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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis has been prepared using relevant theory obtained at MSc in Business Eco-

nomics and Auditing.  

In recent years, the development in the business environment of Danish professional 

auditors has changed significantly due to new legislation (Auditors Act) with increased 

focus on auditors' independence, duties and qualifications. Moreover, several corporate 

scandals have undermined the credibility and reputation of Danish auditors and their 

work and have questioned the independence and qualifications of the Board of Direc-

tors of Danish public companies. As professional auditors, we find it interesting to 

study two of the factors which have contributed to corporate scandals and which form 

a vital part of the new Danish Auditors Act. On this background, we address the fol-

lowing main question:  

"Are the current requirements for the independence and qualifications  

of the Board of Directors sufficient?" 

Our main question is supported by sub-questions which contribute to answering the 

main question. Our methodology for answering the main question is based on a theo-

retical review of the agency theory as the basis for an understanding of the need for 

independence in the work of the Board of Directors but also in the work of auditors.  

The thesis will also discuss the regulation of the independence of the Board of Direc-

tors and auditors, including requirements for qualifications. Based on this theoretical 

review, we will analyse and discuss the independence and qualifications of the Board of 

Directors based on a review of the requirements applying to auditors.  

Our empirical analysis showed that in many Danish listed companies board members 

could not be regarded as independent because of their long-time board work in the 

same company. On the other hand, our analysis showed that cross board representation 

was not as widespread as expected in listed companies. 

In respect of the qualifications of the Board of Directors, our analysis showed that in 

several cases information about such qualifications was not disclosed in the companies' 

annual reports, especially in non-financial companies which are not legally required to 

disclose such information.  
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A review of the basis for the qualifications of directors in audit committees showed that 

in several areas skills could be improved. Based on our findings in the thesis, we believe 

that stricter requirements for the qualifications of board members, including supervision 

and training, could strengthen the work of the Board of Directors, including coopera-

tion and assessment of the external auditors' audit and the risk areas in the companies. 
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DEL I INDLEDNING 

1 Indledende kapitel  

Den 13. oktober 2010 udsendte EU kommissionen grønbogen ”Revisionspolitik: Læren 

af krisen”, der omhandler revisors rolle i relation til den finansielle krise.  

De foranstaltninger og initiativer der blev indført i det finansielle system som følge af 

finanskrisen, fokuserede alle på stabilisering af finansmarkederne. Initiativerne var ho-

vedsageligt rettet mod centralbanker, tilsynsmyndigheder, kreditvurderingsbureauer, 

banker og hedgefonde. Revisors rolle og revisionens omfang har således ikke tidligere 

været en del af reformerne på de finansielle markeder, hvorfor EU kommissionen fandt 

det passende at analysere dette område.     

Grønbogen identificerer en række områder der ifølge EU kommissionen giver anled-

ning til bekymringer, herunder revisors samfundsmæssige rolle, revisionsselskabernes 

styring og uafhængighed samt revisionsprofessionens struktur særligt i relation til kon-

centrationen af store revisionsselskaber. Endvidere omhandler grønbogen de forhold, 

der modvirker oprettelse af et europæisk marked for revisionsydelser og lempelser for 

SME’s - små og mellemstore virksomheder - samt for SMP’s - små og mellemstore revi-

sionsselskaber.  

I kølvandet på den finansielle krise analyseres der af mange på om finanskrisen kunne 

have været undgået eller om omfanget kunne have været begrænset. Revision er en af 

forudsætning for effektive og stabile kapitalmarkeder, hvorfor vi finder det er naturligt 

at EU kommissionen ønsker at gennemgå reglerne herfor samt vurdere eventuelle for-

bedringsmuligheder.  

Vi finder dog, at den offentlige debat i forbindelse med den finansielle krise og konkur-

ser generelt synes at fokusere entydigt på revisors rolle og samfundets definition på revi-

sors arbejde. At et selskabs regnskab er revideret betyder grundlæggende, at revisor er-

klærer sig om, at regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gæl-

dende regler og at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision er således 

ikke en garanti for, at det reviderede regnskab er fejlfrit. Ikke desto mindre er det oftest 

revisor der udstilles ved konkurs eller besvigelser. Dette finder vi ikke er hensigtsmæs-

sigt set i relation til revisors ansvar og de opgaver der udføres af revisor.     
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Vi vurderer, at bestyrelsen i selskaberne i højere grad end revisor må tilskrives æren for 

den finansielle krise og konkurser generelt, idet utilstrækkelig overvågning og kontrol 

samt manglende forståelse af selskabernes risici har medført de problemer og følgevirk-

ninger der har resulteret i den finansielle krise.     

Bestyrelsens rolle er blandt andet at varetage selskabets overordnede ledelse samt påse 

at formueforvaltningen kontrolleres på en tilfredsstillende måde, for herigennem at va-

retage aktionærernes interesse om afkast af den investerede kapital. For at bestyrelsen 

kan udføre denne rolle på tilfredsstillende vis, er det nødvendigt at bestyrelsen har de 

rette kompetencer inden for de områder som varetages. Kompetencerne kan knytte sig 

til salg, markedsføring, økonomi, personale m.v. I forbindelse med den finansielle krise 

har kompetencer inden for økonomi og regnskab fået stadig større fokus som følge af, 

at bestyrelserne i nogle tilfælde ikke i tilstrækkelig grad har haft evne til at forudse og 

forstå de risici som selskaberne har stået overfor. Evnen til at forstå risici og dertil føre 

kontrol med beslutninger kræver indsigt i forholdene, hvilket er en nødvendighed i for-

bindelse med bestyrelsens arbejde.  

Udover kompetencer inden for de områder, som bestyrelsen skal dække, bør bestyrelsen 

desuden være uafhængig af den daglige ledelse, som den skal føre tilsyn og kontrol med. 

Såfremt bestyrelsen ikke er uafhængig risikerer denne, at tilsyns- og kontrolopgaven ikke 

udføres med tilstrækkelig omhu. Bestyrelsens uafhængighed er dog tilsvarende vigtig, 

idet bestyrelsen skal varetage ejernes interesser bedst muligt. I tilfælde hvor bestyrelsen 

ved dens arbejde har særinteresser, kan der sås tvivl om motivet for de beslutninger der 

tages. Denne tvivl svækker tilliden hos markedet og ejerne om hvorvidt deres kapital-

forvaltning sker forsvarligt.  

Ovenstående indledning har dannet basis for vores problemformulering. 
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1.1 Problemformulering  

Nærværende afhandling har til formål at undersøge følgende problemstilling:  

"Er de nuværende krav til uafhængighed og kompetencer  

i bestyrelsen tilstrækkelige?" 

For at kunne besvare afhandlingens hovedspørgsmål, er nedenstående underspørgsmål 

opstillet, således at afhandlingen dækker hovedspørgsmålet. 

 Hvorledes kan agentteorien danne baggrund for en forståelse af nødvendigheden af 

kompetencer og uafhængighed hos bestyrelsen? 

Vi finder det relevant at afdække hvorledes agentteorien, herunder opbygningen af for-

skellige ledelsessystemer, kan danne de overordnede rammer og forståelse af betydnin-

gen af kompetencer og uafhængighed hos bestyrelsen. Endvidere finder vi det relevant 

at inddrage teorier om ekstern revisor for herigennem at kunne udvide grundlaget for 

den videre gennemgang af uafhængighed og kompetencer.  

 Hvordan er bestyrelsens og ekstern revisors uafhængighed reguleret?  

 Hvordan er bestyrelsens og ekstern revisors kompetencekrav reguleret? 

Med henblik på at opnå en forståelse af reguleringen vedrørende bestyrelsen og ekstern 

revisors uafhængighed og kompetencekrav, finder vi det relevant at belyse såvel den 

lovmæssige regulering i revisorloven som den ikke-lovregulerede praksis, der eksisterer 

på området. Afhandlingen vil indeholde en teoretisk gennemgang af reguleringen, såle-

des at det er muligt at perspektivere til anden relevant regulering. 

 Hvordan kan uafhængighedsteori inden for revision overføres til bestyrelsen? 

 Hvordan kan ekstern revisors kompetencekrav overføres til bestyrelsen?  

Ovenstående underspørgsmål vil blive besvaret løbende gennem opgaven, og der vil i 

konklusionen blive foretaget en sammenfatning af de enkelte besvarelser.  

 

 

 



 
Side 9 af 121 

1.2 Afgrænsning  

I forbindelse med behandlingen af ovennævnte problemstilling har vi primært valgt at 

fokusere på danske børsnoterede selskaber, som er optaget til handel i NASDAQ OMX 

Copenhagens LargeCap og MidCap+ indeks. Børsnoterede selskaber er for nuværende 

de eneste danske selskaber, som er underlagt en forpligtelse til at forholde sig til Corpo-

rate Governance anbefalingerne i medfør af de af NASDAQ OMX Copenhagen A/S' 

etablerede udstederregler1. 

1.2.1 Agentteori 

Agentteorien er omfattende i både faglitteratur samt fortolkninger. I forbindelse med 

vores gennemgang af agentteorien har vi foretaget en kvalitativ vurdering af de forskel-

lige bestanddele som indgår i agentteorien, hvorefter vi på baggrund af vores gennem-

gang har udvalgt de centrale emner, for at skabe en overordnet ramme for afhandlingen 

om nødvendigheden af kompetencer og uafhængighed. 

1.2.2 Regulering vedrørende uafhængighed 

I modsætning til agentteorien, som danner den overordnede ramme for afhandlingen, er 

teorier om bestyrelsens uafhængighed meget begrænsede. Vi har valgt at koncentrere 

vores gennemgang om én artikel fra Harvard Law Review. Herudover vil der blive in-

kluderet en gennemgang af uafhængighed for bestyrelser, som foreskrevet i revisorlo-

ven.  

Der vil tillige blive foretaget en introduktion til anbefalingerne fra Komitéen for god 

Selskabsledelse og anbefaling 5.4.1 om andelen af uafhængige bestyrelsesmedlemmer vil 

blive gennemgået nærmere som følge af, at denne vil være relevant for vores efterføl-

gende behandling af emnet.  

Vores gennemgang af ekstern revisors uafhængighed har taget udgangspunkt i den be-

handling af uafhængighed i revisionsteorien, som Mautz og Sharaf, Flint samt Lee har 

foretaget. Vi har valgt at fokusere på de centrale forhold som disse forfattere beskæfti-

ger sig med. Der foretages endvidere en gennemgang af IFAC og FSR's retningslinjer 

for uafhængighed.  

                                                
1  NASDAQ OMX Copenhagen A/S (2009): "Regler for udstedere af aktier" 
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1.2.3 Krav om kvalifikationer 

Gennemgangen af kravene til bestyrelsens kvalifikationer tager udelukkende udgangs-

punkt i de kvalifikationer, som bestyrelsen skal besidde inden for det økonomiske om-

råde, herunder regnskab og revision. Afgrænsningen fra øvrige kompetenceområder er 

foretaget for at fokusere på afhandlingens problemstilling.  

Fokus vil være på krav ifølge revisorloven, herunder en gennemgang af de forhold som 

gør sig gældende i forbindelse med vurdering af grundlaget for kvalifikationer.  

Ved gennemgang af kravene til ekstern revisor har vi valgt at fokusere på statsautorise-

rede revisorer. I tilfælde hvor krav eller regulering er tilsvarende mellem registrerede- og 

statsautoriserede revisorer, anvendes betegnelsen ”godkendt revisor” som fællesbeteg-

nelse.   

1.2.4 Analyse, fortolkning og diskussion af uafhængighed 

Datagrundlaget indeholder nogle begrænsninger ved analyse, fortolkning og diskussion 

af bestyrelsens uafhængighed. Begrænsningerne skyldes, at det ikke er muligt at foretage 

en præcis klarlægning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed som følge af, 

at det ikke er muligt for denne afhandling at foretage grundige test af det enkelte besty-

relsesmedlems uafhængighed i opfattelse. Analyserne vil derfor tage udgangspunkt i de 

selskaber, der i deres årsrapporter giver tilstrækkelig information. Dette gøres for at 

kunne vurdere det enkelte bestyrelsesmedlems uafhængighed i fremtoning.  

1.2.5 Analyse, fortolkning og diskussion af kvalifikationer 

Datagrundlaget for kvalifikationer indeholder ligeledes nogle begrænsninger ved analyse, 

fortolkning og diskussion af bestyrelsens kvalifikationer. Begrænsninger skyldes, at det 

ikke er muligt at foretage en præcis klarlægning af det enkelte bestyrelsesmedlems kvali-

fikationer som følge af, at det ikke er muligt for denne afhandling at foretage grundige 

test heraf.  

Analysen vil dermed tage udgangspunkt i de selskaber der i deres årsrapporter giver til-

strækkelig information omkring bestyrelsesmedlemmernes uddannelsesniveau og erfa-

ring for at kunne vurdere deres kvalifikationer ud fra dette.  
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1.3 Metodevalg  

Fastlæggelsen af afhandlingens metodevalg afhænger af formålet med afhandlingen, 

problemstillingen og genstandsfeltet2. Baggrunden med afhandlingen er som beskrevet i 

indledningen den stigende tendens til at fokusere på ekstern revisors uafhængighed og 

kompetencer i forbindelse med finanskrisen og konkurser.  

De forhold, som har indgået i vores behandling og fastlæggelse af metodevalg og til-

gang, herunder redegørelsen for metodevalg samt tilgangen hertil, er baseret på Ib An-

dersens fremstilling i ”Den Skinbarlige Virkelighed” af metodevalgets styringsfaktorer.  

Ib Andersen opdeler metodevalgets styringsfaktorer i 2 bestanddele, - rammestyrings-

faktorer og processtyringsfaktorer. Rammestyringsfaktorerne angiver de overordnede 

rammer for hvor afhandlingen kan udfolde sig og består af love og regler3, interessenter, 

formål og ressourcer4. Processtyringsfaktorerne består blandt andet af problemformule-

ring, dataindsamlingsmetoder, adgang til data, undersøgelsesdesign m.v. Processtyrings-

faktorerne er de forhold som under afhandlingsskrivningen er bestemmende for hvor-

dan projektet konkret forløber5.  

Problemformulering fremgår af afsnit 1.1, hvortil der henvises. Gennemgangen omfat-

ter ikke samtlige processtyringsfaktorer, da dette ikke er fundet relevant for denne af-

handlings metodevalg.  

1.3.1 Interessenter 

Afhandlingens interessenter omfatter primært forfatterne selv, vejleder samt de under-

søgte genstandsfelter - bestyrelser og eksterne revisorer med relation til børsnoterede 

selskaber.  

 

 

                                                
2  Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 33 
3  Love og regler består af de love og regler som gælder for afhandlingen, eksempelvis personoplysningsloven 

samt cand.merc.aud regler for afhandlingens form m.v. 
4  Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 40 
5  Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 41 
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1.3.2 Afhandlingens formål 

Formålet med afhandlingen er via en diagnosticerende undersøgelse at opnå forståelse 

for kravene til bestyrelsernes uafhængighed og krav om kompetencer til brug for en 

problemløsende undersøgelse. Det er ligeledes et formål, at angive forslag til afhjælp-

ning af de identificerede problemer, jf. indledning og problemsøgning6.  

Undersøgelsen vil blive udarbejdet med udgangspunkts i både deduktion og induktion. 

Deduktion benyttes i forbindelse med vores gennemgang af det teoretiske grundlag ved 

agentteorien, hvilket hjælper til at kunne konkludere om det enkelte forhold ud fra de 

generelle principper i teorien. Induktion vil blive benyttet via brug af den valgte empiri 

hvor vi vil forsøge at give generelle anvisninger til uafhængighed og kompetencer via 

vores analyse, tolkning og diskussion.  

1.3.3 Ressourcer 

De tidsmæssige ressourcer som har været tilgængelige i forbindelse med afhandlingen 

har i betydelig grad haft indflydelse på afhandlingens forløb og resultater, herunder 

blandt andet i forbindelse med gennemgang af de enkelte aktiviteter som ligger til grund 

for afhandlingen.  

1.3.4 Teoretisk forankring 

Den teoretiske forankring er primært opnået via uddannelsen cand.merc.aud, det vil sige 

teorikendskab baseret på det pensum som ligger til grund herfor. Vi har begge via prak-

tisk erfaring fra revisionsbranchen opnået kendskab til området, hvilket ubevidst kan 

have påvirket de antagelser og forhold der fokuseres på, herunder til- og fravalg.  

1.3.5 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er den måde problemstillingen undersøges7. Ved fastlæggelse af 

vores metode til valg af undersøgelse har vi blandt andet vurderet typen af undersøgel-

sesenhed, egenskaberne hos undersøgelsesenheden, tidsfaktoren og de tilgængelige res-

sourcer8.  

                                                
6  Baseret på Ib Andersens metodefortolkning jf. ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 23 
7  Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 47 
8  Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 105 
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Vi har valgt primært at beskæftige os med samspillet mellem bestyrelsen og ekstern revi-

sor med særlig fokus på uafhængighed og kompetencer. Den udvalgte population dæk-

ker bestyrelser i selskaber, som er optaget til handel på OMX NASDAQ Copenhagen 

A/S, hvilket svarer til totalpopulationen. Vi har bevidst foretaget dette valg, da selskaber 

noteret på fondsbørsen er underlagt ensartet lovgivning. Tidsfaktoren består af både en 

statisk og dynamisk undersøgelse. Som følge af, at analyse, fortolkning og diskussion af 

data vil blive foretaget over tid ved undersøgelse af udviklingstendenser9.  

Som følge af ovenstående er afhandlingens undersøgelsesdesign fastlagt som et multiple 

casestudie, hvorved problemstillingen vil blive undersøgt. Casestudiet er baseret på det 

faktum, at afhandlingen belyser et fænomen inden for det virkelige livs rammer samt at 

der inddrages flere informationskilder til belysning heraf10. Den multiple del af casestu-

diet består af inddragelsen af flere enheder, defineret ved problemstillingens inddragelse 

af såvel bestyrelse som ekstern revisor.  

1.3.6 Dataindsamlingsmetode, adgang til data og empirisk afgræsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i forskelligt datamateriale, herunder både kvantitative 

og kvalitative data. Kvantitative data er primært benyttet i forbindelse med analyse, for-

tolkning og diskussion af uafhængighed og kompetencer. Kvalitative data bestående af 

love, forskrifter, anbefalinger, artikler m.v. er benyttet gennem hele afhandlingen.  

I forbindelse med forarbejdet og planlægningen af afhandlingen blev det vurderet, 

hvorvidt afhandlingens analyse, fortolkning og diskussion skulle baseres på primærdata 

eller sekundærdata. Vurderingen har både omfattet primærdata i relation til kvantitativ - 

som kvalitativt data som eksempelvis interview. Afvejningen af primærdata eller sekun-

dærdata eller en kombination heraf har primært relateret sig til en vurdering af datakvali-

teten.  

Ved brug af primærdata fra interview er der ofte risiko for, at den undersøgelsesenhed 

som der indsamles informationer om, bliver udsat for en tilsigtet stimuluspåvirkning11.  

                                                
9  Baseret på Ib Andersens metodefortolkning jf. ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 105 
10 Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 112 
11 Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 151 
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Vi har som følge heraf valgt, at afhandlingen ikke skal baseres herpå, da det er vores 

vurdering at en sådan påvirkning, enten tilsigtet eller utilsigtet, vil svække afhandlingens 

analyse, tolkning og diskussion af problemstillingen.  

Primærdata kan endvidere indsamles ved udsendelse af spørgeskemaer til en udvalgt 

målgruppe. Denne teknik blev overvejet, dog er det vores opfattelse, at resultaterne med 

et spørgeskema ikke i tilstrækkelig grad ville kunne give den nødvendige kvalitet samt 

være repræsentativt til den efterfølgende analyse, fortolkning og diskussion. Dette for-

hold skyldes primært en vurdering af, at resultatet af en spørgeskemaundersøgelse for 

bestyrelsesmedlemmer og eksterne revisorer ikke vurderes at ville kunne give en til-

strækkelig tilfredsstillende svarprocent. Dette forhold blev bekræftet ved henvendelse til 

flere underskrivende revisorer for selskaber i NASDAQ OMX C20-indekset. 

Afhandlingen har gjort brug af procesdata i form af rapporter, artikler m.v. samt regi-

sterdata i form af data indsamlet af KPMG og BIQ samt Mandag Morgen.  

De benyttede registerdata er yderligere beskrevet senere i afhandlingen, hvortil der hen-

vises. Det er vores vurdering, at data, som indgår i afhandlingens analyse, i tilstrækkelig 

grad kan benyttes til brug for belysningen af afhandlingens problemstilling.  

1.3.7 Analyse- og fortolkningsteknikker 

Analyseteknikker kan opdeles mellem kvantitative og kvalitative analyseteknikker12. Af-

handlingens analyseteknik er baseret på kvantitative analyseteknikker bestående af kvan-

titative data i form af tal, jf. afsnit 1.3.6.  

Dette betyder, at der udføres en univariat analyse hvor vi alene vil analysere én variabel 

og dens fordeling på undersøgelsesenhederne (bestyrelsen)13. Valget af en simpel analy-

seteknik skyldes primært de tidsmæssige ressourcer, som er til rådighed for afhandlin-

gen.  

Til brug for vurdering af holdbarhed og betydninger af de analyserede data vil vi forsøge 

at finde frem til og afprøve alternative forklaringsmuligheder. Med henblik på at afdæk-

ke udbredelsen af den potentielle uafhængighedskonflikt på grund af manglende opfyl-

delse af ovenstående, har vi udarbejdet en analyse, som belyser forholdet.  

