krav om minimum to underskrivere, standardisering af efteruddannelses forløb samt 

større fokus på det kvindelige aspekt på revisionen.    
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14.3 Forslag til videre undersøgelser 

Efter konklusionen første to afsnit omhandler dette afsnit om, hvilke formere for studier som man kan 

undersøge på baggrund af denne afhandling. 

I forlængelsen af afhandlingen kunne man teste, om branchespecialister medfører højere 

regnskabskvalitet. Det er grundet den signifikante forskel, som der er ved Big4 revisorer. Ved at Big4 

revisionsvirksomhederne er så store, kan de bedre opdele medarbejderne i forskellige brancher. Det giver 

en erfaring indenfor branchen, som kan give revisoren større overblik over, hvordan årsregnskabet skal se 

ud. Det er i forbindelse med periodiseringsbeløbet. De kan ved erfaring måske antyde, at selskabet 

foretager resultatstyring. Samtidig med branchespecialist og erfaring kunne man undersøge, om alder på 

underskrivere samt antal års erfaring indenfor branchen har nogen effekt. 

Man kunne yderligere lave testvariablene på baggrund af revisionsteamet. Det er revisionsteamet, som 

foretager revisionen ude hos kunden. Derved kunne det være spændende at kigge på den kvindelige andel 

af medlemmerne i revisionsteamet. Udover andelen af kvinder kunne størrelsen af revisionsteamet være 

interessant. Giver flere medarbejdere i revisionsteamet højere regnskabskvalitet. Samtidig med at man 

analyserer revisionsteamet, kunne man analysere om nogen af medlemmerne ikke bærer deres del af 

vægten, altså free rider problem. Det kunne gøres ved at lave en kvalitativ undersøgelse, som kunne 

foretages ved spørgeskemaer. På måde indikerer analysen af revisionsvirksomheder, at der både skal 

foretages en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.  

Til sidst kunne det være spændende at analysere, om gode selskaber vælger Big4 revisionsvirksomheder. 

Altså Big4 revisionsvirksomheder foretager færre justeringer til den råbalance, som de modtager ved 

starten af revisionen. På den måde kunne resultatet af testen omkring Big4 revisionsvirksomheder være 

grundet det. Eller laver ikke-Big4 revisionsvirksomheder flere justeringer, og på den måde sikrer højere 

kvalitet, end hvad der var tilfældet ved råbalancen. 
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16 Bilag 1 – Figurer med test af testvariable ved Modified Jones estimater  

 

 

BIG4-1 

 

 

 

Figur 1 – Model 1 Figur 2 – Model 2 

Figur 3 – Model 1-1 Figur 4 – Model 2-1 

Figur 5 – Model 1-2 Figur 6 – Model 2-2 

Figur 7 – Model 3 
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BIG4-2 

 

 

 

 

Figur 8 – Model 1 Figur 9 – Model 2 

Figur 10 – Model 1-1 Figur 11 – Model 2-1 

Figur 12 – Model 1-2 Figur 13 – Model 2-2 

Figur 14 – Model 3 
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Figur 15 – Model 1 Figur 16 – Model 2 

Figur 17 – Model 1-1 Figur 18 – Model 2-1 

Figur 19 – Model 1-2 Figur 20 – Model 2-2 

Figur 21 – Model 3 



Resultatstyring i danske ikke-finansielle børsnoterede selskaber, herunder effekten af valg af 
revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer 

 
 

 
91 af 98 

 

 

 

Kvinder - andel 

Figur 22 – Model 1 Figur 23 – Model 2 

Figur 24 – Model 1-1 Figur 25 – Model 2-1 

Figur 26 – Model 1-2 Figur 27 – Model 2-2 

Figur 28 – Model 3 
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Figur 29 – Model 1 Figur 30 – Model 2 

Figur 31 – Model 1-1 Figur 32 – Model 2-1 

Figur 33 – Model 1-2 Figur 34 – Model 2-2 

Figur 35 – Model 3 
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Figur 36 – Model 1 Figur 37 – Model 2 

Figur 38 – Model 1-1 Figur 39 – Model 2-1 

Figur 40 – Model 1-2 Figur 41 – Model 2-2 

Figur 42 – Model 3 
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17 Bilag 2 – Figurer med test af testvariable ved Jones estimater  
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BIG4-2 

Figur 43 - Model 1 Figur 44 - Model 2 

Figur 45 - Model 3 

Figur 46 - Model 1 Figur 47 - Model 2 

Figur 48 - Model 3 
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Figur 49 - Model 1 Figur 50 - Model 2 