                                                
12 Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 47 
13 Ib Andersen: ”Den Skinbarlige Virkelighed”, side 193 
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Vores analyse har dækket 18 OMX C20 selskaber, da vi ikke har medtaget Nordea AB, 

da denne ikke er indregistreret i Danmark. Vores gennemgang af anciennitet dækker 169 

bestyrelsesmedlemmer baseret på registreringer hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen den 

27. november 2010. 

1.4 Kildekritik 

Som beskrevet ovenfor er afhandlingen baseret på såvel primær som sekundær data, der 

er offentligt tilgængeligt. De primære data består af selvindsamlede data og de sekundæ-

re data består af eksisterende datakilder. 

Ved brugen af primær data i forbindelse med analysedelen, er der foretaget en kritisk 

stillingtagen til validiteten af de indsamlede data. De benyttede data og tilhørende analy-

ser har udelukkende et konstaterende tilsnit, hvorfor de vurderes som værende objekti-

ve.    

I afsnittene omkring revisionsteori er der benyttet sekundær data bestående af revisions-

teoretikerne R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf, David Flint samt Tom Lee. Disse for-

fattere er valgt på grund af deres anerkendelse som teoretikere inden for revision. De 

forskellige bøger er udgivet med en forholdsvis stor spredning i udgivelsesårene spæn-

dende fra 1961 til 1993. Dette betyder dog ikke at de opstillede teorier er forældede, idet 

selve teorierne omkring grundlaget for revision er uændrede i perioden. Det vurderes at 

der ikke foreligger nyere litteratur på området der er mere relevant for afhandlingen. 

Afhandlingen benytter alene den del af teorierne der er relevant for det behandlede em-

ne - revisors uafhængighed. 

Afhandlingen består endvidere af forskellige kilder med forskellig oprindelse, formål og 

objektivitet. Som følge af, at de benyttede kilder er udarbejdet med forskellige formål og 

bagvedliggende interesser vil objektiviteten sandsynligvis være forskellig.  

Det vurderes endvidere, at de kvalitative data bestående af love og forskrifter indehol-

der høj grad af objektivitet. I tilfælde hvor der er benyttet artikler, er der tillagt en vis 

grad af skepsis til brug for vurdering af forfatterens eventuelle særinteresse ved det om-

talte.  
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1.5 Struktur for afhandlingen 

Afhandlingen er opdelt i tre overordnede afsnit - indledning, teori samt analyse, for-

tolkning og diskussion - der alle behandler, analyserer og konkluderer på afhandlingens 

delspørgsmål.  

 

Del I - Indledning

Del II - Teori

Del III - Analyse
            og diskussion

Kompetencer hos 
ekstern revisor

Kompetencer i 
bestyrelsen

Uafhængighed i 
bestyrelsen

Uafhængighed hos 
ekstern revisor

Konklusion

Agentteori

Problemsøgning

Problemformulering

Afgrænsning

Metode

Analyse 
uafhængighed

Analyse 
kompetencer

Diskussion 
uafhængighed

Diskussion 
kompetencer
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I teori- og analyseafsnittene er det valgt at behandle forhold omkring bestyrelsen før 

forhold omkring ekstern revisor. Formålet med dette er, at skabe et naturligt overblik 

over de forskellige gældende forhold for bestyrelser, for derefter at kunne sammenligne 

disse med en anden profession, nemlig ekstern revision. Denne tilgang er valgt med 

henblik på at kunne beskrive den gældende praksis for bestyrelser og fastlægge potenti-

elle problemstillinger. Ved efterfølgende inddragelse af ekstern revision bliver det muligt 

at sammenligne forholdene og dermed overføre relevante emner på bestyrelsen, hvorfor 

der opnås et diskussions- og analysegrundlag.     
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DEL II TEORI 

2 Agentteorien som grundlag for samspillet i ledelsen samt med revisor 

Kapitlet indledes med en gennemgang af de ledelsesmodeller som danner grundlag for 

den efterfølgende behandlede teori, agentteorien. Gennemgangen af ledelsesmodeller er 

relevant for forståelsen af opbygningen af forskellige ledelsessystemer, herunder det i 

agentteorien benyttede ledelsessystem.  

Ud over en gennemgang af de forskellige ledelsesmodeller vil der blive fokuseret på den 

hyppigst anvendte danske ledelsesmodel. Gennemgangen af den danske ledelsesmodel 

foretages for at opnå indsigt til brug for gennemgangen af agentteorien i dansk perspek-

tiv samt til brug for den senere analyse, fortolkning og diskussion af bestyrelsens uaf-

hængighed og kompetencer i relation til ekstern revisor. Gennemgangen af ledelsesmo-

deller og agentteorien vil således danne grundlag for den nærmere gennemgang af såvel 

uafhængighed som kompetencer i relation til bestyrelsen og ekstern revisor. Den efter-

følgende gennemgang af uafhængighed og kompetencer kan således ses som en del af 

agentteorien, da disse to forhold er centrale dele i agentmodellen.  

Kapitlet indledes med at gennemgå opbygningen af de forskellige ledelsesmodeller i et 

selskab, herunder organiseringen med bestyrelse og direktion. Grundlæggende eksisterer 

der to forskellige ledelsesmodeller - den et-strengede ledelsesmodel, der også benævnes 

den angelsaksiske ledelsesmodel, samt den to-strengede ledelsesmodel, der benævnes 

den kontinentaleuropæiske ledelsesmodel. I Danmark benyttes den to-strengede ledel-

sesmodel samt en modificeret version af denne afhængig af, hvorledes kapitalselskabet 

er organiseret. 

2.1 Den et-strengede ledelsesmodel 

Den et-strengede ledelsesmodel benævnes også den angelsaksiske ledelsesmodel eller 

insidermodellen14. Ledelsesmodellen er kendetegnet ved, at selskabet kun har ét ledel-

sesorgan - på engelsk: The Board of Directors. Generalforsamlingen vælger ledelses-

gruppen, hvis medlemmer både varetager den overordnede og daglige ledelse af selska-

bet enten i form af deltagelse eller tilsyn. 

                                                
14 Finansministeriet: ”Debatoplæg om aktivt ejerskab - Maj 1999”, side 2 
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Selvom der kun er ét ledelsesorgan, fordeles opgaverne mellem medlemmerne efter 

samme principper som i den to-strengede ledelsesmodel. Dette medfører, at ledelses-

gruppen typisk består af executive directors og non-executive directors. Executive direc-

tors er de medlemmer, der forestår den daglige ledelse af selskabet herunder den admi-

nistrerende direktør. Non-executive directors er de medlemmer, der beskæftiger sig med 

den overordnede kontrol og ledelse af selskabet14. 

Den et-strengede ledelsesmodel anvendes primært i USA og Storbritannien. Amerikan-

ske selskaber er således typisk organiseret med en bestyrelse, der vælger de ledende di-

rektører, herunder den administrerende direktør. Lovgivningen forhindrer ikke, at fler-

tallet af bestyrelsesmedlemmerne også kan være direktører og der er ikke regler om, at 

en direktør ikke må være bestyrelsesformand. Bestyrelsens ansvarsområder varetages 

typisk af flere forskellige underudvalg som eksempelvis audit committees og compensa-

tion committees, der varetager henholdsvis dialogen med ekstern revisor og vederlæg-

gelse af ledende medarbejdere. Ledelsesstrukturen i selskaber i Storbritannien minder 

om den amerikanske model.  

Den et-strengede ledelsesmodel lider af den svaghed, at der organisatorisk er tale om 

selvkontrol, idet samme ledelsesorgan varetager såvel den overordnede kontrol som den 

daglige ledelse. Der er derfor en iboende derfor risiko for, at bestyrelsen ikke er uaf-

hængig og derfor ikke kan varetage en passende kontrol med ledelsen. Svagheden ved 

ledelsesmodellen kan dog også betragtes som en styrke, idet bestyrelsen qua deres ar-

bejde i ledelsen er tæt på selskabets operationelle niveau. Den klassiske agentteori er 

opbygget på baggrund af denne ledelsesmodel, hvilket er gennemgået nedenfor. Besty-

relsen kan på baggrund af dette betragtes som mere velinformerede om selskabet end 

bestyrelsen i den to-strengede ledelsesmodel.  

Som følge af den begrænsede adskillelse mellem den operationelle ledelse og tilsyn i 

ledelsesgruppen, har de amerikanske og britiske initiativer inden for corporate gover-

nance været rettet herimod. Det anbefales således, at der benyttes eksterne bestyrelses-

medlemmer for at sikre uafhængigheden i forhold til den daglige ledelse.  
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Endvidere anbefales det, at der eksempelvis nedsættes nominerings-, aflønnings- og 

revisionskomitéer15.  

2.2 Den to-strengede ledelsesmodel 

Den to-strengede ledelsesmodel benævnes også den kontinentaleuropæiske ledelsesmo-

del eller outsidermodellen16. Ledelsesmodellen er kendetegnet ved at selskabet har to 

ledelsesorganer - bestyrelse og direktion.  

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der fungerer som selskabets øverste myndig-

hed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er selskabets kontrollerende ledelsesor-

gan og forestår samtidig ansættelsen af direktionen. Direktionen varetager selskabets 

daglige ledelse i henhold til de retningslinjer, der er fastlagt af bestyrelsen17. Direktions- 

og ledelsesorganet er således fuldstændig adskilt i den to-strengede ledelsesmodel, hvor-

for direktionen kan betragtes som et rent administrationsorgan, mens bestyrelsen kan 

betragtes som et rent kontrolorgan18 i modsætning til den en-strengede ledelsesmodel. 

Den to-strengede ledelsesmodel i sin rendyrkede form anvendes blandt andet i Tysk-

land, hvor der er ubetinget forbud mod personsammenfald mellem bestyrelse og direk-

tion. Endvidere er der i Frankrig valgmulighed mellem den et- og to-strengede ledel-

sesmodel19. I Tyskland har bestyrelsen en mere tilbagetrukken rolle end i andre lande, 

herunder Danmark. Bestyrelsen har kompetence til at kræve oplysninger af direktionen, 

specifikt regnskabsmateriale m.v. Direktionen har derimod kompetence til beslutninger 

omkring selskabets strategi samt væsentlige beslutninger, der dog skal forelægges besty-

relsen18.   

Den to-strengede ledelsesmodel kritiseres af nogle for risikoen for utilstrækkelig infor-

mationsstrøm fra direktion til bestyrelse sammenlignet med den et-strengede ledelses-

model. Der eksisterer derfor en risiko for, at bestyrelsen ikke har tilstrækkelig indblik i 

selskabets drift og dermed ikke forståelse for direktionens opgaver og problemer.  

                                                
15 ”Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark”, side 24  
16 Finansministeriet: ”Debatoplæg om aktivt ejerskab - Maj 1999”, side 2 
17 Københavns Fondsbørs' komité for god selskabsledelse: ”Rapport om god selskabsledelse i Danmark 2005” 
18 Finansministeriet: ”Debatoplæg om aktivt ejerskab - Maj 1999”, side 4 
19 Bech-Bruun advokatfirma: ”Selskabsretlig regulering i udvalgte lande - November 2006”  
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2.3 Agentteori 

Agentteorien blev udviklet som en følge af udviklingen indenfor aktiemarkederne. In-

den aktiemarkederne blev introduceret, var selskaber afhængige af finansiering fra vel-

havende personer, hvorfor størstedelen af selskaberne dengang var ejet og drevet af de 

samme personer. Med henblik på at få økonomien til at vokse, var det dog nødvendigt 

at søge et større antal investorer, således at selskaberne blev sikret en yderligere finansie-

ring. Aktiemarkederne, som vi kender dem i dag, blev opfundet i 1855 og betegnes i den 

internationale litteratur som begrænset hæftelse. Grundideen er, at aktionærerne i et 

selskab ikke hæfter for selskabets gæld, men alene hæfter med den investerede kapital. 

Begrænset hæftelse medførte, at investorerne var langt mere villige til at investere i for-

skellige selskaber, idet de ikke længere hæftede med deres samlede formue. Det nye sy-

stem medførte dog også, at en bred række af investorer blev ejere af selskaberne uden 

dog at have reel indflydelse på driften.  

Agentteorien skal ses som et udspring heraf og som en økonomisk teoriramme for for-

ståelse af de underliggende bevæggrunde som driver aktørerne i modellen, herunder 

hvorledes ejerne bedst sikrer, at deres investering bliver forvaltet på en forsvarlig måde 

for herigennem at sikre det største mulige afkast. Agentteorien kan desuden udvides til 

at involvere den eksterne revisor hvorved dennes rolle og betydning defineres ud fra en 

teoretisk vurdering. I forbindelse med gennemgangen af ekstern revisors rolle i agentte-

orien vil dennes uafhængighed og kompetencer blive gennemgået ud fra en teoretisk 

synsvinkel.  

2.3.1 Den klassiske agentteori 

Agentteorien som økonomisk teoriramme betragter grundlæggende et selskab som en 

lang række af kontrakter. Jensen og Meckling definerer dette som:  

".. a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision 

making authority to the agent."20 

                                                
20 Jensen og Meckling: “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” 
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Ved at betragte selskabet som en lang række sammensatte kontrakter tilsigtes det at 

dække de relationer der er mellem de enkelte individer, herunder de problemer der op-

står ved de forskellige kontrakter samt løsning herpå.  

Overordnet forsøger agentteorien at afdække hvorledes det sikres, at agenten arbejder i 

principalens interesse givet en række forudsætninger. Agentteorien søger således at af-

dække problemer i forbindelse med separation af ejerskab og ledelse, jf. ovenstående, 

samt i relation til den nye fordeling af ejerskab og ledelse på større selskaber, primært 

børsnoterede selskaber via teorien om at selskaber består af en række forskellige kon-

trakter. Kontrakterne fungerer således ifølge agentteorien som interne retningslinjer, 

hvilket specificerer den enkelte agents rettigheder samt hvilke performance-kriterier 

som ligger til grund for agentens målopfyldelse over for principalen.  

Agentens opgave består derfor først og fremmest i at generer resultater som sikrer prin-

cipalen afkast af investeringen. Dog skal resultater desuden kunne danne grundlag for 

agentens aflønning. Dette skyldes, at agentteorien som følge af betragtningen om, at 

selskabet består af en lang række kontrakter også gælder for kontrakten og dertil kon-

traktbetalingen mellem principalen og agenten. Dette medfører, at såfremt principalen 

finder, at agenten har sikret en tilfredsstillende økonomisk vækst og forvaltning, vil der 

ske kontraktopfyldelse og dertil kontraktbetaling til agenten. Agent/princial forholdet er 

illustreret nedenfor. 

 
 
Figur 1 - egen tilvirkning 

De enkelte kontrakter fastlægger aflønningen af ressourcer medgået til selskabets pro-

duktion af output (vare eller tjenesteydelser), hvoraf restindkomsten efter kontraktbeta-

lingen for produktionen tilfalder selskabets ejere i form af afkast21.  

                                                
21 Rolf Elm Larsen: ”Revision i agentteoretisk belysning”  
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Ved ansættelse af en agent er det nødvendigt for principalen at have tillid til, at agenten 

handler i overensstemmelse med principalens interesser, da agenten er ansat til at udføre 

arbejde for principalen, og agenten har fået til opgave at disponere over principalens 

investering. Når agent/principalforholdet er etableret vil der hos principalen ifølge 

agentteorien opstå mistillid til agenten som følge af modellens forudsætninger vedrø-

rende målekonflikter og asymmetrisk informationsniveau. Som følge heraf er principa-

len tvunget til at iværksætte initiativer, som afhjælper denne mistillid. Dette kan ifølge 

agentteorien ske ved konstruktion af en incitamentskontrakt med agenten, hvorved 

principalen via økonomisk belønning til agenten forsøger at ændre dennes adfærd. År-

sagen til at ændre agentens adfærd skyldes agentteoriens forudsætninger om at både 

principalen og agenten er individuelt målsøgende, det vil sige individuelt nyttemaksime-

rende.  

Nyttemaksimeringen medfører en antagelse om, at principalen og agenten er selvinte-

resserede, hvilket vil sige at de fokuserer på maksimering af deres egen nytteværdi. Nyt-

temaksimeringen skal ses meget snævert som følge af, at agentteorien kun arbejder med 

én tidsperiode. Målekonflikten mellem principalen og agenten opstår, når selskabets 

ejere ønsker at maksimere afkastet på investeringen, mens ledelsen kan vælge at forfølge 

mål i deres egen interesse, som eksempelvis maksimering af bonusordninger m.v. 

Agentteorien forudsætter denne målekonflikt, hvilket medfører risiko for, at ledelsen 

eksempelvis vælger at fokusere på kortsigtede investeringer, der giver en hurtig profit til 

selskabet og herigennem aflønning af ledelsen såfremt vederlag er afhængig heraf. Der 

opstår hermed en risiko for, at selskabets langsigtede investeringer bliver negligeret, 

hvilket potentielt kan påvirke afkastet til selskabets ejere på længere sigt22.  

Som følge af at principalen ikke kan overvåge alle agentens beslutninger og handlinger, 

opstår problemet omkring asymmetrisk informationsniveau mellem dem. Principalen 

har derved ikke adgang til de samme informationer om selskabets produktion, drifts-

økonomi m.v., hvilket svækker dennes mulighed for at føre kontrol med agenten, da 

agenten selv udarbejder informationer til principalen blandt andet om selskabets finan-

sielle situation, hvilket kan være en del af agentens incitamentskontrakt23.  

                                                
22 Jill Solomon: “Corporate Governance and Accountability”, side 17 
23 Rolf Elm Larsen: ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 213 og 214 
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Når agenten selv udarbejder disse informationer til principalen, vil det ifølge agentteori-

en give ledelsen et incitament til at misinformere om selskabets finansielle situation 

grundet agentens individuelle forsøg på nyttemaksimering24. Denne problemstilling kan 

principalen afdække ved kontrol af de finansielle oplysninger, enten ved egen gennem-

gang eller indgåelse af kontrakt med en uafhængig tredjemand, revisor.  

2.3.2 Revision i agentteorien 

Ved indgåelse af kontrakt med revisor om kontrollant af de af agenten udarbejdede fi-

nansielle informationer opstår der jf. agentteorien en ny agent/principal situation25. 

Forholdet illustreres således: 

 
 

Figur 2- egen tilvirkning efter Rolf Elm Larsen i Revision i agentteoretisk belysning 

 

Revisor vil som agent modtage et honorar for sit arbejde, samt rapportere om de finan-

sielle informationers rigtighed. Revisors aflønning mindsker selskabets resultat, hvilket 

medfører et incitament for den anden agent, ledelsen, til at udarbejde retvisende finan-

sielle informationer, således at honorar til revisor minimeres, og resultat forbedres. Om-

kostninger i forbindelse med agent/principalforholdet benævnes agentomkostninger, 

hvoraf kontrol af agentens finansielle informationer og beslutninger udgør en af tre be-

standdele jf. Jensen og Meckling26. Krav til revisors uafhængighed og kvalifikationer 

vedrørende agentteorien er behandlet nedenfor i afsnit 2.3.3. 

 

                                                
24 Rolf Elm Larsen: ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 213 og 214 
25 Rolf Elm Larsen: ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 215 
26 Jensen og Meckling: “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” 
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2.3.3 Agentteorien i dansk perspektiv 

Den klassiske agentteori er for udvalgte forhold behandlet ovenfor, dog medfører de 

danske ledelsesmodeller, at teorien ikke er direkte overførbar i forbindelse med gen-

nemgang af forhold i Danmark. Som følge heraf er den danske ledelsesmodel beskrevet 

til brug for forståelse af agentteorien i dansk perspektiv.  

Kapitalselskaber kan i henhold til selskabsloven overordnet organisere sig efter tre for-

skellige ledelsesstrukturer: 

1. En bestyrelse og en direktion 

2. Et tilsynsråd og en direktion 

3. En direktion (kun anpartsselskaber) 

I den første ledelsesstruktur er kapitalselskabet ledet af en bestyrelse, der opererer på 

det overordnede og strategiske niveau. Bestyrelsen ansætter en direktion, der varetager 

den daglige ledelse af kapitalselskabet, eller udpeger en eller flere personer blandt med-

lemmerne af bestyrelsen til at varetage denne opgave. Dette skyldes, at der i den danske 

ledelsesmodel ikke er en skarp opdeling mellem henholdsvis bestyrelsen og direktionens 

opgaver, som det eksempelvis er tilfældet i Tyskland. Bestyrelsen i danske selskaber har 

således ikke kun en kontrolfunktion, men også en decideret ledelsesfunktion.  

Kritikere af den danske ledelsesmodel har påpeget svagheden ved, at bestyrelsen funge-

rer som både kontrol- og ledelsesorgan. Dette skyldes, at bestyrelsen principielt selv 

kontrollerer de beslutninger, som den træffer. Omvendt kan det delvise sammenfald 

mellem bestyrelse og direktion bidrage til, at bestyrelsen får adgang til flere relevante 

oplysninger27.    

Direktionens funktion omfatter ikke forhold af usædvanlig art eller forhold af særlig 

stor betydning for kapitalselskabet. Det er således stadig bestyrelsen, der udgør det cen-

trale og øverste ledelsesorgan.  

Der er mulighed for personsammenfald mellem bestyrelse og direktion, hvorfor ledel-

sessystemet hverken kan betegnes som et- eller to-strenget, men nærmere en mellemting 

mellem den en- og to-strengede ledelsesmodel. Ledelsesstrukturen med en bestyrelse og 

direktion er fortsat den primære i Danmark blandt børsnoterede selskaber. 
                                                
27 ”Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark”, side 25 
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Agentteorien i dansk perspektiv illustreres således ved den primære danske ledelsesmo-

del: 

 
 

Figur 3 - egen tilvirkning efter Rolf Elm Larsen i Revision i agentteoretisk belysning 

 

Når ejerne ved generalforsamlingen vælger bestyrelsen, vil denne være agent for ejerne 

(principalen). Bestyrelsen vil som følge af ansættelse af ledelsen være principal for den-

ne, hvorved der opstår flere agent/principalforhold i samme ledelsesstruktur.  

På grund af agentteoriens forudsætninger om nyttemaksimering samt asymmetrisk in-

formationsniveau vil bestyrelsen som agent tilsvarende ledelsen være underlagt mistillid 

fra principalen. Som følge af teoriens forudsætning om mistillid vil der desuden for 

principalen være en risiko for, at bestyrelsen som agent og ledelsen som agent går sam-

men i en koalition for at opnå større fælles aflønning på bekostning af principalen28. 

Denne mistillid til bestyrelsen opstået ved, at bestyrelsen handler mod principalens inte-

resse ved, at bestyrelsen udnytter det asymmetriske informationsniveau samt handler 

selvinteresserende ved egen nyttemaksimering, vil principalen forsøge at afdække ved 

kontrol blandt andet via revision. Der henvises til nedenstående hvor bestyrelsens inte-

resse i at fastholde sin uafhængighed er beskrevet.  

Dette forhold kommer desuden til udtryk via øgede krav om åbenhed fra investorer, 

herunder både institutionelle og mindre aktionærer.  

                                                
28 Rolf Elm Larsen: ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 216 
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Ejernes krav på åbenhed ses via anbefalinger til god selskabsledelse, hvilket søger at 

fremme transparens for interessenters mulighed for at bedømme forholdene i offentligt 

handlede selskaber29.  

Når selskabet, bestående af en række kontrakter mellem principaler og agenter, indgår i 

samfundet, vil samfundet stille krav til sammensætningen af kontrakter, herunder blandt 

andet som følge af minoritetsbeskyttelse, misundelse m.v. 

2.3.4 Krav til revisors uafhængighed og kompetencer 

Som oven for beskrevet er revisor agent i agentteorien, da principalen efterspørger revi-

sors kompetencer i forbindelse med kontrollen af en anden agent, normalt ledelsen. I 

agentteorien antages de enkelte individer at være nyttemaksimerende, hvilket desuden 

gælder for revisor. Risikoen består blandt andet i, at ledelsen kan betale revisor for at 

ændre sin rapport om selskabets finansielle informationer30, eller ledelse og revisor kan 

indgå et fællesskab, hvor deres indsats minimeres. Muligheden for konsekvenser ved 

manglende uafhængighed mellem ledelse og revisor vil dog udelukkende kunne blive 

opdaget, såfremt principalen har mulighed for at opdage og straffe dette31. Denne mu-

lighed eksisterer, hvis agentteorien udvides til at omfatte flere tidsperioder. Revisor vil 

således ud fra dennes langsigtede selvinteresse forsøge at opretholde sin uafhængighed 

for ikke at skade sine fremtidige indtjeningsmuligheder via tab af omdømme over for 

principalen samt over for potentielle nye kunder32. Revisor vil desuden via principalens 

mulighed for straf ved erstatningsforpligtelser have en interesse i at være uafhængig.  

Revisors kompetence vil tilsvarende uafhængighed være af afgørende karakter, da revi-

sor ud fra en langsigtet tankegang har behov for at tiltrække nye opgaver og kunder.  

Også bestyrelsen vil have en interesse i at opretholde sin uafhængighed for ikke at skade 

sine fremtidige indtjeningsmuligheder, herunder kompetencerne. Risikoen for straf er 

tilsvarende gældende for bestyrelsen.  

                                                
29 Komitéen for god Selskabsledelse: ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” 
30 Rick Antle: “Auditor Independence”, side 15 
31 Rick Antle: “Auditor Independence”, side 16 
32 Rick Antle: ”Auditor Independence”, side 18 og Rolf Elm Larsen: ”Revision i agentteoretisk belysning”, side 

231 
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2.4 Sammenfatning 

Vi har i det ovenstående gennemgået, hvorledes agentteorien danner grundlag for sam-

spillet mellem direktion, bestyrelse og ekstern revisor. Forskellige ledelsesmodeller er 

desuden gennemgået for opnåelse af indsigt i grundlaget for agentteoriens anvendte 

modeller.  

Vi fandt, at agentteorien i dansk perspektiv består af flere agenter og principaler som 

følge af det sæt kontrakter, der indgås mellem de enkelte deltagere i samspillet. Ejerne er 

således principal over for både bestyrelsen og revisor, mens bestyrelse er principal over 

for direktionen som illustreret tidligere. Agentteorien er baseret på, at hver enkel er nyt-

temaksimerende, samt at der eksisterer et asymmetrisk informationsniveau mellem den 

enkelte principal og agent.   

Vi fandt endvidere at bestyrelse og ekstern revisor vil have en selvinteresse i at opret-

holde sin uafhængighed på grund af dennes langsigtede selvinteresse ved tab af om-

dømme samt risiko for straf.  
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3 Hvorledes er uafhængighed reguleret for bestyrelsen? 

Tidligere er agentteorien gennemgået og behovet for såvel en uafhængig bestyrelse som 

ekstern revisor er beskrevet med udgangspunkt i denne teori.  

3.1 Uafhængighedsteori for bestyrelser 

Uafhængighedsteori for bestyrelser er ikke videnskabeligt behandlet i samme omfang 

som uafhængighedsteori for revisorer. Der er foretaget mange undersøgelser af sam-

menhængen mellem selskabers resultater og bestyrelsens uafhængighed, men der er ikke 

opstillet deciderede teorier om uafhængighed på linje med revisionsteorierne af Mautz 

og Sharaf, Flint samt Lee, der er behandlet i kapitel 4.  

Tidsskriftet Harvard Law Review har i artiklen ”Beyond Independent Directors: A 

Functional Approach to Board Independence” dog foretaget en mindre teoretisk be-

handling af uafhængighed i bestyrelsen. Ifølge artiklen kan uafhængighed defineres i tre 

brede kategorier - disinterested outsider, objective monitor og unaffiliated proffesional.    

The disinterested outsider kan frit oversættes til den objektive udefrakommende. Defi-

nitionerne i denne kategori fokuserer på bestyrelsesmedlemmernes manglende økono-

miske bånd til selskabet. Medtagelsen af denne kategori skyldes, at såfremt et bestyrel-

sesmedlem har en væsentlig økonomisk interesse i en given transaktion eller i selskabet 

generelt, vil personen ikke kunne opfylde sine forpligtelser som formueforvalter over 

for aktionærerne. Ved at fokusere på objektiviteten og kvantificere denne, er det lettere 

at kontrollere, hvorvidt de enkelte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.33  

Økonomiske interesser er dog ikke det eneste problem i forhold til bestyrelsesmedlem-

mers uafhængighed ifølge Harvard Law Review, idet også personlige relationer kan ska-

de objektiviteten. Personlige relationer til direktionen kan bringe aktionærernes forrang i 

fare på præcis samme måde som økonomiske konflikter. Endvidere er objektivitet ikke 

repræsentant for de egenskaber bestyrelsesmedlemmer skal besidde med henblik på at 

overvåge og føre tilsyn med direktionen33.      

 

                                                
33 Harvard Law Review: “Beyond Independent Directors; A functional apporach to board independence”, side 

1557 
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The objective monitor kan frit oversættes til den objektive overvåger. Denne kategori 

fokuserer mere omfattende på bestyrelsesmedlemmers uafhængighed som objektiv 

overvåger de beslutninger, som træffes i selskabet. Den væsentligste hindring for samlet 

effektiv selskabsledelse er direktionens fokus på egne interesser som følge af manglende 

overvågning, jævnfør i øvrigt agentteorien34.  

The unaffiliated proffesional kan frit oversættes til det professionelle medlem uden til-

knytning. Denne kategori angiver, at uafhængighed bygger på bestyrelsesmedlemmernes 

professionalisme. Medlemmerne skal være eksperter på deres område, vidende om kriti-

ske aspekter af selskabets drift samt dygtige til at overvåge og supportere direktionen. 

Det fremgår endvidere, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal være fuldtidsmed-

lemmer, der kun bestrider bestyrelsesarbejde i forskellige selskaber. Formålet med dette 

er at sikre, at de rette egenskaber og kompetencer er til stede. Der skal således ifølge 

Harvard Law Review etableres en decideret profession for uafhængige professionelle 

bestyrelsesmedlemmer35. 

3.2 Revisionsudvalg 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de gældende bestemmelser og historik vedrø-

rende revisionsudvalg, idet denne teori vil blive benyttet i analysedelen i afhandlingen. 

Der fokuseres hovedsageligt på revisionsudvalgets pligter og i mindre grad på pligten til 

at etablere et revisionsudvalg m.v. jævnfør kapitlet om afgrænsning.   

Enrons sammenbrud i 2001 og en række øvrige regnskabsskandaler medførte, at inve-

storernes tillid til kapitalmarkederne og revisionsbranchen blev svækket væsentligt. Den 

amerikanske reaktion på skandalerne, Sarbanes-Oxley Act, nødvendiggjorde en revurde-

ring af EU's prioriteringer vedrørende en forbedret selskabsledelse. Dette resulterede i, 

at Kommissionen i 2003 udsendte en meddelelse om styrkelse af den lovpligtige revisi-

on i EU, der endvidere indeholdt en handlingsplan for modernisering af EU's 8. direk-

tiv36.  

                                                
34 Harvard Law Review: "Beyond Independent Directors; A functional apporach to board independence", 

side 1558 
35 Harvard Law Review: "Beyond "Independent Directors; A functional apporach to board independence”, 

side 1559 
36 Kommisionen for de Europæiske Fælleskaber: "Meddelelse fra Kommisionen til Rådet og Europa-

Parlamentet - Styrkelse af den lovpligtige revision i EU" 
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3.2.1 Revisionsudvalgets uafhængighed  

I henhold til EU's 8. direktiv artikel 4, stk. 1, skal revisionsudvalget bestå af bestyrel-

sesmedlemmer, der ikke samtidig indgår i direktionen. Formålet med denne bestemmel-

se er at sikre, at revisionsudvalget er uafhængigt af direktionen. Økonomidirektøren i et 

selskab kan således ikke opfylde begge krav, hvorfor udvalgets uafhængighed tilsikres38.     

Ved vurderingen af uafhængighed hos revisionsudvalgets medlemmer kan der ifølge 8. 

direktivs præambel, betragtning 24 tages udgangspunkt i en henstilling fra EU-

Kommisionen (2005/162/EF). Henstillingen vedrører den rolle, der spilles af menige 

bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om 

udvalg nedsat i bestyrelsen eller ledelsesorganet37. I henhold til denne henstilling betrag-

tes bestyrelsesmedlemmer ikke som uafhængige hvis de38:  

 Er eller har været direktør eller ledende medarbejder i selskabet eller et associeret 

selskab inden for de seneste 5 år. 

 Er direktør i et selskab, hvor der er krydsende bestyrelsesrepræsentation med sel-

skabet. 

 Har modtaget væsentligt vederlag fra selskabet eller et associeret selskab i anden 

egenskab end som menigt bestyrelsesmedlem. 

 Repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesser. 

 Er i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige. 

 Er eller har været ansat eller partner hos ekstern revisor inden for de seneste 3 år. 

 Har haft en væsentlig forretningsrelation (partner, aktionær, kunde, leverandør eller 

ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et asso-

cieret selskab inden for det seneste år. 

I henstillingen sondres der mellem menige og ledende bestyrelsesmedlemmer. Der er 

således tale om en sondring mellem bestyrelsesmedlemmer, der er direktører i selskabet, 

og dem der ikke er. Formålet med sondringen er at understrege, at bestyrelsesmedlem-

mer, der samtidig er direktører i selskabet, ikke er uafhængige. Sondringen har dog in-

gen betydning i relation til revisionsudvalg, da det er direkte bestemt, at direktionsmed-

lemmer er afskåret fra deltagelse i revisionsudvalg.  

                                                
37 "EUT L 52 af 25. februar 2005", side 51 
38 KPMG: "Indsigt i revisorloven", side 194 
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Endvidere anses medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke som uafhængige, da de 

er ansat i selskabet, hvorfor de ikke kan anses som uafhængigt kvalificerende medlem af 

revisionsudvalget38.  

3.3 Uafhængighed ifølge corporate governance  

Udover hard law i form af EU og revisorlovens bestemmelser om uafhængighed i revi-

sionsudvalg, eksisterer der desuden soft law der vedrører anbefalinger omkring selska-

bets ledelse, også betegnet som corporate governance.  

Begrebet corporate governance har forskellig betydning og omfang alt afhængig efter, 

hvor i verdenen begrebet benyttes. Dette skyldes primært de forskelle, der blandt andet 

er mellem landenes ledelsesstrukturer, kapitalforhold, ejerforhold, samfundsforhold 

m.v. Ledelsesstrukturer i Danmark er tidligere behandlet i afsnit 2.3.3, hvor forskelle 

mellem landene desuden kort blev uddybet. Som følge af disse forskelle er det ikke mu-

ligt at definere begrebet corporate governance ensrettet i samtlige lande, som det ellers 

er tilfældet ved eksempelvis international regnskabsregulering. Det italienske corporate 

governance udvalg (Preda-udvalg) beskrev i 1999 forholdet som: 

"Corporate Governance, in the sense of the set of rules according to which firms are ma-

naged and controlled, is the result of norms, traditions and patterns of behaviour developed 

by each economic and legal system and is certainly not based on a single model, that can 

be exported and imitated everywhere."39 

Det fremgår af ovenstående, at der ikke kan udarbejdes én model til brug for corporate 

governance som ved international regnskabsregulering da normer og adfærdsmønstre 

m.v. varierer fra land til land.  

I Danmark defineres corporate governance begrebet af Komitéen for god Selskabsle-

delse som: 

"Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed, det vil sige som 

"kontrol og styring" af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssy-

stemer, selskabslovgivning m.v."40 

                                                
39 "Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate", afsnit 2, side 18 
40 http://www.corporategovernance.dk/sw37802.asp  
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Internationalt har udviklingen inden for corporate governance været væsentlig længere 

tids undervej end i Danmark.  

Det var således først i 1999 i forbindelse med Finansministeriets udgivelse af ”Debatop-

læg om Aktivt Ejerskab” og senere i 2000 ved regeringens fremlæggelse af ”erhvervsstra-

tegi.dk21”, at det danske arbejde med corporate governance egentlig startede. I er-

hvervsstrategi.dk21 indgik følgende under kapitel 3 om Aktivt ejerskab og aktiekultur:  

"Med henblik på at sætte fokus på bestyrelseskulturen i danske virksomheder iværksæt-

ter regeringen et udredningsarbejde om bestyrelsesarbejdet. Hvad beskæftiger bestyrelserne 

sig med? Hvordan er arbejdsfordelingen mellem ledelsen og bestyrelsen? Hvilke kompeten-

cer lægges der vægt på ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer? Hvor mange bestyrelsespo-

ster bestrider de? Hvordan aflønnes de? Om muligt vil der blive draget sammenligninger 

med andre lande. Arbejdet skal munde ud i en beskrivelse af best-practise og guidelines 

for, hvordan man udøver god Corporate Governance. "41 

På baggrund af ovenstående erhvervsstrategi, blev der nedsat et udvalg, i det efterføl-

gende kaldet Nørby-udvalget, på 4 personer bestående af Lars Nørby Johansen, Jørgen 

Lindegaard, Waldemar Schmidt og Mads Øvlisen, som skulle forestå udarbejdelsen og 

beskrivelsen af best-practise samt fastlægge guidelines.  Nørby-udvalget udkom i 2001 

med deres rapport om corporate governance i Danmark, hvori de præsenterede deres 

anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark42. Anbefalingerne bestod af overordne-

de rationaler samt konkrete og operationelle retningslinjer43. Anbefalingerne fra Nørby-

udvalget er opdateret i 2005, 2008 og senest i 2010.  

I de seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, der nu betegnes Schei-

bye-udvalget, fra april 2010 indeholder disse 9 hovedområder bestående af: 

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar 

3. Åbenhed og transparens 

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 

                                                
41 Kapital 3 "Det risikovillige Danmark" 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlhZu6nZzbwJ:www.oem.dk/publikationer/ht
ml/dk21lang/kap03.htm+'erhvervsstrategi.dk21'&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk  

42 Rapport kan findes på www.corporategovernance.dk   
43 "Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark", side 13 
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5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 

6. Ledelsens vederlag 

7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 

8. Risikostyring og intern control 

9. Revision 

I henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ regler for udstedere af aktier skal dan-

ske børsnoterede selskaber give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til de af 

Komitéen for god Selskabsledelse udarbejdede anbefalinger for god selskabsledelse ved 

brug af følg eller forklar-princippet44.  

De 9 hovedområder består hver af et antal anbefalinger som samlet udgør 78 anbefalin-

ger. Vi vil alene her behandle én udvalgt anbefaling (5.4.1), da denne vurderes for væ-

rende mest relevant for afhandlingen.  

I anbefaling 5.4.1 fremgår:  

"Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er 

uafhængige, således at det øverste ledelsesorgan kan handle uafhængigt af særinteresser." 

Anbefalingen vedrørende uafhængighed medfølges af 8 punkter, som oplister hvad et 

uafhængigt medlem ikke må, såfremt denne skal anses for værende uafhængig:  

 være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende 

medarbejder i selskabet eller et associeret selskab 

 have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen eller et associeret selskab i 

anden egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan 

 repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser 

 inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (eksempelvis per-

sonlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledel-

sesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et associeret 

selskab 

 være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner hos ekstern revi-

sor 

                                                
44 NASDAQ OMX Copenhagen A/S: "Regler for udstedere af aktier", afsnit 4.3, side 40 
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 være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selska-

bet 

 have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år eller 

 være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige. 

I de tidligere anbefalinger fra 2005 var anbefalingen vedrørende uafhængighed mere 

kort og overordnet, hvilket skyldes, at komitéen dengang fandt, at dette var mere hen-

sigtsmæssigt og praktisk45.  Den mere specifikke fremstilling blev medtaget i anbefalin-

gerne idet forarbejderne til revisorloven og regler om revisionsudvalg i selskaber under-

lagt tilsyn af Finanstilsynet, omtalte og henviste til EU Kommissionens henstilling om 

bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i tilsynsorganer m.v.46 Derfor besluttede komité-

en at tilrette anbefalingerne således, at det sæt regler, som selskaberne skulle forholde sig 

til i forbindelse med anbefalinger for god selskabsledelse, var tilsvarende den øvrige 

regulering på området45.  

3.4 Sammenfatning 

Uafhængighedsteori for bestyrelser er sjældent videnskabeligt behandlet, for så vidt an-

går opstilling af deciderede teorier. Det anerkendte tidsskrift Harvard Law Review har 

dog udarbejdet en teoretisk behandling af emnet, hvor de definerer bestyrelsens uaf-

hængighed i tre brede kategorier - the disinterested outsider, the objective monitor og 

the unaffiliated proffesional. De tre kategorier behandler hovedsageligt de enkelte besty-

relsesmedlemmers økonomiske og personlige uafhængighed, deres objektivitet samt 

deres generelle professionalisme, hvor der blandt andet argumenteres for en decideret 

profession for uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 

I henhold til EU og revisorlovens bestemmelser skal der minimum være ét medlem der 

er uafhængigt i selskabernes bestyrelse eller revisionsudvalg. De danske anbefalinger for 

god selskabsledelse indeholder en skærpelse i forhold hertil, da det i anbefalinger frem-

går, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne bør være uafhængige. Denne anbe-

faling skal ses som et ønske om at bestyrelsen som helhed handler uafhængigt af deres 

særinteresser.  

                                                
45 Finn L. Meyer: "Nye anbefalinger for god selskabsledelse" 
46 "KOMMISSIONENS HENSTILLING af 15. februar 2005 om den rolle, der spilles af menige bestyre-

sesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrel-
sen/ledelsesorganet (2005/162/EF) " 
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4 Hvorledes er ekstern revisors uafhængighed reguleret? 

I det foregående er agentteorien gennemgået og behovet for såvel en uafhængig besty-

relse som en ekstern revisor gennemgået. En ekstern revisors påtegning af et regnskab 

tilfører troværdighed over for regnskabsbruger, men systemet fungerer kun effektivt, 

såfremt den eksterne revisor er uafhængig af både den reviderede og ledelsen. The 

American Institute of Accountants udtrykker det således: 

"Independence is an essential auditing standard because the opinion of the independent ac-

countant is furnished for the purpose of adding justified credibility to financial statements 

which are primarily the representations of the management."47 

Dette afsnit gennemgår udvalgt litteratur vedrørende revisors uafhængighed. Der eksi-

sterer et væld af videnskabelige undersøgelser om revisors uafhængighed, men det er 

som tidligere omtalt valgt at fokusere på tre af de mest anerkendte forfattere.   