Figur 51 - Model 3 

Figur 52 - Model 1 Figur 53 - Model 2 

Figur 54 - Model 3 
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Figur 55 - Model 1 Figur 56 - Model 2 

Figur 57 - Model 3 

Figur 58 - Model 1 Figur 59 - Model 2 

Figur 60 - Model 3 
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18 Bilag 3 – Selskaber i analysen 

A.P. MOLLER - MAERSK A/S EUROPEAN WIND INVESTMENT A/S 

AFFITECH A/S EXIQON A/S 

ALK-ABELLO A/S EXPEDIT A/S 

AMBU A/S F. E. BORDING A/S 

ANDERSEN & MARTINI A/S FIRSTFARMS A/S 

AQUALIFE A/S FLSMIDTH & CO. A/S 

ARKIL HOLDING A/S FLUGGER A/S 

ASGAARD GROUP A/S FORMUEPLEJE EPIKUR A/S 

ATHENA IT-GROUP A/S GABRIEL HOLDING A/S 

AURIGA INDUSTRIES A/S GENMAB A/S 

BANG & OLUFSEN A/S GLUNZ & JENSEN A/S 

BAVARIAN NORDIC A/S GN STORE NORD AS 

BERLIN IV A/S GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S 

BIOPORTO A/S GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG A/S 

BLUE VISION A/S H & H INTERNATIONAL A/S 

BOCONCEPT HOLDING A/S H. LUNDBECK A/S 

BRD. KLEE A/S HARBOES BRYGGERI A/S 

BRODRENE A & O JOHANSEN A/S HOJGAARD HOLDING AS 

BRODRENE HARTMANN A/S IC COMPANYS A/S 

BRONDBY IF A/S INTERMAIL A/S 

CARLSBERG A/S INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

CBRAIN A/S JENSEN & MOLLER INVEST A/S 

CHEMOMETEC A/S JEUDAN A/S 

CHR. HANSEN HOLDING A/S JOBINDEX A/S 

COLOPLAST A/S LAND & LEISURE A/S 

COLUMBUS A/S LASTAS A/S 

COLUMBUS IT PARTNER A/S MERMAID A/S 

COMENDO A/S MOLS-LINIEN A/S 

COPENHAGEN AIRPORTS A/S MONBERG & THORSEN A/S 

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NETBOOSTER HOLDING A/S 

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S NETOP SOLUTIONS A/S 

DAN-EJENDOMME HOLDING AS NEUROSEARCH A/S 

DANIONICS A/S NEWCAP HOLDING A/S 

DANTAX A/S NKT HOLDING A/S 

DANTHERM A/S NORDIC SHIPHOLDING A/S 

DFDS AS NORDIC TANKERS A/S 

DSV DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND AF 13-7 1976 A/S NORDICOM AS 

EAST ASIATIC CO LTD A/S NORTH MEDIA A/S 

EGETAEPPER A/S NOVO NORDISK A/S 

EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S NOVOZYMES A/S 

Erria A/S NTR HOLDING A/S 

ESOFT SYSTEMS A/S Nunaminerals A/S 

Euroinvestor.com A/S PANDORA A/S 



Resultatstyring i danske ikke-finansielle børsnoterede selskaber, herunder effekten af valg af 
revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer 
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PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S SP GROUP A/S 

PER AARSLEFF AS SSBV-ROVSING A/S 

Prime Office A/S SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S 

RELLA HOLDING A/S TDC A/S 

Rias A/S TIVOLI A/S 

ROBLON A/S TK DEVELOPMENT A/S 

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S TOPOTARGET A/S 

ROVSING A/S TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 

ROYAL UNIBREW A/S TORM A/S 

RTX A/S TOWER GROUP A/S 

SANISTAL A/S Trifork A/S 

SATAIR AS TRIGON AGRI A/S 

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S 

SCF TECHNOLOGIES A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S 

SCHAUMANN PROPERTIES A/S VIBORG HANDBOLD KLUB A/S 

SCHOUW & CO A/S VICTOR INTERNATIONAL A/S 

SILKEBORG IF INVEST A/S VICTORIA PROPERTIES A/S 

SIMCORP A/S WILLIAM DEMANT HOLDING A/S 

SJAELSO GRUPPEN A/S WIRTEK A/S 

SKAKO A/S ZEALAND PHARMA A/S 

SMALL CAP DANMARK A/S AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 

SMARTGUY GROUP A/S AARHUS ELITE A/S 

SOLAR A/S  
  