Der vil i det følgende blive redegjort for teorien omkring revisors uafhængighed ved 

gennemgang af "The Philosphy of Auditing" fra 1961 af R. K. Mautz og Hussein A. 

Sharaf, "Philosophy and principles of auditing" fra 1988 af David Flint og "Corporate 

Audit Theory" fra 1993 af Tom Lee. Der vil endvidere blive redegjort for IFAC og 

FSRs retningslinjer for uafhængighed med henblik på at give en bred præsentation af 

emnet revisors uafhængighed. 

4.1 R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf 

R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf udgav i 1961 bogen "The Philosphy of Auditing". 

Bogen er et af de første forsøg på en teoretisk og begrebsmæssig underbygning af revi-

sionspraksis og har haft betydning for revision som en akademisk disciplin, samt for 

efterfølgende teorier på området. Mautz og Sharaf benytter en deduktiv metode, hvor 

udgangspunktet for revisionsteorien baseres på grundlæggende postulater for revision. 

Udarbejdelsen af teorien tager således ikke direkte afsæt i praksis, men anskues fra en 

teoretisk og filosofisk indgangsvinkel. 

 

                                                
47 The American Institute of Accountants, Robert L. Kane, Jr., 1952: "CPA Handbook", kapitel 13, side 8 
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Uafhængighed har en særlig betydning for statsautoriserede revisorer, når disse erklærer 

sig om, at et regnskab giver et retvisende billede af et selskabs aktiver, passiver og finan-

sielle stilling, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for en periode. 

Dette skyldes, at investorer, långivere, myndigheder og øvrige interessenter baserer sig 

på de påtegninger, der afgives på regnskaber i forbindelse med en revision.  

Ifølge forfatterne er der to aspekter af uafhængighed - den faktiske uafhængighed fra 

den praktiserende revisor ved udøvelsen af jobbet og den tilsyneladende uafhængighed 

af revisor professionen. De to aspekter benævnes også: 

1. Practitioner-independence 

2. Proffesion-independence 

Practitioner-independence eller den faktiske uafhængighed vedrører revisors evne til at 

opretholde en passende indstilling ved planlægningen af revisionsopgaven, ved udførel-

sen af efterprøvning og kontrol, samt ved udarbejdelsen af rapportering i forbindelse 

med det udførte arbejde.    

Forfatterne anfører, at uafhængighed grundlæggende er en sindstilstand og at revisor 

skal opretholde uafhængigheden gennem hele sit virke. For at sikre dette kræves det, at 

revisor har et indgående kendskab til de faktorer der kan påvirke objektiviteten. Med 

henblik på at kunne vurdere såvel objektivitet som uafhængighed angiver forfatterne tre 

dimensioner af uafhængighed48:  

1. Programming independence 

2. Investigative independence 

3. Reporting independence 

Programming independence indebærer, at revisor skal have frihed til at vælge revisions-

teknikker og -procedurer. Dette indebærer, at revisor har frihed til at udvikle sine egne 

revisionsværktøjer samt frihed til at bestemme, hvordan disse skal anvendes på de en-

kelte revisioner49. 

 

                                                
48 R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf: "The Philosphy of Auditing", side 249 
49 R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf: "The Philosphy of Auditing", side 249 
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Investigative independence indebærer, at revisor skal have frihed til at vælge hvilke om-

råder og aktiviteter, der skal revideres. Dette kræver, at revisor har adgang til samtlige 

informationer, bogføringsmateriale, kontrakter og lignende. Endvidere skal revisor have 

adgang til relevant personale. Revisor må således ikke begrænses i adgangen til at udføre 

den planlagte revision49.  

Reporting independence indebærer, at revisor skal have frihed til at rapportere frit om 

alle væsentlige forhold uden hensyntagen til indvirkningen på de berørte parter. Revisor 

må ikke undlade væsentlige forhold i den formelle rapportering, mod at medtage disse i 

en uformel rapportering. Endvidere skal revisor undgå uklar rapportering, der kan for-

tolkes forskelligt50.   

Proffesion-independence eller den tilsyneladende uafhængighed vedrører revisorstan-

dens uafhængighed som helhed. Revisorstanden skal undgå at fremstå som afhængige, 

idet professionen har behov for at fremstå med integritet og uafhængighed. Mautz og 

Sharaf formulerer det således51: 

"The appearance of independence is almost as important as independence itself. Unless 

auditing has the confidence and respect of those who use its services, such services will not 

long be in demand."  

Såfremt offentligheden ikke har tillid til revisors uafhængighed, vil dette ifølge forfatter-

ne få væsentlige følger for professionen, idet interessenterne vil have tendens til at base-

re sig på ikke revideret regnskabsmateriale. Forfatterne anfører endvidere, at revisions-

professionen endnu ikke har etableret en distinktiv karakteristik for uafhængighed, som 

det ses andre steder. Eksempelvis betegnes dommere som fuldstændigt uafhængige, idet 

de udpeges af de offentlige myndigheder og ikke har nogen som helst tilknytning til de 

sager de behandler. Revisionsprofessionen har ikke samme karakteristik, da den faktiske 

og tilsyneladende kontakt med kunden er meget tættere. 

 

 

                                                
50 R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf: "The Philosphy of Auditing", side 250 
51 R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf: "The Philosphy of Auditing", side 257 
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4.2 David Flint 

David Flint udgav i 1988 bogen "Philosphy and Principles of Auditing". Bogen er det 

første rigtige bidrag til udviklingen af revisionsteori siden Mautz og Sharafs "The Phi-

losphy of Auditing" fra 1961, der også er udgangspunktet for Flints teori. I den mellem-

liggende periode er det ifølge Flint alene The American Accounting Association, der har 

udgivet publikationer, der har bidraget til udviklingen52.  

Flint undersøger revisorfunktionen fra en samfundsmæssig synsvinkel, i stedet for at 

acceptere den daværende praksis og forsøger som en af de første, at opstille en teoretisk 

og begrebsmæssig underbygning af revisionspraksis.  

Flint angiver på baggrund heraf syv basispostulater, der fungerer som en definitiv be-

grebsramme og danner grundlag for konstruktion af en revisionsteori samt formulering 

af revisionsprincipper. 

1) Den primære betingelse for revision er, at der enten er: 

a) Et ansvarlighedsforhold mellem to eller flere parter 

b) Et behov for at en part etablerer pålidelige og troværdige informationer, som 

andre parter skal kunne stole på 

c) Et behov for ansvarlighed for en bred offentlighed 

d) Et behov eller ønske om at etablere pålidelige finansielle data, hvor disse kan på-

virke beslutninger i en bredere offentlighed   

2) Økonomisk ansvarlighed forudsætter revision, fordi erklæringsemnet er for fjern, 

kompleks eller af væsentlig betydning 

3) Revision er kendetegnet ved en uafhængig status, samt frihed til at undersøge og 

rapportere uden begrænsninger 

4) Revisionsområder kan verificeres med beviser 

5) Regnskabsstandarder m.v. fastsættes for den som er ansvarlig så adfærden kan 

sammenholdes med en norm. Sammenligningsprocessen kræver særlige forudsæt-

ninger og udøvelsen af skøn 

6) De reviderede finansielle data rapporteres klart og troværdigt, således at den trovær-

dighed revisionen giver kan kommunikeres klart  

7) Revision skaber en økonomisk eller social fordel 

                                                
52 David Flint: "Philosophy and Principles of Auditing", side xii 
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Flints postulater er a-priori udsagn og er således uafhængige af erfaringen. Postulaterne 

kan ikke gøres til genstand for yderligere efterprøvelse, da de har karakter af aksiomer, 

hvilket vil sige grundantagelser, der antages at være sande. Postulaterne bevises ikke, 

men benyttes som det fundamentale grundlag til at bevise andre dele af teorien53.   

Postulaterne kan i henhold til Pratt og Van Peursem opdeles i to overordnede grupper. 

Postulaterne 1-2 og 7 forklarer behovet for revision, mens postulaterne 3-6 vedrører 

den praktiske udførelse54. Det tredje postulat vedrører revisors uafhængighed, hvilket er 

hovedfokus i denne afhandling og som af forfatteren også betegnes som det vigtigste af 

de syv postulater. Flint angiver i relation til uafhængighed, at55:  

"a definitive characteristic of the audit process is that it should be independent in every 

sense from the organisation and the members of the organisation who are subject to the 

audit" 

Endvidere angiver Flint, at uafhængighed er det nøgleelement, der giver ekstern revisor 

myndighed og accept fra omverdenen. Formålet med en revision er at sikre, at regnska-

bet giver et retvisende billede i henhold til en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. 

Revisor skal derfor medvirke til at afvæbne den naturlige skepsis, der er over for regn-

skabsaflæggers saglighed. 

Flint nævner følgende forhold der er væsentlige for revisors uafhængighed: 

 Personal qualities 

 Personal relationships 

 Financial interest or dependence 

 Investigative and reporting freedoms 

 Organisational status 

Personal qualities vedrører revisors personlige egenskaber. De to vigtigste egenskaber 

for revisor er retskaffenhed eller integritet samt karakterstyrke.  Disse kvaliteter nævnes 

først, idet de har stor betydning for uafhængigheden. Hvis ikke revisor besidder de rette 

personlige egenskaber, har de efterfølgende fire organisatoriske og processuelle forhold 

ingen nytteværdi.  

                                                
53 Rolf Elm-Larsen: "Offentlig revision - empiri og teori", side 41 
54 Michael J. Pratt & Karen Van Peursem: "Towards a conceptual framework for auditing", side 16 
55 David Flint: "Philosophy and Principles of Auditing", side 29 
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Personal relationships er et princip om, at interesse- eller loyalitetskonflikt samt følel-

sesmæssig involvering kan påvirke revisors objektivitet, uvildighed og uafhængighed. 

Revisor er inhabil, hvis der eksisterer eller det fremstår som om der eksisterer et person-

ligt forhold til den reviderede, der kan påvirke revisors mentale attitude, de udførte skøn 

samt konklusionen på det udførte arbejde. Revisor må ikke agere som revisor i situatio-

ner, hvor en ægtefælle eller nære familiemedlemmer har interesse i udfaldet. Endvidere 

er revisor inhabil såfremt arbejdsgiver, kollegaer eller partnere har interesse i udfaldet. 

Det samme er tilfældet med venneforhold. Det er ikke kun disse forhold, der er relevan-

te, men alle personlige forhold der potentielt kan skade revisors uafhængighed skal tages 

i betragtning. Flint definerer det således56:  

"A person is disqualified to act as auditor if they have any reason to believe that the cir-

cumstances are such that a personal relationship has or will appear to have the potential 

to exert an improper pressure, damaging to their mental attitude, or exercise of judgment 

and expression of opinion." 

Personlige tjenester, gaver og andre privilegier fra den reviderede er ligeledes skadeligt 

for revisors uafhængighed. Det har ingen betydning, om disse er givet med henblik på at 

påvirke revisors beslutninger. Realiteten er at revisors uafhængighed kan blive påvirket 

ved modtagelse af disse. Endvidere kan åbenlyse privilegier m.v. medføre, at tredjemand 

ikke opfatter revisor som værende uafhængig af den reviderede56.  

Financial interest or dependence angiver, at enhver økonomisk interesse i den revidere-

de er absolut skadelig for revisor. Revisor må ikke agere som revisor i situationer, hvor 

der identificeres en økonomisk konflikt samt i situationer, hvor tredjemand kan tro, at 

der eksisterer en sådan. Flint nævner følgende tilfælde der kan påvirke revisors uafhæng-

ighed i relation til økonomiske interesser57: 

1. Investment by auditor 

2. Borrowing by auditor  

3. Settlement af auditor remuneration 

4. Auditor beneficiary 

5. Disproportionate fee dependence on audited organisation      

                                                
56 David Flint: "Philosophy and Principles of Auditing", side 65 
57 David Flint: "Philosophy and Principles of Auditing", side 66 
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Ifølge Flint bør ekstern revisor afholde sig fra at investere i de selskaber, som revisor 

reviderer. Flint angiver endvidere, at det ikke er selve investeringen, men den potentielle 

interessekonflikt, der er problemet i relation til uafhængighed, hvorfor bagatelagtige 

investeringer ikke vurderes at være skadelige for revisors uafhængighed58. Total afhol-

denhed fra investering i revisionskunder bør derfor overholdes, da det fjerner enhver 

tvivl om revisors uafhængighed på dette område. Revisor bør ligeledes afholde sig fra 

låneengagementer med revisionskunder, da dette også kan have indflydelse på revisors 

uafhængighed.  

Hvad angår afregning af revisors vederlæggelse påpeger Flint, at såfremt en part, der har 

en interesse i udfaldet af en revision kan påvirke honoraret, vil dette påvirke revisors 

mentale attitude i relation til uafhængigheden. Samme problem opstår i situationer, hvor 

en udvidelse af revisionen er påkrævet, men hvor revisor ikke kan forvente at blive ho-

noreret fuldt ud for det yderligere arbejde på grund af uoverenstemmelser med afreg-

ning af revisors vederlæggelse. Auditor beneficiary omhandler problemet med personli-

ge relationer til bestyrelsen eller direktionen, idet dette bevidst eller ubevidst kan skade 

revisors objektivitet og uafhængighed. Disproportionate fee dependence on audited 

organisation angiver, at revisors uafhængighed kan påvirkes af økonomisk afhængighed 

af revisionskunden, såfremt denne udgør en betydelig del af revisors indtjening og så-

fremt et tab af kunden vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for revisor.  

Investigative and reporting freedoms er et princip om, at revisorer skal være objektive 

og upartiske og anerkendes som værende sådan i offentligheden. Flint definerer 

således59:  

"The only basis on which the auditors can make an unqualified attestation, report or 

opinion which will satisfy the needs and expectations of users and fulfill the social function 

of the audit, is that they should have an unrestricted access to all relevant information 

which exists and which they believe is necessary, and that they should be subject to no con-

straints in attesting, reporting or expressing their opinion as they think appropriate as a 

result of their investigation." 

 

                                                
58 David Flint: "Philosophy and Principles of Auditing", side 68 
59 David Flint: "Philosophy and Principles of Auditing", side 73 
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Når revisor har fastlagt sin revisionsstrategi, må revisor ikke kunne påvirkes af personer 

med interesse i revisionen. Revisor må ikke modtage instruktioner om, hvad der skal 

eller ikke skal indgå i revisionen, hvordan revisionen skal udføres eller hvilket revisions-

bevis, der skal indhentes og accepteres. Endvidere må revisor ikke modtage instruktio-

ner i relation til udformning af revisionspåtegningen. Flint beskriver endvidere, at der 

eksisterer professionelle standarder som revisorer skal overholde i forbindelse med ud-

førelse af en revision. Revisors frihed inden for rammerne af disse standarder skal sik-

res, således at revisor kan foretage de nødvendige handlinger uden indblanding eller 

restriktioner fra andre.         

Organisational status omhandler vigtigheden af uafhængighed ved valg af revisor og de 

grundlæggende og organisatoriske forhold der regulerer dette. Forholdene alene sikrer 

ikke revisors uafhængighed, da det er et spørgsmål om revisors mentale attitude, men de 

kan sikre, at tredjemand opfatter revisor som værende uafhængig af kunden. Forholdene 

falder overordnet indenfor to grupper - conditions of appointment og conditions of 

operation.  

Conditions of appointment vedrører vilkårene for revisionsaftalen og indeholder et 

grundlæggende princip om, at udvælgelse af revisor ikke må ske af personer der har en 

direkte interesse i udfaldet af revisionen. Endvidere angives det, at såfremt revisor ac-

cepterer en revisionsaftale med et uforholdsmæssigt lavt honorar, med henblik på sene-

re at kunne hæve honoraret, har revisor komprommiteret uafhængigheden.  

Conditions of operation vedrører de omstændigheder der påvirker revisors arbejde og 

som kan være skadelige for revisors uafhængighed, objektivitet og rapporteringsfrihed. 

En af de omstændigheder der kan påvirke uafhængigheden, er assistance med ikke revi-

sionsarbejde til revisionskunder. Revisor kan risikere at sympatisere for meget med le-

delsens holdning eller vurdering af begivenheder. Revisor kan ligeledes blive for invol-

veret i udarbejdelsen af systemer og information hvilket er uhensigtsmæssigt ved en 

senere vurdering af disse i forbindelse med en revision. 
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4.3 Tom Lee 

Tom Lee udgav i 1993 bogen "Corporate Audit Theory". Lees akademiske tilgang til 

revison er stærkt påvirket af Mautz og Sharafs "The Philosphy of Auditing". Lee benyt-

ter i modsætning til såvel Mautz og Sharaf som Flint en normativ og hævdvunden me-

tode. Teorien indeholder kritiske analyser og forholder sig til praksis samt kritikere af 

praksis60.  

Bogen identificerer og diskuterer revision fra et teoretisk perspektiv og behandler kun få 

udvalgte problemstillinger indgående, idet formålet med bogen ikke er at lave en kom-

plet gennemgang af revisionsteorien. Formålet med bogen er derimod en gennemgang 

og kritisk analyse af den logiske begrundelse for, hvorledes revisionspraksis opfattes61.  

Ifølge Lee er der en generel forventning om, at eksterne revisorer agerer professionelt 

og kompetent. Der eksisterer en forventning om, at eksterne revisorer har en sam-

fundsmæssig forpligtelse til altid at agere uafhængigt af enhver særinteresse inklusive 

deres egen interesse. Hvorvidt dette fungerer eller ikke fungerer i praksis er ikke det 

væsentlige. Det er derimod væsentligt, at den generelle opfattelse er, at der altid foreta-

ges en objektiv revision af erklæringsemnet62. Lee beskriver revisors rolle som: 

"The corporate auditor is acting as an independent agent for shareholder principals by 

monitoring the accounting actions of managerial agents. In such a relationship, there ex-

ists a probability of the corporate auditor discovering accounting abnormalities created by 

management."  

Der eksisterer en risiko for, at ekstern revisor ikke vil agere uafhængigt og ikke vil modi-

ficere sin påtegning på grund af væsentlige fejl, som en følge af egeninteresser. Dette 

problem bliver dog imødegået af, at ekstern revisor har incitament til uafhængighed, da 

det kan have økonomiske konsekvenser ikke at være uafhængig, når der er uenighed 

med ledelsen63.  

 

 

                                                
60 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side xiv 
61 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 1 
62 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 93 
63 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 94 
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Ifølge Lee er revisors rolle bilateral64: 

"corporate auditors are professional people charged with a social duty of protecting their 

clients and other corporate constituents from any malpractices of a designated managerial 

agent. They are therefore expected to be economically self-interested, but also to be commit-

ted to act independently of any sectional interest (including self-interest)."  

Den eksterne revisors rolle er således tosidet, idet revisor på den ene side beskytter sin 

egen indtjening og på den anden side skal agere uafhængigt af det reviderede selskab. I 

praksis forekommer dette, når revisor er uenig med ledelsen omkring regnskabsmæssig 

behandling eller præsentation af eksempelvis transaktioner. Revisor skal rapportere 

uenigheden i revisionspåtegningen, såfremt denne er væsentlig for regnskabet som hel-

hed. Ved at gøre dette risikerer revisor dog at miste kunden, da revisor kan opfattes som 

rigid og besværlig. Ifølge Lee vurderer revisor ikke kun revisionsrisikoen, men også den 

personlige forretningsmæssige risiko ved eksempelvis et søgsmål, der potentielt kan ha-

ve langsigtede økonomiske konsekvenser for revisor65.     

Lee refererer til teorierne af Mautz og Sharaf samt Flint for så vidt angår den praktise-

rende uafhængighed og definerer i lighed med disse, at revisors mentale tilstand er afgø-

rende for revisors uafhængighed. Ved at henføre revisors uafhængighed til en uhåndgri-

belig mental tilstand, er det vanskeligt at forklare det forholdsvis uklare fagudtryk i rela-

tion til det arbejde, der udføres af ekstern revisor66. Ligeledes er den mentale tilstand 

ikke synlig for omverdenen, og det er kun i situationer, hvor der afgives eksempelvis en 

modificeret revisionspåtegning at revisors uafhængighed er synlig. Dette er ikke til-

strækkeligt til at skabe tillid eller tiltro hos aktionærer m.v., hvorfor revisors optrædende 

uafhængighed er vigtig.   

Den optrædende uafhængighed hos revisor opnås gennem flere regulatoriske mekanis-

mer, der har det fælles mål at sikre revisorstandens uafhængige image og dermed skabe 

tillid hos regnskabsbrugere.  

                                                
64 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 95 
65 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 97 
66 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 98 
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Reguleringen kan opdeles i to overordnede kategorier - individuelle bestemmelser for 

revisor, der reguleres i enten lovgivning eller firmainterne regler og bestemmelser om 

revisors adfærd, der typisk reguleres i etiske retningslinjer67.  

Lee mener endvidere, at det kun er den optrædende uafhængighed der kan være tvivl 

om, idet regnskabsbruger ikke er i stand til at vurdere revisors mentale tilstand eller de 

handlinger, der udføres i forbindelse med en revision. Lee påpeger derfor vigtigheden 

af, at revisors optrædende uafhængighed ikke kan anfægtes, hvorfor en omfattende re-

gulering er essentiel68.  

Lee gennemgår den eksisterende regulering vedrørende revisors uafhængighed og 

kommer med forslag samt kommenterer på andre revisionsteoretikeres forslag, til yder-

ligere regulering inden for følgende områder: 

 Økonomiske interesser 

 Personlige relationer 

 Assistance og rådgivning 

 Omsætning hos enkeltkunde 

 Rotation  

 Revisionsudvalg 

Økonomiske interesser, personlige relationer, assistance og rådgivning, omsætning hos 

enkeltkunde, rotation og revisionsudvalg er alle indarbejdet i den danske revisorlov, 

hvorfor det ikke er vurderet relevant at behandle disse indgående, jævnfør i øvrigt af-

handlingens afgrænsning.   

4.4 IFAC og FSRs retningslinjer for uafhængighed 

International Federation of Accountants - forkortet IFAC - har udarbejdet "Code of 

Ethics for Proffesional Accountants", der opstiller retningslinjer for etiske krav til revi-

sorer. FSR er som medlem af IFAC forpligtet til at følge retningslinjerne og har derfor 

udarbejdet retningslinjer for revisors etiske adfærd.  

 

                                                
67 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 100 
68 Tom Lee: "Corporate Audit Theory", side 106 
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Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af IFACs retningslinjer, med de særlige til-

pasninger som følger af såvel revisorloven som bekendtgørelsen om uafhængighed. 

FSRs og IFACs retningslinjer er således identiske, dog bortset fra de danske tilføjelser, 

der er angivet særskilt.  

Retningslinjerne indeholder tre dele. Første del fastlægger de grundlæggende principper 

for revisors etik, mens anden og tredje del beskriver hvorledes begrebsrammen anven-

des for henholdsvis praktiserende og ikke-praktiserende revisorer.  

Retningslinjernes anden del vedrører krav til uafhængighed ved erklæringsopgaver med 

sikkerhed og angiver, at det er i offentlighedens interesse, at medlemmer af revisionste-

ams, revisionsfirmaer og netværksfirmaer er uafhængige af revisionsklienterne. Ret-

ningslinjerne angiver to former for uafhængighed: 

 Uafhængighed i opfattelse (Independence of Mind) 

 Uafhængighed i fremtoning (Independence in Appearance)  

Uafhængighed i opfattelse er en tilstand, hvor revisor kan udtrykke en konklusion på en 

erklæringsopgaver med sikkerhed, uden at være påvirket af nogen form for indflydelse, 

der kan kompromittere revisors professionelle dømmekraft. Tilstanden tillader revisor 

at agere med professionel skepsis, integritet og objektivitet69. 

Uafhængighed i fremtoning betyder, at revisor skal undgå fakta og omstændigheder, der 

kan medføre, at en tredjemand, der er fornuftig og velinformeret konkluderer, at et revi-

sionsfirma eller medlemmer af et revisionsteam kompromitterer integritet, objektivitet 

eller professionel skepsis69. 

Retningslinjerne indeholder en principbaseret metode, der angiver, hvorledes revisions-

firmaer og medlemmer af revisionsteams skal identificere, vurdere og håndtere uaf-

hængighedstrusler. Den principbaserede metode benyttes, da det ikke er muligt at defi-

nere alle situationer, der kan true afhængigheden. Ligeledes er det ikke muligt, at angive 

passende handlinger til alle situationer.  

                                                
69 FSR: "Retningslinjer for revisors etiske adfærd", side 35 
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Formålet med den principbaserede metode er at hjælpe revisor med at overholde de 

etiske krav i retningslinjerne. Den principbaserede metode skal således anvendes af revi-

sorer til70: 

 At identificere trusler mod uafhængighed 

 At vurdere betydeligheden af identificerede trusler 

 At anvende sikkerhedsforanstaltninger, når det er nødvendigt for at eliminere eller  

reducere truslerne til et acceptabelt niveau 

Ovennævnte trusler kan opstå på baggrund af flere forskellige omstændigheder, og ret-

ningslinjerne angiver derfor en række omstændigheder, der kan være en potentiel trussel 

mod overholdelse af de grundlæggende principper. Truslerne er i retningslinjerne opdelt 

i følgende71: 

 Egeninteressetrussel 

 Egenkontroltrussel 

 Advokeringstrussel 

 Familiaritetstrussel 

 Intimideringstrussel 

Egeninteressetrussel vedrører omstændigheder omkring påvirkning af revisors adfærd 

eller dømmekraft som følge af økonomiske eller andre interesser. Retningslinjerne angi-

ver en række tilfælde, hvor dette er tilfældet, herunder enten direkte eller indirekte øko-

nomiske interesser i revisionskunden samt for lave revisionshonorarer, der vanskeliggør 

revision i overensstemmelse med standarderne. Egeninteressetrusler vedrører hovedsa-

geligt revisors uafhængighed i opfattelse, da velinformeret tredjemand sjældent vil have 

kendskab til revisors egeninteresser71.  

Egenkontroltrussel vedrører omstændigheder omkring revisors upassende vurdering af 

resultater af tidligere udført arbejde af revisor eller revisionsfirmaet ved udarbejdelsen af 

aktuelle ydelser eller vurderinger. Retningslinjerne angiver en række tilfælde, hvor dette 

er tilfældet, herunder et revisionsfirmas udlån af medarbejdere til kunden, rådgivning 

der påvirker forhold som afspejles i regnskabet, samt regnskabsmæssig assistance ek-

sempelvis ved udarbejdelse af regnskabsgrundlag.  

                                                
70 FSR: "Etiske regler 2010 (UDKAST) - høringsfrist 1. oktober 2010", side 33 
71 FSR: "Etiske regler 2010 (UDKAST) - høringsfrist 1. oktober 2010", side 6 
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Egenkontroltrusler vedrører ligeledes revisors uafhængighed i opfattelse, da velinforme-

ret tredjemand sjældent vil have kendskab til revisors assistanceopgaver eller dokumen-

tation72.    

Advokeringstrussel vedrører omstændigheder, hvor revisor optræder som talsmand for 

kunden og fremmer dennes stilling med risiko for at kompromittere objektiviteten. Ret-

ningslinjerne nævner optræden som partsrepræsentant ved et offentligt nævn, hvor de 

involverede beløb er væsentlige, som et eksempel på dette. Advokeringstrusler vedrører 

således uafhængighed i fremtoning, da tredjemand kan have adgang til de offentlige 

nævn72.   

Familiaritetstrussel vedrører omstændigheder, hvor revisor grundet for tætte eller lang-

varige forbindelser med en kunde, er for velvilligt indstillet i relation til accept af dennes 

arbejde eller interesser. Denne trussel kan opstå, når kunden beskæftiger tidligere med-

arbejdere fra revisionsfirmaet, eller når der eksisterer venskabslignende forhold. Familia-

ritetstrusler vedrører såvel uafhængighed i opfattelse som uafhængighed i fremtoning72.  

Intimideringstrussel vedrører omstændigheder, hvor revisor ikke agerer objektivt som 

følge af fornemmet eller faktisk pres. Dette kan opstå, hvis revisor har modtaget en ga-

ve fra kunden og denne truer med offentliggørelse af dette. En intimideringstrussel kan 

også opstå, når honoraret udgør en væsentlig del af partnerens eller revisionsfirmaets 

indtjening. Intimideringstrusler er sjældent synlige, medmindre de offentliggøres, hvor-

for de hovedsageligt vedrører uafhængighed i opfattelse72.  

4.5 Sammenfatning af uafhængighedsteori 

R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf benytter en deduktiv metode, hvor udgangspunktet 

for revisionsteorien baseres på grundlæggende postulater for revision. Teorien anskues 

fra en teoretisk og filosofisk indgangsvinkel. Forfatterne angiver to aspekter af uafhæng-

ighed – practitioner-independence, der er den faktiske uafhængighed og proffesion-

independence, der er den tilsyneladende uafhængighed. Det første aspekt vedrører revi-

sors evne til at opretholde en passende indstilling til revisionsarbejdet, idet uafhængig-

hed grundlæggende betragtes som en sindstilstand.  

                                                
72 FSR: "Etiske regler 2010 (UDKAST) - høringsfrist 1. oktober 2010", side 6 
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Aspektet er i teorien yderligere opdelt i tre dimensioner af uafhængighed - program-

ming, investigative og reporting independence. Det andet aspekt vedrører proffesion-

independence eller den tilsyneladende uafhængighed, der vedrører revisorstandens uaf-

hængighed som helhed. Revisor er afhængig af, at offentligheden har tillid til revisors 

uafhængighed. Hvis ikke dette er tilfældet, vil det få væsentlige følger for professionen, 

idet interessenterne vil have tendens til at basere sig på ikke revideret regnskabsmateria-

le. Endvidere har revisionsprofessionen endnu ikke etableret en distinktiv karakteristik 

for uafhængighed, hvorfor det er nødvendigt hele tiden at beskytte den tilsyneladende 

uafhængighed.  

David Flint benytter ligesom Mautz og Sharaf en deduktiv metode, hvor revisorfunkti-

onen undersøges ud fra en samfundsmæssig synsvinkel og opstiller en teoretisk og be-

grebsmæssig underbygning af revisionspraksis. Flints teori indeholder syv basispostula-

ter, der fungerer som en definitiv begrebsramme og danner grundlag for revisionsteori-

en samt revisionsprincipperne.   Det tredje postulat vedrører revisors uafhængighed, 

hvilket også betegnes som det vigtigste af de syv postulater, idet netop dette nøgleele-

ment giver ekstern revisor myndighed og accept fra omverdenen. Flint nævner fem 

grundlæggende forhold, der er væsentlige for revisors uafhængighed - personal qualities, 

personal relationships, financial interest or dependence, investigative and reporting 

freedoms samt organisational status.  

Tom Lee benytter en normativ og hævdvunden metode, hvor han forholder sig til prak-

sis samt kritikere af praksis og opstiller teoretiske forklaringer og analyser på baggrund 

heraf. Lee angiver, at der er en generel forventning om, at eksterne revisorer agerer pro-

fessionelt og kompetent. Revisor antages at ville handle efter egne interesser, hvorfor 

revisor rolle er bilateral. Den mentale tilstand vurderes derfor at være afgørende for 

revisors uafhængighed, men da denne ikke er synlig overfor tredjemand, er den optræ-

dende uafhængighed også essentiel. Revisors optrædende uafhængighed må ikke kunne 

anfægtes, hvorfor en omfattende regulering er nødvendig. Lee kommer endvidere med 

forslag til yderligere regulering inden for en række områder, der dog alle er indarbejdet i 

den danske revisorlov. 
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IFAC og FSRs har opstillet retningslinjer for etiske krav til revisor, der blandt andet 

angiver, hvordan uafhængighedstrusler skal identificeres, vurderes og håndteres. Ifølge 

retningslinjerne eksisterer der to former for uafhængighed - i opfattelse og i fremtoning. 

Uafhængighed i opfattelse er en mental tilstand, der sikrer, at revisor agerer med profes-

sionel skepsis, integritet og objektivitet. Uafhængighed i fremtoning vedrører tredje-

mands opfattelse af revisor. Retningslinjerne definerer således hvordan revisor skal age-

re for at overholde de etiske krav, herunder kravene til uafhængighed.  

Revisionsteoretikere synes at være enige om, at uafhængighed grundlæggende består af 

to overordnede elementer - en der er rettet mod den enkelte revisor og en der er rettet 

mod revisionsprofessionen som helhed. Ikke alle teoretikerne laver opdelingen så direk-

te, men indholdet og budskabet er det samme. Herudover understøttes revisionsteoreti-

kernes synspunkter af de officielle etiske retningslinjer for revisorer.  

Bestyrelsens uafhængighed er ikke videnskabeligt behandlet i samme omfang som revi-

sors uafhængighed og der foreligger ikke omfattende retningslinjer som det er tilfældet 

for revisorer. Gennemgangen af teorierne omkring revisors uafhængighed samt de tilhø-

rende retningslinjer, vil i analysedelen af afhandlingen blive overført til bestyrelsens uaf-

hængighed.   
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5 Hvilke krav er der til bestyrelsens kvalifikationer? 

Vi har i kapitel 2 redegjort for bestyrelsens rolle, herunder samspillet med direktionen 

og revisor og i relation til agentteorien. Vi vil i dette kapitel redegøre for de krav, som 

stilles til bestyrelsens kvalifikationer. Kapitlet skal underbygge forståelsen for kravene til 

bestyrelsen for herigennem at danne grundlag for vores efterfølgende analyse, fortolk-

ning og diskussion i relation til vores problemformulering vedrørende kompetencer i 

bestyrelsen i relationen til samspillet med ekstern revisor.  

Det enkelte selskabs sammensætning af bestyrelsen er baseret på flere forskellige behov, 

herunder selskabets særlige kendetegn og den underlagte lovgivning. Krav til kvalifikati-

oner hos det enkelte bestyrelsesmedlem vil derfor normalt være af forskellig karakter 

som følge af, at bestyrelsen skal dække flere kompetenceområder, blandt andet inden 

for økonomi, markedsføring, teknik osv. Menneskelige egenskaber hos den enkelte samt 

samspillet i den samlede bestyrelsen vil desuden indgå i overvejelser om bestyrelses-

sammensætningen. Som følge af at vores opgave, jf. problemformuleringen og afgræns-

ningen, fokuserer på bestyrelsens kompetencer i relation til samspillet med revisor vil 

nedenstående kun omhandle krav til kvalifikationer inden for det økonomiske område, 

herunder regnskab og revision.  

5.1 Revisorloven § 31  

Den 3. juni 2008 vedtog Folketinget enstemmigt Økonomi- og erhvervsministeriets 

forslag til den nye revisorlov. Loven trådte i kraft den 1. juli 2008 og implementerede 

EU's 8. direktiv om lovpligtig revision af års- og koncernregnskaber73.    

I henhold til Revisorlovens § 31, skal virksomheder, der har værdipapirer optaget til 

handel på regulerede markeder i EU eller EØS-lande, som hovedregel etablere et revisi-

onsudvalg. Udvalget skal bestå af enten medlemmer af tilsynsrådet eller medlemmer af 

bestyrelsen, der ikke indgår i virksomhedens direktion. Minimum ét medlem af udvalget 

skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Endvidere skal mini-

mum et medlem af udvalget være uafhængig af selskabet. Revisionsudvalgets opgaver 

består i henhold til Revisorloven § 31, stk. 2 af følgende:   

 

                                                
73 Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen: "En ny revisorlov med internationalt snit"  
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 At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. 

 At overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision 

og risikostyringssystemer fungerer effektivt. 

 At overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. 

 At overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. § 24, herunder særlig leverin-

gen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. 

Det traditionelle formål med bestyrelsesudvalg er med udgangspunkt i selskabsretten at 

disse skal forberede beslutninger, som herefter træffes af den samlede bestyrelse. Udval-

gets opgave består derfor hovedsageligt af indsamling af relevante oplysninger samt 

udarbejdelse af en indstilling til den samlede bestyrelse. Revisorlovens ændring af reg-

lerne for revisionsudvalg har således tillagt udvalget en række opgaver af operationel 

karakter, jf. ovenstående74.  

Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen indebærer, at revisionsudvalget påser at 

processer, retningslinjer, instruktioner og systemer i forbindelse med regnskabsaflæggel-

sen er betryggende. Herudover skal udvalget forholde sig til anvendt regnskabspraksis 

samt den finansielle rapportering, herunder års- og delårsregnskaber m.v.74  

Overvågning om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt indebærer, at revisionsudvalget jævnligt skal 

kontrollere, at de af direktionen etablerede retningslinjer og systemer fungerer effektivt 

og er passende i forhold til selskabets forhold. Såfremt selskabet har en intern revision, 

skal udvalget jævnligt vurdere effektiviteten af denne, og hvis selskabet ikke har en in-

tern revision, skal udvalget vurdere behovet for en sådan74. 

Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. indebærer blandt andet 

forhandling af engagementsaftale og honorar med den eksterne revisor. Udvalget skal 

desuden forholde sig til resultatet af den udførte eksterne revision ved gennemgang af 

udkast til revisionsprotokollater. Endvidere skal der ske drøftelser af særlige regnskabs- 

eller revisionsmæssige forhold med ekstern revisor og kvaliteten af den udførte eksterne 

revision skal evalueres. Udvalget skal herudover påse, at direktionen følger op på kon-

klusioner og anbefalinger modtaget fra den eksterne revisor74.   

                                                
74 Jan Schans Christensen: "Revisionsudvalg i danske aktieselskabsbestyrelser" 
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Overvågning og kontrol af revisors uafhængighed, herunder særlig leveringen af yderli-

gere tjenesteydelser til virksomheden indebærer blandt andet, at revisionsudvalget afgi-

ver en indstilling om valg af revisor til bestyrelsen, der herefter stiller forslag om valget 

til generalforsamlingen. Revisionsudvalget skal endvidere opsætte regler og godkendel-

sesprocedure for ekstern revisors levering af ikke-revisionsydelser samt overvåge om-

fanget af de leverede tjenesteydelser74.  

5.2 Kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision  

Som ovenfor beskrevet, skal minimum ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikati-

oner inden for regnskabsvæsen eller revision. Kvalifikationerne skal sikre, at udvalget 

kan udfylde de opgaver der fremgår af såvel revisorloven § 31 som 8. direktiv artikel 41, 

stk. 2. Kvalifikationerne skal være tilstrækkelige til, at der kan foretages en passende 

vurdering af om revision, regnskabsaflæggelse, interne kontroller og risikostyring er til-

rettelagt og gennemført hensigtsmæssigt. Ved vurderingen henses der til selskabet eller 

koncernens størrelse eller kompleksitet75.    

Kvalifikationerne kan opnås gennem uddannelse, nuværende eller tidligere ledelsesfunk-

tioner eller gennem tidligere revisionsudvalgsarbejde. Det uafhængige medlem af udval-

get kan have opnået sine kvalifikationer inden for regnskab og revision ved en eller flere 

af nedenstående uddannelser, eller ved beskæftigelse i børsnoterede selskaber eller virk-

somheder af særlig offentlig interesse, samt virksomheder der følger samme regler for 

regnskabsaflæggelse som disse75.   

 Godkendelse til at foretage revision af regnskaber (statsautoriseret eller registreret 

revisor) eller andre tilsvarende kvalifikationer. 

 Ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør. 

 Ansvar fra ledelse af en intern revisionsfunktion. 

 Erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg. 

 Anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber. 

 Anden tilsvarende relevant erfaring. 

                                                
75  KPMG: "Indsigt i revisorloven", side 195 
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Kvalifikationerne kan være opnået ved såvel arbejde i Danmark som i udlandet og den 

tidsmæssige periode bør omfatte minimum et fuldt regnskabsår. Vurderingen af perso-

nens kvalifikationer og uafhængighed foretages af selskabets samlede bestyrelse75. 

Som følge af at medlemmet skal være uafhængigt er det ikke muligt, at bestyrelsesmed-

lemmet er medarbejderrepræsentant eller eksempelvis økonomidirektør i selskabet som 

tidligere defineret.  

Kvalifikationer inden for regnskabsaflæggelse medfører af bemærkningerne til revisor-

loven, at det uafhængige kvalificerende medlem skal have kendskab til internationale 

regnskabsstandarder, IFRS og IAS'er. Dette forhold medfører, at en statsautoriseret 

revisor som trods sin godkendelse i særlige tilfælde ikke vil være tilstrækkelig kvalifice-

ret, såfremt vedkommende ikke har kendskab til den regnskabsmæssige begrebsramme 

samt de enkelte regnskabsstandarder, som selskaber er omfattet af, herunder særlovgiv-

ning.  

5.3 Yderligere regler for selskaber underlagt tilsyn af Finanstilsynet 

Ifølge bekendtgørelse om revisionsudvalg i selskaber der er underlagt tilsyn af Finanstil-

synet, skal revisionsudvalget i disse selskaber sende en redegørelse til Finanstilsynet med 

oplysning om, hvilket medlem der besidder kvalifikationer inden for regnskabsaflæggel-

se eller revision. Redegørelsen skal desuden indeholde oplysninger om, på hvilket 

grundlag vurderingen er foretaget samt egnethed og hæderlighed. En sådan redegørelse 

er ikke krævet for ikke-finansielle selskaber.  

Selskaber der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet skal desuden som noget særligt medta-

ge oplysning i årsrapport om, hvilket medlem af revisionsudvalget som besidder de 

nødvendige kvalifikationer samt grundlaget herfor.  

5.4 Anbefalinger om kvalifikationer 

”Anbefalinger for god Selskabsledelse” fra Komitéen for god Selskabsledelse går et 

skridt længere end revisorloven med hensyn til bestyrelsens kvalifikationer inden for 

regnskabsaflæggelse og revision. Det er således komitéens anbefaling, at revisionsudval-

get har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og 

revisionsforhold, jf. anbefaling 5.10.4.  
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I modsætning til revisorloven anbefales det således, at revisionsudvalget både har indsigt 

og erfaring med regnskabsforhold samt revisionsforhold. Af revisorloven er der kun 

krav om enten/eller. Indsigt i og erfaring med finansielle forhold dækker et mere bredt 

begreb, som ikke er nærmere defineret.  

5.5 Sammenfatning 

Vi fandt at krav til bestyrelsens kvalifikationer inden for regnskab og revision til dels er 

reguleret via revisorloven. Det fremgår således heri, at minimum ét medlem skal have 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Kvalifikationer skal gøre besty-

relsen i stand til på betryggende vis at føre overvågning af selskabets regnskabsaflæggel-

sesproces, herunder være i stand til at forholde sig kritisk til anvendt regnskabspraksis 

samt drøfte særlige regnskabsforhold med ekstern revisor.  

Kvalifikationer kan være inden for revision og bestyrelsen eller revisionsudvalget skal 

desuden overvåge den foretagne eksterne revision og revisors uafhængighed. Komitéen 

for god Selskabsledelse anbefaler, at bestyrelsens kvalifikationer omfatter både regn-

skabsvæsen og revision. Grundlaget for kvalifikationerne bør væres, at bestyrelsen kan 

foretage en passende vurdering af om den eksterne revision, regnskabsaflæggelsen, in-

terne kontroller og risikostyring er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig må-

de.  
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6 Hvilke krav er der til ekstern revisors kvalifikationer 

I dette kapitel vil de krav der er til ekstern revisors kvalifikationer blive behandlet. Ka-

pitlet vil danne grundlag for den senere diskussion af hvorvidt ekstern revisors kompe-

tencekrav kan overføres til bestyrelsen samt en diskussion af, hvorvidt dette kan være 

relevant. Kapitlet tager udgangspunkt i krav til statsautoriserede revisorer. Der vil pri-

mært blive behandlet kvalifikationskrav som er relevante for den senere analyse, tolk-

ning og diskussion, hvorfor der ikke vil ske en fuldstændig gennemgang.  

6.1 Krav til uddannelse 

Krav til danske revisorers uddannelse er reguleret via revisorloven fra 2008 som i større 

omfang er baseret på det nye 8. direktiv fra EU. Revisorloven omfatter, jf. § 1 betingel-

serne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene 

for udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn 

med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.  

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som efter § 3 i revisorloven har hjemmel til at 

godkende en person som statsautoriseret revisor. Inden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

kan godkende en person skal vedkommende blandt andet, jf. § 3, stk 1, nr. 4 have be-

stået en særlig eksamen, jf. § 33, stk. 7, hvori det er reguleret, at Erhvervs- og Selskabs-

styrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for den særlige eksamen. Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen har i medfør hertil (§ 33, stk. 7) udstedt bekendtgørelse om kvalifikati-

onseksamen for statsautoriserede revisorer som nærmere regulerer kravene for den sær-

lige eksamen.  

I bekendtgørelsen er det reguleret, at revisoreksamen både består af en mundtlig og en 

skriftlig prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået inden, der kan deltages i den 

mundtlige, jf. bekendtgørelsens § 5. For at kunne blive indstillet til den skriftlige prøve 

kræves blandt andet, at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud) er bestået, i hvilken der 

indgår fag inden for regnskab, revision, skatteret og erhvervsret. Den skriftlige prøve 

kan bestå af en eller flere skriftlige opgaver og skal godtgøre, hvorvidt kandidaten har 

tilegnet sig praktiske kvalifikationer inden for de områder, som hører under den statsau-

toriserede revisors virkefelt, jf. bekendtgørelsens § 6.  
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De praktiske kvalifikationer sikres ved, at kandidaten i minimum 3 år skal have deltaget i 

udførelsen af revisions- og regnskabsopgaver under tilsyn af en statsautoriseret revisor. 

Områder som hører under den statsautoriserede revisors virkefelt vedrører opgaveac-

cept, opgavens planlægning og udførelse, erklæringer og beretninger, vurdering af regn-

skabssystemer og risikostyring, koncernregnskaber, regnskabsanalyse, kriseramte selska-

ber, generationsskifte, rådgivning og assistance inden for regnskabs- og skattespørgsmål, 

finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af selskaber, rentabilitetsanalyser 

samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. Så-

fremt den skriftlige prøve er bestået kan kandidaten gå op til den mundtlige prøve. Det 

gælder, at der kun gives 3 forsøg for beståelse for henholdsvis den skriftlige - og den 

mundtlige prøve.  

I forhold til EU's 8. direktiv vurderede Revisorkommissionen i forbindelse med deres 

gennemgang af revisorlovgivningen i internationalt perspektiv, at kravene i bekendtgø-

relsen svarende til og på nogle områder var mere vidtgående end minimumskravene i 

det nye 8. direktiv76.  

Når revisoreksamen er bestået, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkende personen 

som statsautoriseret revisor såfremt enkelte tillægsforhold desuden er opfyldt, jf. revi-

sorloven § 3, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6.  

6.2 Krav til efteruddannelse 

Krav om efteruddannelse til godkendte revisorer blev indført i revisorloven efter EU's 

implementering af det nye 8. direktiv, artikel 13. Artikel 13 foreskriver, at revisorer skal 

deltage i passende efteruddannelsesprogrammer, således at de kan bevare deres teoreti-

ske viden, faglige kvalifikationer og værdier på et tilstrækkeligt højt niveau. Direktivet og 

derefter revisorloven skulle styrke kvaliteten af revisors arbejde samt forebygge regn-

skabsskandaler, hvilket blandt andet skulle sikres ved krav om løbende efteruddannelse.  

Det fremgår af revisorloven § 4, at en godkendt revisor har pligt til at deltage i passende 

efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed vedligeholder sin 

teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens 

tillidsrepræsentant på et tilstrækkeligt højt niveau.  

                                                
76 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen: "Revisorlovgivning - I internationalt perspektiv", side 112. 
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Efter den lovmæssige indførelse af bestemmelsen er kravet derfor ufravigeligt for alle 

revisorer, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Dog har krav til kompetenceudvikling 

været reguleret via revisorforeningerne FSR og FRR, hvoraf det blandt andet i FSR's 

gældende etiske regler for revisorer er reguleret, at revisorer som er medlemmer af FSR 

løbende er forpligtet til at vedligeholde deres faglige viden, således at revisor er i besid-

delse af opdateret viden omkring lovgivning m.v. Løbende efteruddannelse for god-

kendte revisorer er ligeledes anset for værende god revisorskik, jf. Peter Gath, ansvarlig 

for revision i KPMG.  

I lighed med den særlige prøve som skal bestås for at opnå godkendelse, jf. ovenstående 

er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fastsætter reglerne om efteruddannelse jf. 

revisorloven § 4, stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i medfør hertil udstedt be-

kendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer hvori reglerne er 

nærmere fastlagt. Ifølge bekendtgørelsen skal den løbende deltagelse i efteruddannelse 

udgøre minimum 120 timer over en treårig periode. Det er fastlagt således, at perioden 

hvori efteruddannelsen skal være foretaget startede den 1. januar 2009 og løber indtil 31. 

december 2011.  

Når en nyuddannet godkendt revisor bliver omfattet af reglerne, vil perioden løbe fra 

den førstkommende 1. januar og krav om timer blive nedsat forholdsmæssigt med enten 

40 eller 80 timer alt efter hvornår i den treårige periode revisor indtræder i. Efteruddan-

nelsen skal ske inden for de områder, som kræves for at blive godkendt revisor, jf. 

ovenstående, dog skal revisor som minimum deltage i 24 timers undervisning inden for 

revisions- og erklæringsområder, 24 timer inden for retlige krav og standarder for udar-

bejdelse af årsregnskaber m.v. og 12 timer inden for direkte og indirekte skatter. De 

resterende 60 timers efteruddannelse skal benyttes efter den enkelte revisors individuelle 

behov til emner som er af general betydning for revisors hverv. I henhold til bekendtgø-

relsen kræves det dog, at der benyttes minimum 30 timer på et fagspecifikt område så-

fremt revisor er specialiseret inden for et. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens efteruddan-

nelsesvejledning nævnes specifikt revisorer, som er specialiseret inden for revision af 

banker eller skatteret. De resterende timers efteruddannelse som revisor selv kan tilret-

telægge skal have betydning for revisors hverv i forbindelse med erklæringsopgaver som 

reguleret i revisorloven.  
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Revisor kan opnå den obligatoriske efteruddannelse ved deltagelse i interne kurser i re-

visionsvirksomheden eller eksterne kurser, herunder seminarer og konferencer, jf. be-

kendtgørelsens § 3. I forbindelse med deltagelse er det revisors eget ansvar at kurset 

opfylder kvalifikationskravene, herunder at det foregår på et tilstrækkeligt fagligt niveau. 

Som alternativ kan deltagelse i internt og eksternt fagteknisk udvalgsarbejde, undervis-

nings- og forskningsvirksomhed samt forfattervirksomhed kvalificere som efteruddan-

nelse. Krav hertil er nærmere defineret i bekendtgørelsen samt uddannelsesvejledningen. 

Såfremt revisor tilegner sig kvalificerende efteruddannelse ud over minimumstimerne i 

løbet af den treårige periode, har revisor mulighed for at overføre 20 timer inden for det 

område, hvortil de ekstratimer relaterer sig til. Det følger af bekendtgørelsen, at der in-

gen krav er til, hvornår i den treårige periode revisor skal tilegne sig minimumstimerne. 

Det er således muligt for revisor at opnå samtlige 120 timer det første år dækkende de 

resterende to år. I bekendtgørelsen er der stillet krav til, hvorledes revisor dokumenterer 

sin efteruddannelse, herunder at revisor skal indberette oplysninger til ReviReg77.   

Såfremt revisor ikke opfylder de i revisorloven og dertil bekendtgørelsens krav til efter-

uddannelse, herunder dokumentation og registrering kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

fastsætte frist for opnåelse af efteruddannelsen og i særlige tilfælde kan godkendelsen 

fratages.  

For revisorer, som har deponeret deres godkendelse og som ikke har overholdt efterud-

dannelseskravet, kan godkendelse re-erhverves ved beståelse af en særlig prøve, jf. be-

kendtgørelsens § 14. Prøven afholdes i lighed med den ovenfor beskrevne mundtlige 

prøve for revisorkandidater af Revisorkommissionen.  

6.2.1 Yderligere interne firmakrav 

Udover lovkravet i henhold til revisorloven og bekendtgørelser har flere revisionssel-

skaber desuden yderligere skærpede interne krav i form af interne firmapolitikker, som 

regulerer hvorvidt en revisor som følge af en given opgave skal deltage i yderligere ef-

teruddannelse og kompetenceudvikling. Dette gælder blandt andet såfremt den pågæl-

dende revisor er underskrivende på et børsnoteret selskab eller arbejder inden for særli-

ge brancher som eksempelvis den finansielle sektor, der er kendetegnet ved kompleks 

lovgivning og regulering fra Finanstilsynet. 

                                                
77 Offentligt register over godkendte revisorer som Revisortilsynet benytter i forbindelse med kvalitetskontrol 



 
Side 61 af 121 

6.3 Sammenfatning 

Krav til ekstern revisors kvalifikationer er i høj grad reguleret. Regulering er sket i den 

nye revisorlov fra 2008, som både dækker ekstern revisors grunduddannelse samt krav 

om løbende efteruddannelse. Revisorloven regulerer, at revisor skal have gennemført og 

bestået cand.merc.aud. uddannelsen hvorefter revisor som minimum skal have deltaget i 

udførelsen af revisionsopgaver i 3 år inden en særlig eksamen kan påbegyndes. Den 

særlige eksamen består af en skriftlig og mundtlig prøve som begge skal bestås. Beståel-

se af den skriftlige prøve er adgangsgivende for den mundtlige prøve. 

Alle godkendte revisorer skal deltage i passende efteruddannelsesprogrammer, hvilket 

skal gøre revisor i stand til at bevare sin teoretiske viden, faglige kvalifikationer og vær-

dier på et tilstrækkeligt højt niveau. Efteruddannelse skal som minimum svare til 120 

timer over en treårig periode, hvoraf 60 timer kan benyttes efter revisors individuelle 

behov. 
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DEL III ANALYSE, TOLKNING OG DISKUSSION 

7 Analyse af bestyrelsens uafhængighed 

Første del af afhandlingens analysedel beskæftiger sig med høringsprocessen omkring 

de opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse. Dette er medtaget med henblik på at 

kunne inddrage nogle af de synspunkter, de forskellige respondenter har angivet om 

bestyrelsens uafhængighed, i en analyse af de væsentligste nydannelser i anbefalingerne. 

De væsentligste ændringer i relation til anbefalingerne om uafhængighed analyseres og 

kommenteres. Endvidere foretages der en analyse af konsekvenserne af anbefalingerne 

omkring krydsende ledelsesrepræsentation og åremålsbegrænsning. 

Anden del af afhandlingens analysedel beskæftiger sig med hvordan uafhængighedsteori 

indenfor revision kan overføres til bestyrelsen. Dette skyldes den begrænsede teori og 

manglende videnskabelige undersøgelser vedrørende bestyrelsens uafhængighed. I af-

snittet analyseres der på de i teoridelen beskrevne revisionsteorier omkring uafhængig-

hed af R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf, David Flint samt Tom Lee og hvorledes disse 

kan overføres og om de er relevante for en teoretisk tilgang til bestyrelsens uafhængig-

hed. 

7.1 Høringsproces for nye anbefalinger 

Med henblik på at kunne vurdere den generelle holdning til den seneste opdatering af 

”Anbefalinger for god Selskabsledelse”, har vi foretaget gennemgang af de høringssvar 

Komitéen for god Selskabsledelse har modtaget. Komitéen modtag 30 høringssvar fra 

organisationer og virksomheder med flere i forbindelse med det afsluttende arbejde med 

at færdiggøre opdateringen. Cirka 2/3 af de modtagne svar indeholdt detaljerede be-

mærkninger til udkastet78.    

De væsentligste nydannelser i høringsudkastet til de opdaterede anbefalinger omfattede 

uafhængige medlemmer, ledelsesudvalg og revisionsudvalg. For de to førstnævnte anbe-

falinger var 6 respondenter for, mens 12 respondenter var imod. For den sidstnævnte 

anbefaling var der væsentligt mindre modstand, idet 14 respondenter var for og kun 4 

respondenter imod.  

                                                
78 Komitéen for god Selskabsledelse: "Væsentligste ændringer som høringsprocessen har givet anledning til" 
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De gældende anbefalinger vedrørende definition af uafhængige medlemmer i det øverste 

ledelsesorgan, er ændret på en række punkter i forhold til de tidligere anbefalinger fra 

2005. Uafhængighedsbestemmelserne følger nu EU-henstilingen fuldt ud. Dette skyldes 

blandt andet, at forarbejdet til revisorlovens bestemmelser omkring revisionsudvalg 

samt Finanstilsynets regler om et uafhængigt medlem af revisionsudvalget henviser til 

EU-henstillingen og ikke de tidligere anbefalinger fra 200579.  

De nye anbefalinger om det øverste ledelsesorgans uafhængighed indeholder 8 punkter, 

som oplister, hvad et uafhængigt medlem ikke må såfremt denne skal anses for værende 

uafhængig:  

 Være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende 

medarbejder i selskabet eller et associeret selskab, 

 Have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen eller et associeret selskab i 

anden egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan, 

 Repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser, 

 Inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (eksempelvis per-

sonlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledel-

sesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et associeret 

selskab, 

 Være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner hos ekstern revi-

sor, 

 Være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selska-

bet, 

 Have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år, eller 

 Være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige. 

De nye anbefalinger indeholder en række sproglige tilpasninger samt tre væsentlige æn-

dringer i form af punkt 5 omkring ansættelse hos ekstern revisor, punkt 6 omkring 

krydsende ledelsesrepræsentation samt punkt 7 omkring tidsperiode i det øverste ledel-

sesorgan. Nedenfor har vi i afsnittene 7.1.1 - 7.1.3 om ”Åremålsgrænse for uafhængig-

hed”, ”Krydsende ledelsesrepræsentation” og ”Ansat eller partner hos ekstern revisor” 

gennemgået og analyseret på de kommentarer, der er angivet i høringssvarene. 

                                                
79 Finn L. Meyer: "Nye anbefalinger for god selskabsledelse", side 2 
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7.1.1 Åremålsgrænse for uafhængighed 

I høringsudkastet blev det anbefalet, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan, der har 

siddet i mere end ni år, blev anset for afhængige. Forslaget modtog stor kritik i hørings-

svarene, og der har været en del debat i medierne. En række respondenter har sam-

stemmende anført, at grænsen på ni år er problematisk, og at anbefalingerne burde følge 

indstillingen fra EU-Kommissionen på tolv år. En anden del af respondenterne har an-

ført, at der slet ikke burde være en åremålsbegrænsning i anbefalingerne. Det er ikke alle 

respondenter, der har medtaget svar på åremålsbegrænsningen, men i det efterfølgende 

er medtaget nogle af de væsentligste kommentarer som høringsprocessen har givet an-

ledning til. 

Novozymes mener, at kriteriet skal følge EU-henstillingen på tolv år dog kun for så vidt 

angår formanden for bestyrelsen: 

"Vi er enige i, at formanden for bestyrelsen med sin tætte interaktion med navnlig sel-

skabets administrerende direktør over tid kan opbygge en så tæt relation til selskabet og 

direktionen, at den pågældendes uafhængighed af udenforstående kan risikere at blive op-

fattet som reduceret. På den baggrund er vi - for så vidt angår formanden for bestyrelsen - 

enige i, at der i Anbefalingerne lægges op til, at formanden ikke efter en årrække som 

formand for bestyrelsen ikke længere kan betragtes som uafhængig."      

Novozymes mener, at åremålsbegrænsningen alene skal gælde for formanden og ikke de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer. En vurdering af deres uafhængighed skal i stedet håndte-

res konkret fra sag til sag af formanden80. Finansrådet mener ligeledes, at kriteriet er et 

problem og forslår derfor, at dette skal udgå helt af anbefalinger. Dette begrundes 

blandt andet med følgende: 

"For det første afhænger risikoen for at udvikle for nære relationer til direktionen ikke af 

perioden i bestyrelsen. Det er andre forhold end tid, eksempelvis fælles fritidsinteresser eller 

fælles vennekreds, som medfører større risiko."  

Finansrådet anfører endvidere, at valg af bestyrelsesmedlemmer i danske selskaber fore-

tages direkte af aktionærerne samt at generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlem-

merne årligt.  

                                                
80 Novozymes: "Høringssvar til udkast til anbefalinger for god selskabsledelse" 
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Det er således aktionærernes rolle, at vælge de bestyrelsesmedlemmer der har de bedste 

faglige kvalifikationer, og som med størst sandsynlighed kan sikre, at selskabet generer 

det størst mulige afkast81.   

Novo Nordisk anfører endvidere, at kriteriet skal følge EU-henstillingen på tolv år, idet 

de ikke mener, at der er forhold i Danmark, der taler for indførslen af en kortere perio-

de end i det øvrige Europa. Novo Nordisk angiver således82: 

"I forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer-

ne har mulighed for en karriere inden for bestyrelsen, så en person eksempelvis kan være 

almindeligt medlem i en årrække, hvorefter vedkommende vælges som næstformand for til 

slut at blive valgt som formand. En 9 års grænse ville gøre det vanskeligere at have uaf-

hængige bestyrelsesmedlemmer, da der ikke er tilstrækkelig tid til karriereudvikling." 

Forslaget om indførsel af en åremålsbegrænsning på ni år blev i de endelige anbefalinger 

ændret til tolv år i lighed med indstillingen fra EU-Kommissionen. Dette skyldes sand-

synligvis kritikken i høringssvarene samt den offentlige debat i øvrigt. Komitéen har 

været mere optaget af det overordnede princip med, at der ved bedømmelsen af uaf-

hængighed skal tages udgangspunkt i det materielle og ikke det formelle, hvorfor de 

valgte at hæve perioden til tolv år. Der henvises til afsnit Error! Reference source not 

found. Analyse af åremålsgrænse for uafhængighed for en nærmere analyse af bestem-

melsen, hvor udbredelsen er nærmere gennemgået.        

7.1.2 Krydsende ledelsesrepræsentation 

I høringsudkastet blev det også anbefalet, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan 

der er direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet 

ikke er at betragte som uafhængige. Forslaget er kun direkte kommenteret i høringssva-

rene af DI - Organisation for Erhvervslivet, der angiver83:  

 

 

                                                
81 Finansrådet: "Høringssvar angående reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse" 
82 Novo Nordisk: "Høringssvar til udkast til anbefalinger for god selskabsledelse" 
83 DI - Organisation for Erhvervslivet: "Høring over udkast til reviderede anbefalinger om god selskabsledel-

se" 
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"Det fremgår således bl.a., at et ledelsesmedlem ikke er uafhængigt, hvis den pågældende 

er direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet. Efter 

DI's vurdering vil dette kunne skabe problemer for danske selskaber, fordi Danmark i 

denne sammenhæng er et lille land." 

Anbefalingen følger direkte EU kommissionens henstilling af 15. februar 2005 om den 

rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i 

børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet. Vi vurderer, 

at bestemmelsen er hensigtsmæssig, da det er uhensigtsmæssigt, at en person der er 

overordnet en anden person i ét selskab, er underordnet samme person i et andet sel-

skab. Som følge af, at bestemmelsen kun har modtaget en enkelt kommentar i hørings-

svarene, er den ikke behandlet yderligere i nærværende afsnit. Der henvises dog til afsnit 

7.2 Analyse af krydsende ledelsesrepræsentation for en analyse af, hvordan bestemmel-

sen kommer til udtryk i praksis.  

7.1.3 Ansat eller partner hos ekstern revisor  

I høringsudkastet blev det endvidere anbefalet, at medlemmer af det øverste ledelsesor-

gan, der er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revi-

sor, ikke kan anses for værende uafhængige. Forslaget er kun direkte kommenteret i 

høringssvarene af Finansrådet, der angiver84:  

"Det bør overvejes at stramme denne anbefaling, da der ikke må kunne stilles spørgs-

målstegn ved den eksterne revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant." 

Finansrådet uddyber ikke denne holdning i deres høringssvar. Forslaget er blevet indført 

som følge af EU kommissionens henstilling af 15. februar 2005 om den rolle, der spilles 

af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede sel-

skaber og om udvalg nedsat i ledelsesorganet. Henstillingen fastlægger, at den pågæl-

dende person ikke må være eller inden for de seneste tre år have været partner eller an-

sat hos selskabets eller en associeret virksomheds nuværende eller tidligere eksterne re-

visor85.  

                                                
84 Finansrådet: "Høringssvar angående reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse" 
85 "Kommisionens henstilling af 15. februar 2005 om den rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer 

og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrel-
sen/ledelsesorganet (2005/162/EF)" 



 
Side 67 af 121 

Formuleringen i de danske anbefalinger angiver alene selskabet og ikke associerede virk-

somheder og er således mindre restriktive.  

Dette skyldes sandsynligvis, at de opdaterede anbefalinger har henset til bekendtgørelse 

nr. 1389 om revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af 

Finanstilsynet. Uafhængighed er ikke specifikt defineret i bekendtgørelsen og heller ikke 

i revisorloven, men i bemærkningerne til revisorloven henvises der til EU-henstillingen 

af 15. februar 2005. Vurderingen af uafhængighed i bekendtgørelsen må således antages 

at være baseret på bemærkningerne til revisorloven. I henhold til Forslag til Lov om 

godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, er formuleringen omkring associerede 

virksomheder ikke medtaget, selvom der henvises til EU-henstillingen. Forskellen mel-

lem formuleringen i de danske anbefalinger og EU-henstillingen kan således med over-

vejende sandsynlighed dateres tilbage hertil. 

Anbefalingerne for god selskabsledelse forbyder således ikke, at en tidligere underskri-

vende ekstern revisor eller ansatte hos denne sidder i bestyrelsen. Personen kan sagtens 

sidde i bestyrelsen, herunder også som formand, blot ikke som et uafhængigt medlem. 

Dette vil dog aldrig ske i praksis, idet revisorloven § 24, stk. 4, 2. pkt. regulerer, at un-

derskrivende revisor i selskaber af særlig interesse for offentligheden, ikke må påtage sig 

en ledende stilling i selskabet før to år efter, at vedkommende er fratrådt som revisor for 

selskabet. Bestemmelsen stammer fra EU's 8. direktiv og har til hensigt at imødegå den 

potentielle trussel der ligger i, at selskabet kunne have indflydelse på revisors udførelse 

af revisionen.   

Underskrivende revisorer i børsnoterede selskaber har således ikke mulighed for at fra-

træde som revisor i selskabet og efterfølgende indtræde som bestyrelsesmedlem inden 

for en periode på to år. En partner eller ansat hos ekstern revisor, der ikke har været 

underskrivende på selskabet, kan dog godt indtræde som bestyrelsesmedlem i selskabet 

efter revisorloven. Personen kan dog ikke optræde som et uafhængigt bestyrelsesmed-

lem efter de gældende anbefalinger for god selskabsledelse.  

Anbefalingen vurderes særdeles relevant, såfremt hensigten er den samme som i revisor-

loven samt i Finansrådets høringssvar - at sikre den eksterne revisors uafhængighed og 

rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. 
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Det er vores vurdering, at ekstern revisor vil kunne bidrage med betydelige kompeten-

cer og viden i et selskabs bestyrelse, med det indgående kendskab, der er opnået som 

revisor for selskabet. Det er endvidere vores holdning, at revisor vil kunne opretholde 

uafhængighed i opfattelse i henhold til FSRs retningslinjer for revisors etiske adfærd. 

Den anden form for uafhængighed i retningslinjer - uafhængighed i fremtoning - vurde-

res dog ikke at kunne opretholdes, da tredjemand kan konkludere at revisor komprom-

miterer integritet og objektivitet.  

Det kan undre, at reglerne i henholdsvis revisorloven og anbefalingerne ikke er harmo-

niseret, men dette skyldes sandsynligvis, at reglerne er udarbejdet på forskellige kontorer 

uden skelen til anden lovgivning der divergerer. Anbefalingen kunne således præciseres 

til, at personer der er eller inden for de seneste to år have været ansat eller partner hos 

ekstern revisor, ikke kan indgå som medlemmer af det øverste ledelsesorgan. Dette ville 

understøtte revisorlovgivningen og samtidig øge tredjemands vurdering af revisonspro-

fessionens uafhængighed. Problemet vurderes dog ikke videre udbredt og vi har ikke 

kendskab til tilfælde hvor ekstern revisor er fratrådt som revisor og efterfølgende ind-

trådt som bestyrelsesmedlem.       

Det undrer os endvidere, at revisor direkte er nævnt i anbefalingerne, når advokater ikke 

direkte nævnes. Advokater er dog underlagt de nye anbefalinger under punkt 2 i relation 

til uafhængighed, der angiver at personer der har modtaget større vederlag fra selska-

bet/koncernen eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af det 

øverste ledelsesorgan ikke kan betragtes som uafhængige. Center for Corporate Gover-

nance, Copenhagen Business School kommenterer som de eneste på problemet i deres 

høringssvar:86 

"Det bør præciseres, at en advokat, hvis firma arbejder for virksomheden, heller ikke 

kan betragtes som uafhængig. Det forhold, at nogle advokater 'tager forretning med hjem' 

til deres advokatfirma, indebærer, at de må siges at have en partsinteresse."   

Et bestyrelsesmedlem der samtidig fungerer som selskabets advokatforbindelse enten i 

egen person eller via advokatens virksomhed kan ikke optræde uafhængigt.  

                                                
86 Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School - "Vedr. Udkast til reviderede  
     Anbefalinger for god Selskabsledelse 15.12.2009" 
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Vi er ikke bekendt med at der foreligger undersøgelser af omfanget af problemstillingen, 

men det har været diskuteret i medierne. Eksempelvis har Børsen i en artikel beskrevet 

hvorledes N.E. Nielsen, der er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, og samtidig bestri-

der en række bestyrelsesposter, igennem de seneste fem har modtaget honorarer på næ-

sten 40 mio. kr. fra de syv børsnoterede selskaber hvor han er formand. Heraf har ho-

norarer fra Amagerbanken alene udgjort over 10 mio. kr. i perioden 2008 til 2009.87     

Det er vores holdning, at et bestyrelsesmedlem der tager større omsætning med hjem til 

det advokatfirma hvori personen er partner, under ingen omstændigheder kan betragtes 

som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Steen Thomsen fra CBS indtager også dette 

synspunkt og har udtalt at:88 

"Kundeforholdet mellem N.E. Nielsens arbejdsgiver og de selskaber, hvor han er for-

mand, betyder, at han ikke kan kalde sig uafhængig. Det er et faktum, og det kan give 

anledning til spørgsmål om kasketforvirring, for hvis interesser er det, man varetager."  

Man kan derfor undre sig over hvorfor de pågældende selskaber ikke hyrer et andet ad-

vokatfirma, hvorved problematikken kunne undgås. Problemet består til dels i, at advo-

katbranchens etiske regler er forholdsvis begrænsede og alene fungerer som et supple-

ment til retsplejelovens bestemmelser vedrørende god advokatskik. Problematikken er 

endvidere underlagt advokatsamfundets redegørelse og anbefaling i relation til advoka-

ter i bestyrelsen. Denne redegørelse er dog alene baseret på de advokatetiske regler, 

hvorfor reguleringen ikke er nær så restriktiv som eksempelvis de etiske retningslinjer 

for revisorer.    

Sammenlignes de etiske regler for advokater med de etiske regler for revisorer kan det 

konkluderes, at advokaternes etiske regler er mere fokuseret mod uafhængighed i opfat-

telse og i mindre grad mod uafhængighed i fremtoning. Vi mener principielt at dette er 

et problem og at advokater derfor bør gøre op med sig selv om de ønsker at praktisere 

som advokater eller om de vil være professionelle bestyrelsesmedlemmer.  

                                                
87 Børsen den 12. juli 2010 - "N.E. Nielsens poster forgylder advokatfirma",  
88 Berlingske Business 12. juli 2010 - "Formandsposter forgylder advokatfirma" 
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7.2 Analyse af krydsende ledelsesrepræsentation 

De nye anbefalinger for god selskabsledelse fastlægger, at medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan der er direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation 

med selskabet ikke er at betragte som uafhængige, hvilket også er omtalt i afsnit 7.1.2 

Krydsende ledelsesrepræsentation.  

Med henblik på at afdække udbredelsen af den potentielle uafhængighedskonflikt, er der 

i der foretaget analyse af en undersøgelse fra BiQ og Mandag Morgen. Undersøgelsen 

indeholder en gennemgang af samtlige relationer mellem bestyrelsesmedlemmer og di-

rektører i OMX C20 selskaber.89 Reelt er der kun tale om 19 selskaber, idet A.P. Møller 

- Mærsk indgår med såvel en A- og B-aktie.   

BiQ har foretaget gennemgang af 231 personer, der sidder i bestyrelsen i de 19 selskaber 

i OMX C20. Navnene på bestyrelsesmedlemmerne er krydskørt med andre selskaber, 

VL-grupper og andre organisationer, hvilket har resulteret i 639 overlap. Størstedelen af 

overlappende er forholdsvis ukontroversielle. Eksempelvis sidder medlem af bestyrelsen 

i Danske Bank og formand for Komitéen for god Selskabsledelse Sten Scheibye i sam-

me VL-gruppe som Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup.  

Når alle ukontroversielle sammenfald er sorteret fra, resterer der flere par, der sidder i 

flere bestyrelser sammen. Et eksempel på dette er Kurt Anker Nielsen og Henrik Gürt-

ler, der sidder i bestyrelsen for såvel Novo Nordisk som Novozymes.89 Vi bemærker 

dog, at begge selskaber reelt er kontrolleret af Novo Nordisk Fonden, hvorfor der må 

forventes et naturligt overlap af bestyrelsesmedlemmer.  

Såfremt de mindre og unoterede selskaber også inkluderes i krydskørslen, er der sam-

menlagt otte par, der sidder i flere bestyrelser sammen. Dette gælder udover ovenståen-

de Thorleif Krarup og Jørgen Worning i Bang & Olufsen samt ALK Abello, Henning 

Christophersen og Birgit Aagaard Svendsen i Danske Bank samt Rambøll Gruppen og 

slutteligt sidder direktør Preben Lund Hansen fra Sydbank i bestyrelsen for DLR Kredit 

sammen med Peter Gæmelke, der også sidder i bestyrelsen for Sydbank.89  

                                                
89 Mandag Morgen: "Tordenskjolds soldater i erhvervslivet er en myte" 
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Den eneste problematiske krydsrelation består af administrerende direktør Jens Jesper 

Ovesen fra TDC, der er bestyrelsesmedlem i FLSmidth og Vagn Ove Sørensen, der er 

bestyrelsesmedlem i FLSmidth og bestyrelsesformand i TDC89.  

FLSmidth beskriver i deres Corporate Governance Statement på selskabets hjemmeside, 

at alle seks bestyrelsesmedlemmer der er valgt på selskabets ordinære generalforsamling 

er uafhængige.  

TDC oplyser i deres årsrapport 2009, at selskabet ikke følger anbefalingen om, at 

mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen ska være 

uafhængige. TDC begrunder dette med selskabets ejerstruktur, idet selskabet har en 

hovedaktionær, der ejer 87,9 pct. af aktierne samt en række minoritetsaktionærer.         

I de nye anbefalinger lægges der op til, at selskabets ledelsesorgan skal lægge vægt på det 

materielle snarere end det formelle ved anvendelse af uafhængighedskriterierne. Anbefa-

lingerne anfører endvidere, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte ledelses-

medlemmer er uafhængige. Princippet i anbefalingerne for god selskabsledelse er, at de 

enkelte selskaber selv vælger om de ønsker at efterleve anbefalingerne. Gøres dette ikke, 

skal selskabet forklare, hvorfor der er truffet et andet valg. At et selskab ikke efterlever 

anbefalingerne, kan derfor ikke betragtes som et regelbrud, hvorfor de eneste sanktioner 

eller konsekvenser er dem som markedet afgører. Ovenstående problematiske krydsrela-

tion kan derfor bare beskrives af selskabet og vil reelt set ingen konsekvenser have.  

Det kan diskuteres, om der er et reelt problem med uafhængigheden i de nævnte tilfæl-

de. Det er vores holdning, at der kan eksistere et uafhængighedsproblem såfremt et be-

styrelsesmedlem ikke kan sige sin mening i en given situation, fordi personen er presset i 

en anden situation, hvor der er personsammenfald. Vi finder det derfor positivt, at de 

nye regler for god selskabsledelse strammer op omkring spørgsmålet om uafhængighed, 

således at det er muligt at forebygge de potentielt problematiske sammenfald i bestyrel-

serne.     

7.3 Analyse af åremålsgrænse for uafhængighed 

De nye ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” fastlægger, at medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan, der har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, ikke er at betragte 

som uafhængige, hvilket også er omtalt i afsnit 7.1.1 Åremålsgrænse for uafhængighed.  
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Med henblik på at afdække udbredelsen af den potentielle uafhængighedskonflikt på 

grund af manglende opfyldelse af ovenstående, har vi udarbejdet en analyse, som bely-

ser forholdet. Vores analyse har dækket 18 OMX C20 selskaber, da vi ikke har medtaget 

Nordea AB, da dette selskab ikke er registreret i Danmark. Vores gennemgang af anci-

ennitet dækker 169 bestyrelsesmedlemmer baseret på registreringer hos Erhvervs- & 

Selskabsstyrelsen den 27. november 2010. Dampskibsselskabet af 1912 og Aktieselska-

bet Dampskibsselskabet Svendborg blev fusioneret den 12. juni 2003 og videreført som 

A.P. Møller - Mærsk A/S. Data for bestyrelsesmedlemmer i det nuværende A.P. Møller 

- Mærsk A/S er baseret på deres indtræden i bestyrelsen i enten Dampskibsselskabet af 

1912 eller Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg. Dette er foretaget for at sikre 

en mere korrekt analyse af den faktiske anciennitet. Ind- og udtræden af bestyrelserne 

efter den 27. november 2010 er ikke afspejlet i analysen.  

En fuldstændig oversigt over bestyrelsesmedlemmernes anciennitet som indgår i analy-

sen, fremgår af bilag.  

Vi har desuden fundet det interessant at analysere, hvor lang tid direktionen har siddet i 

selskabet for herigennem at vurdere, hvorvidt der er selskaber hvor bestyrelsen og di-

rektionen har siddet sammen i en længere periode, da der netop herved kan opstå risiko 

for udvikling af nære venneforhold m.v.  

Som det fremgår nedenfor er der 9 selskaber (50 %), hvori der sidder minimum ét be-

styrelsesmedlem, som ikke kan anses for værende uafhængig i henhold til ”Anbefalin-

gerne for god Selskabsledelse”.  
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Af de 9 selskaber, hvori der sidder minimum ét bestyrelsesmedlem, som ikke kan anses 

for værende uafhængig, er både den gennemsnitlige anciennitet for samtlige bestyrel-

sesmedlemmer som har siddet i bestyrelsen samt antallet af bestyrelsesmedlemmer med 

mere end 12 år i bestyrelsen meget forskellig. Dette er illustreret nedenfor: 

 Antal medlem-
mer over 12 år 

Gns. anciennitet 
i bestyrelsen 

A.P. Møller - Mærsk A/S 2 7,8 
Carlsberg A/S 2 6,5 
D/S Norden A/S 3 13,1 
Danske Bank A/S 2 7,5 
DSB 2 8,4 
NKT Holding A/S 2 9,7 
Topdanmark A/S 1 7,2 
William Demant Holding A/S 1 5,1 
Vestas Wind Systems A/S 2 7,3 

Det fremgår tydeligt, at især D/S Norden adskiller sig markant fra de øvrige, da 3 med-

lemmer har siddet i mere end 12 år og derfor ikke anses for værende uafhængige samt at 

den gennemsnitlige anciennitet for den samlede bestyrelse langt overstiger de øvrige 

selskaber i OMXC20.  
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Bestyrelsen i D/S Norden består samlet af 5 medlemmer og den høje anciennitet skyl-

des primært, at to medlemmer har siddet henholdsvis 24 og 21 år som repræsentanter 

for hovedaktionæren. Bestyrelsen for D/S Norden kan således ikke anses for værende 

uafhængig efter anbefalingerne for god selskabsledelse, da mere end halvdelen af med-

lemmerne ikke opfylder anbefaling 5.4.1. 

Inden vores analyse havde vi en antagelse om, at udbredelsen af bestyrelsesmedlemmer 

som havde siddet i mere end 12 år var betydelig større. På baggrund af analysen har vi 

fundet, at åremålsanbefalingen på 12 år ikke overstiges så meget som vi i første omgang 

havde antaget. En årsag hertil kan skyldes, at anbefalingen med angivelse af åremål i 

forbindelse med høringsprocessen gav anledning til øget fokus på behovet herpå. Det 

fremgår dog klart, at såfremt anbefalingen i dets forslag var bibeholdt på 9 år ville bille-

det have været et helt andet, hvorfor 14 ud af de 18 selskaber ville have minimum ét 

bestyrelsesmedlem, som ikke ville være anset for værende uafhængig, illustreret ved sti-

plet linje i ovenstående.  

Vi vurderer, at en åremålsanbefaling er nødvendig i forbindelse med vurdering af, hvor-

vidt et bestyrelsesmedlem kan anses for værende uafhængigt af selskabet. Dette skyldes 

primært, at tredjemand via det asymmetriske informationsniveau ikke har adgang til 

blandt andet bestyrelsesformandens eventuelle årlige vurdering af det enkelte bestyrel-

sesmedlem. Vi finder derfor, at en åremålsgrænse hjælper tredjemand til at kunne vurde-

re bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed i fremtoning, som i lighed med eksterne 

revisorer er den uafhængighed som tredjemand kan observere. Dette forhold er væsent-

ligt ved tredjemands vurdering af, hvorvidt bestyrelsesmedlemmet kan udføre den tilsig-

tede tilsyns- og kontrolopgave forsvarligt og sikre at ejernes interesser dækkes bedst 

muligt. En åremålsgrænse tjener desuden også til bestyrelsens egen vurdering, da den 

således kan benytte denne som objektiv rettesnor ved egenvurderingen af de enkelte 

bestyrelsesmedlemmers uafhængighed.  

Med medtagelsen af anciennitet for direktionen får analysen en ekstra dimension, da der 

via dette kan opnås indsigt i, hvorvidt der er selskaber, hvori direktionen ud fra en vur-

dering af anciennitet kan anses for værende særlig magtfuld via påvirkning på bestyrel-

sessammensætningen.  
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Det ses, at dette ikke umiddelbart er tilfældet, da ancienniteten for alle bestyrelser sam-

menholdt med direktionen ikke giver anledning til en sådan vurdering. Det ses for flere 

selskaber, at bestyrelserne har siddet i væsentlig længere tid end direktionen.  

Selvom flere bestyrelsesmedlemmer har en anciennitet som overstiger anbefalingen på 

12 år, finder vi i lighed med anbefalingerne, at vurderingen af uafhængighed naturligvis 

ikke udelukkende kan baseres på en bestemt åremålsgrænse, men må tage udgangspunkt 

i det materielle snarere end det formelle. Dog finder vi, at bestyrelsesmedlemmernes 

uafhængighed i fremtoning er af stor betydning på tredjemands vurdering, jf. ovenstå-

ende.  

Længere anciennitet hos både bestyrelse og direktion kan øge risikoen for, at tredje-

mand får indtryk af, at der er opstået et nært venneforhold mellem bestyrelsen og direk-

tion. Tredjemands vurdering heraf kan som ovenstående kun tage udgangspunkt i den 

information som tredjemand har til rådighed og som præsenteres over for ham, hvorfor 

han i sin vurdering af selskabsledelsen vil tage hensyn hertil. Baseret på analysen ses det 

at Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og William Demant alle har bestyrelses- og direk-

tionsmedlemmer som har arbejdet sammen i en længere periode, hvilket øger risikoen 

for venneforhold og dertil risiko for at bestyrelse ikke varetager sin tilsyns- og kontrol-

opgave af direktionen på et tilstrækkeligt niveau. I Novo Nordisk og Novozymes har 

flere bestyrelses- og direktionsmedlemmer siddet i mere end 10 år, dog indgår disse i 

analysen kun med 10 år, da selskaberne blev spaltet og børsnoteret samme år.   

7.4 Delkonklusion vedrørende krydsende ledelsesrepræsentation og åremålsanalyse  

Analysen af de væsentligste nydannelser i høringsudkastet til de opdaterede anbefalinger 

for god selskabsledelse, samt den tilhørende høringsproces viser, at reglerne er blevet 

mere restriktive for så vidt angår bestyrelsens uafhængighed. Reglerne følger nu EU 

Kommisionens henstilling af 15. februar 2005 og benytter samme formulering, bortset 

fra et enkelt punkt, der er formuleret mindre restriktivt.   

I høringsudkastet blev det anbefalet, at der blev indført en åremålsbegrænsning på ni år 

for hvornår bestyrelsesmedlemmer kan betragtes som afhængige.  
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Denne anbefaling har været kilde til stor kritik i høringssvarene og en række responden-

ter har samstemmende anført, at grænsen slet ikke burde være der eller alternativt burde 

følge indstillingen fra EU-Kommisionen på tolv år. De endelige anbefalinger blev såle-

des opdateret på dette punkt. 

De nye anbefalinger regulerer også, at tidligere underskrivende ekstern revisor eller an-

satte hos denne ikke kan betragtes som uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dette vil 

dog ikke komme til udtryk i praksis idet revisorloven § 24, stk. 4, 2. pkt. regulerer, at 

underskrivende revisor i virksomheder af særlig interesse for offentligheden, ikke må 

påtage sig en ledende stilling i virksomheden før to år efter, at vedkommende er fratrådt 

som revisor for virksomheden. Problematikken vurderes ikke videre udbredt, da der os 

bekendt ikke er fortilfælde i Danmark.  

Vi finder det besynderligt, at reglerne ikke er harmoniseret. Anbefalingerne bør derfor 

præciseres, så de er i overensstemmelse med revisorlovgivningen og EU's 8. direktiv. 

Dette vil ikke være en stramning af anbefalingerne, men alene en præcisering der under-

støtter tredjemands vurdering af revisonsproffesionens uafhængighed - Independece in 

appearance. 

De nye anbefalinger regulerer endvidere, at krydsende ledelsesrepræsentation skaber 

afhængige bestyrelsesmedlemmer. Vi mener at bestemmelsen er hensigtsmæssig, da det 

er uhensigtsmæssigt, at en person der er overordnet en anden person i ét selskab, er 

underordnet samme person i et andet selskab. Der er foretaget analyse af en undersø-

gelse, der indeholder en gennemgang af samtlige relationer mellem bestyrelsesmedlem-

mer og direktører i OMX C20 selskaber. Størstedelen af de identificerede overlap er 

forholdsvis ukontroversielle og når disse er sorteret fra, resterer der flere par, der sidder 

i flere bestyrelser sammen. Såfremt de mindre og unoterede selskaber også inkluderes i 

krydskørslen, er der sammenlagt otte par der sidder i flere bestyrelser sammen. 

Den eneste problematiske krydsrelation består af administrerende direktør Jens Jesper 

Ovesen fra TDC, der er bestyrelsesmedlem i FLSmidth og Vagn Ove Sørensen, der er 

bestyrelsesmedlem i FLSmidth og bestyrelsesformand i TDC. Ingen af selskaberne be-

skriver problemet i deres Corporate Governance redegørelser. At et selskab ikke efter-

lever anbefalingerne kan ikke betragtes som et regelbrud, hvorfor den eneste sanktion 

eller konsekvens er den som markedet afgører i relation til aktiekursen.  
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Problematiske krydsrelationer kan således bare beskrives af selskabet og vil reelt set in-

gen konsekvenser have for selskabet.  

Analysen af udbredelsen af den potentielle uafhængighedskonflikt som følge af længere 

tid i bestyrelsen viste, at der sidder flere bestyrelsesmedlemmer som ikke kan betragtes 

som værende uafhængige på baggrund af antallet af år de har siddet i bestyrelsen. Analy-

sen viste klart, at såfremt åremålsgrænsen var blevet nedsat til 9 år som først foreslået 

havde dette medført, at langt størstedelen af bestyrelserne ikke ville anses for værende 

uafhængige, ud fra antagelsen om at tredjemand primært bedømmer bestyrelsernes uaf-

hængighed ud fra deres fremtoning (Independence in Apearance).   

7.5 Uafhængighedsteori for revisorer 

Denne del af analysen beskæftiger sig med hvordan uafhængighedsteori indenfor revisi-

on kan overføres til bestyrelsen. I afhandlingens teoridel er der foretaget gennemgang af 

udvalgte revisionsteorier omkring uafhængighed af R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf, 

David Flint samt Tom Lee. Nedenstående afsnit analyserer på hvorledes disse kan over-

føres til bestyrelsen og om de er relevante for en kortlægning af bestyrelsens uafhænig-

hed. 

7.5.1 R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf  

R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf beskriver to aspekter af uahængighed i deres revisi-

onsteori - den faktiske uafhængighed fra den praktiserende revisor ved udøvelsen af 

jobbet, der benævnes practitioner-independence og den tilsyneladende uafhængighed af 

revisorproffesionen, der benævnes proffesion-independence. 

Practitioner-independence vedrører revisors evne til at opretholde en passende indstil-

ling til revisionsarbejdet, idet uafhænighed grundlæggende betragtes som en sindstil-

stand. Aspektet er i teorien yderligere opdelt i tre dimensioner af uafhængighed - pro-

gramming, investigative og reporting independence. 

Programming independence vedrører i teorien, at revisor skal have frihed til at vælge 

revisionsteknikker og -procedurer. Overføres dette til bestyrelsen betyder det, at besty-

relsen frit kan fastlægge de procedurer og teknikker, der skal indgå i bestyrelsesarbejdet. 

I henhold til selskabsloven skal en bestyrelse udforme en forretningsorden, der fastlæg-

ger nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.  
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Selskabslovens regulering på området fungerer mest som inspiration, da der lægges op 

til, at forretningsordenen skal tilpasses selskabets behov. Normalt vil der også blive ud-

arbejdet en direktionsinstruks, der fastlægger retningslinjerne for bestyrelsen og direkti-

onens arbejdsfordeling, men dette er ikke et specifikt krav i lovgivningen.  

Bestyrelsen har således i dag allerede mulighed for frit at fastlægge procedurer og tek-

nikker for bestyrelsens arbejde, hvorfor vi ikke mener det giver mening at forsøge at 

overføre programming independence til bestyrelsen. Det fremgår dog, at der er visse 

lighedspunkter mellem revisionsteorien og den nuværende praksis for bestyrelser.  

Investigative independence vedrører i teorien, at revisor skal have frihed til at tilpasse 

revisionen for så vidt angår aktiviteter og områder, uden begrænsninger i adgangen til at 

udføre arbejdet. Bestyrelsen udgør selskabets øverste ledelsesorgan og vil derfor som 

udgangspunkt altid have adgang til alle oplysninger i selskabet. Vi mener defor ikke, at 

investigative independence er relevant at overføre til bestyrelsen, da der ikke foreligger 

de samme potentielle begrænsninger i adgangen til at udføre arbejdet, som der gør for 

den eksterne revisor.   

Reporting independence vedrører i teorien, at revisor frit skal kunne rapportere om alle 

væsentlige forhold uden hensyntagen til den indvirkning rapporteringen har på de be-

rørte parter. Endvidere skal revisor undgå at rapporteringen er uklar og kan misfortol-

kes. Børsnoterede selskaber er underlagt Nasdaq OMX’s oplysningsforpligtelser for 

udstedere af aktier. Disse regler bestemmer, at væsentlige forhold der har betydning for 

kursdannelsen på værdipapirerne skal oplyses til fondsbørsen. Dette kan eksempelvis 

være fremsættelse af købstilbud på andre selskaber, modtagelse af købstilbud på selska-

bet eller at tidligere udmeldte forventninger til selskabets resultat ikke er retvisende. Sel-

skaberne og dermed bestyrelsen er således forpligtet til at rapportere væsentlige forhold 

uden hensyntagen til indvirkningen på selskabets interessenter eller kursdannelsen. Be-

styrelsen er derfor allerede underlagt en rapporteringsuafhængighed der svarer lidt til 

revisors, hvorfor vi ikke mener det giver mening at forsøge at overføre reporting inde-

pendence til bestyrelsen. Der er dog, ligesom det er tilfældet med programming inde-

pendence, visse lighedspunkter mellem revisionsteorien og praksis.  

Proffesion-independence vedrører revisorstandens uafhængighed og benævnes også 

som den tilsyneladende uafhængighed.  
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Aspektet omhandler revisionsproffesionens behov for at fremstå med integritet og som 

uafhængige, således at interessenter fortsat vil basere sig på revideret regnskabsmateriale 

og betinge sig dette ved væsentlige økonomiske beslutninger. Den tilsyneladende uaf-

hængighed er ifølge Mautz og Sharaf ligeså vigtig som selve uafhængigheden.  

Den tilsyneladende uafhængighed kan ikke direkte overføres til bestyrelsen i lighed med 

ovenstående omkring den faktiske uafhængighed. Endvidere vurderer vi, at bestyrelsens 

uafhængighed ikke er ligeså kritisk som ekstern revisors uafhængighed på grund af den 

verifikationsrolle som revisor har jævnfør tidligere omtale. Herudover mener vi ikke, at 

professionelle bestyrelsesmedlemmer kan betegnes som en decideret profession på linje 

med revisorstanden.   

Vi vurderer således samlet set, at Mautz og Sharafs practioner-independence ikke direk-

te kan overføres til bestyrelsens uafhængighed.  Der er dog visse lighedspunkter mellem 

dele af teorien og praksis for bestyrelsesarbejde og -forpligtelser, herunder den gældende 

lovregulering på området. Vi vurderer imidlertid, at det ikke giver mening at forsøge at 

overføre aspektet, da den gældende regulering er omfattende og dækkende for Mautz og 

Sharafs teori jævnfør ovenstående. Mautz og Sharafs proffesion-independence vurderes 

ligeledes ikke at være direkte overførbar, idet bestyrelsens tilsyneladende uafhængig ikke 

er ligeså kritisk som revisors. Endvidere kan bestyrelsen ikke betegnes som en decideret 

profession. 

7.5.2 David Flint  

David Flint har en samfundsmæssig indgangsvinkel til revisorfunktionen og opstiller en 

teoretisk begrebsramme bestående af syv basispostulater, der danner grundlag for kon-

struktion af en revisionsteori, formulering af revisionsprincipper samt fungerer som 

underbygning revisionspraksis. Postulaterne består af to overordnede grupper, der for-

klarer behovet for revision henholdsvis den praktiske udførelse af revisionen, men der 

er i denne afhandling alene fokuseret på det tredje postulat vedrørende revisors uaf-

hængighed. Flint nævner i teorien fem overordnede forhold, der er væsentlige for revi-

sors uafhængighed - personal qualities, personal relationships, financial interest or de-

pendence, investigative and reporting freedoms samt organisational status. Vi vil i det 

efterfølgende analysere på muligheden for at overføre de enkelte forhold til bestyrelsen.    
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Personal qualities omhandler revisors personlige egenskaber, der blandt andet bør inde-

holde retskaffenhed, integritet samt karakterstyrke. Såfremt revisor ikke besidder de 

rette personlige egenskaber, har de efterfølgende fire organisatoriske og processuelle 

forhold ingen nytteværdi for revisors uafhængighed.  

Vi vurderer, at disse personlige egenskaber også bør være til stede hos de enkelte besty-

relsesmedlemmer, selvom behovet ikke er lige så stort som for den eksterne revisor. 

God selskabsledelse handler principielt om, at det er ordentlige mennesker med den 

rette attitude og holdinger, der bestrider posten som medlemmer af bestyrelsen. 

Personal relationships omhandler påvirkning af revisors objektivitet, uvildighed og uaf-

hængighed ved interesse- eller loyalitetskonflikter samt følelsesmæssig involvering. Det-

te er tilfældet hvor revisor har personlige eller familiære forhold til den reviderede, samt 

hvor revisors familie, venner, arbejdsgiver, kollegaer m.v. har interesse i udfaldet. End-

videre kan gaver, personlige tjenester og øvrige privilegier skade revisors uafhængighed 

og disse kan medføre, at tredjemand ikke opfatter revisor som uafhængig.   

Vi mener ikke at sådanne personlige forhold har samme relevans for bestyrelsen som 

for ekstern revisor. Dette skyldes blandt andet den verifikationsrolle som revisor har, jf. 

tidligere omtale. Et bestyrelsesmedlem kan godt være afhængigt af selskabet og samtidig 

varetage sin rolle i bestyrelsen på betryggende vis. Det ses da også ofte, at hovedaktio-

nærer indsætter deres egne folk i selskabernes bestyrelser. Der kan dog opstå situationer 

hvor et bestyrelsesmedlem har personlig interesse i udfaldet af en beslutning, som følge 

af involvering i andre parter der kan påvirkes af beslutningen. Det er vores vurdering, at 

dette ikke er et reelt problem, idet bestyrelsesmedlemmet vil betragtes som inhabil og 

ikke indgå i behandlingen af den specifikke beslutning. Vi vurderer således, at personal 

relationships ikke har samme betydning for bestyrelsen som for ekstern revisor.   

Financial interests or dependence omhandler revisors økonomiske interesser, der blandt 

andet kan påvirkes af revisors investeringer og låneengagementer med kunden, mang-

lende afregning af honorar, personlige relationer til bestyrelse eller direktion, samt øko-

nomisk afhængighed af revisionskunden.  

Vi mener at forholdet er relevant for bestyrelsen, men ikke i samme grad som for revi-

sor på grund af forskellen i kravene til uafhængighed.  
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Det kan diskuteres om nogle bestyrelsesmedlemmer kan være økonomisk afhængige af 

selskabet, men dette vurderer vi ikke aktuelt idet bestyrelseshonorarer i Danmark ikke er 

særligt høje set i forhold til de typiske bestyrelsesmedlemmers baggrund og øvrige virke. 

Bestyrelsesmedlemmers låneengagementer med selskabet vurderes derimod for risiko-

fyldte i forhold til uafhængigheden, idet der kan opstå et afhængighedsforhold til selska-

bet.  

Investigative and reporting freedoms omhandler revisors objektivitet og upartiskhed. 

Revisor må ikke kunne påvirkes eller modtage instruktioner om revisionens omfang af 

personer med interesse heri. Revisor skal frit og uafhængigt kunne arbejde indenfor 

rammerne af de professionelle standarder på området uden påvirkning udefra.   

Vi vurderer ikke at dette forhold er relevant for bestyrelsen. Dette skyldes, at bestyrel-

sen som det øverste ledelsesorgan altid har adgang til alle oplysninger i selskabet, hvor-

for der ikke foreligger begrænsninger i adgangen til data. Bestyrelsen er ligeledes forplig-

tet til at rapportere om væsentlige forhold for selskabet, uden hensyntagen til indvirk-

ningen på selskabets interessenter eller kursdannelsen, jf. Nasdaq OMX’s oplysnings-

forpligtelser for udstedere af aktier. Bestyrelsen er således underlagt en rapporteringsfri-

hed der svarer lidt til revisors. Forholdet er i øvrigt det samme som Mautz og Sharaf 

definerer i investigative og reporting independence, hvorfor der henvises til yderligere 

analysering ovenfor. 

Organisational status omhandler revisors uafhængighed i relation til organisatoriske for-

hold samt ved valg af revisor. Forholdet defineres som conditions of appointment, der 

vedrører udvælgelse af revisor og conditions of operation, der vedrører forhold der på-

virker revisors arbejde. Vi vurderer ikke dette forhold relevant for bestyrelsen da der 

ikke kan foretages en direkte overførsel fra ekstern revisor til bestyrelsen.   

7.5.3 Tom Lee  

Tom Lee beskriver i sin revisonsteori, at revisor har en bilateral rolle. På den ene side 

forventes det, at eksterne revisorer agerer som professionelle og kompetente personer, 

men på den anden side antages det, at revisorer altid handler efter egne økonomiske 

interesser. Tom Lee mener derfor, at revisors mentale tilstand er afgørende for uaf-

hængigheden, men da denne ikke er synlig overfor tredjemand, er den optrædende uaf-

hængighed essentiel.  
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Lee refererer til teorierne af Mautz og Sharaf samt Flint for så vidt angår den praktise-

rende uafhængighed og definerer i lighed med disse, at revisors mentale tilstand er afgø-

rende for revisors uafhængighed. En mental tilstand er dog ikke tilstrækkeligt til at skabe 

tilid, hvorfor også revisors optrædende uafhængighed er vigtig.   

Den optrædende uafhængighed sikres ifølge Lee gennem regulering af professionen 

således at, revisorstandens uafhængige image opretholdes.  

Udover den eksisterende regulering kommer Lee også med forslag samt kommenterer 

på yderligere regulering indenfor en række specifikke områder: 

 Økonomiske interesser 

 Personlige relationer 

 Assistance og rådgivning 

 Omsætning hos enkeltkunde 

 Rotation  

 Revisionsudvalg 

 

Vi mener at Tom Lees teorier delvist kan overføres til bestyrelsen. Regnskabsbrugere 

har kun mulighed for at vurdere bestyrelsens optrædende uafhængighed, da regnskabs-

brugere ikke har mulighed for at vurdere bestyrelsens mentale tilstand eller de handlin-

ger der udføres i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen. Revisionsprofessionen uaf-

hængige image sikres gennem omfattende regulering. Tom Lee gennemgår denne regu-

lering samt kommer med forslag til yderligere regulering. Som tidligere beskrevet kan 

bestyrelsesmedlemmer ikke defineres som en decideret profession og reguleringen for 

bestyrelser har langt fra samme omfang som revisionsprofessionen.   

De områder Tom Lee gennemgår for så vidt angår eksisterende og yderligere regulering 

mener vi ikke er direkte overførbare til bestyrelsen. Der eksisterer allerede i dag en ræk-

ke regler og love der regulerer bestyrelsens virke og vi mener ikke at Tom Lee kommer 

med yderligere input der kan overføres til bestyrelser set i relation til de øvrige gennem-

gåede revisionsteorier. 

7.5.4 IFAC og FSR's retningslinjer for uafhængighed  

IFAC og FSR's retningslinjer for revisors etiske adfærd kan ligeledes overføres til besty-

relsens uafhængighed i lighed med ovenstående revisionsteoretikere.  
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Retningslinjernes anden del indeholder to former for uafhængighed - i opfattelse (Inde-

pendence of Mind) og i fremtoning (Independence in Appearance). Uafhængighed i 

opfattelse omhandler påvirkninger der kan kompromittere revisors dømmekraft og uaf-

hængighed i fremtoning omhandler omstændigheder der kan medføre, at tredjemand 

konkluderer at revisor ikke er uafhængig. Endvidere indeholder retningslinjerne meto-

der for identificering, vurdering og håndtering af uafhængighedstrusler.  

Dette gøres blandt andet ved angivelse af en række omstændigheder, der kan true revi-

sors overholdelse af principperne i retningslinjerne. Disse trusler er i retningslinjerne 

opdelt i fem forskellige kategorier.  

Retningslinjerne følger grundlæggende den samme opbygning som Mautz og Sharafs 

practioner- og proffession-independence. Vi har tidligere behandlet disse hvorfor kon-

klusionen omkring uafhængighed i fremtoning er, at bestyrelsens uafhængighed ikke er 

ligeså kritisk som ekstern revisors uafhængighed henset til revisors verifikationsrolle. 

Ligeledes kan vi også her konkludere, at professionelle bestyrelsesmedlemmer ikke kan 

betegnes som en decideret profession på linje med revisorstanden. For så vidt angår 

uafhængighed i opfattelse er dette også relevant, idet bestyrelsesmedlemmer som ud-

gangspunkt også skal iagttage påvirkninger, der kan kompromittere bestyrelsesmedlem-

mets professionelle dømmekraft. 

Retningslinjernes fem kategorier af omstændigheder, der kan true overholdelse af ret-

ningslinjerne, er i det efterfølgende reflekteret til revisionsteorierne og bestyrelsen. 

Egeninteressetrussel vedrører omstændigheder omkring påvirkning af revisors adfærd 

eller dømmekraft som følge af økonomiske eller andre interesser. Denne kategori næv-

ner de samme hovedpunkter som David Flints afsnit omkring personal relationships og 

financial interests or dependence, hvorfor der henvises til konklusioner ovenfor.  

Egenkontroltrussel vedrører omstændigheder omkring revisors upassende vurdering af 

resultater af tidligere udført arbejde af revisor eller revisionsfirmaet ved udarbejdelsen af 

aktuelle ydelser eller vurderinger. Denne kategori er i sagens natur ikke relevant for be-

styrelsen.  
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Intimideringstrussel vedrører omstændigheder, hvor revisor ikke agerer objektivt som 

følge af fornemmet eller faktisk pres på grund af eksempelvis modtagne gaver eller væ-

sentlige økonomiske interesser i form af honorarer. Denne kategori minder ligeledes om 

David Flints financial interests. Kategorien har ligeledes interesse for bestyrelsen men 

ikke i samme grad som for revisor, idet et bestyrelsesmedlem blandt andet ikke vurderes 

at kunne have ligeså væsentlige økonomiske interesser som revisor, medmindre med-

lemmet samtidig er aktionær i selskabet.  

Endvidere består bestyrelsen typisk af en del medlemmer, hvorfor bestyrelsesmedlem-

mets interesser ikke direkte kan afspejles i de beslutninger der tages i samme grad som 

den påvirkning den eksterne revisor kan have på et selskabs regnskaber.  

Advokeringstrussel og familiaritetstrussel vurderer vi ikke relevante for bestyrelsen, idet 

disse kategorier fokuserer specifikt på revisors ageren samt optræden og derfor ikke er 

relevante at overføre til bestyrelsen. 

7.6 Delkonklusion vedrørende uafhængighedsteori for revisorer 

Analysen og gennemgangen af koblingen mellem uafhængighedsteori indenfor revision 

til bestyrelsen viser, at de udvalgte revisionsteorier omkring uafhængighed af R. K. 

Mautz og Hussein A. Sharaf, David Flint samt Tom Lee er delvis relevante og overfør-

bar til bestyrelsens uafhængighed.  

Mautz og Sharafs practioner-independence kan ikke direkte overføres til bestyrelsens 

uafhængighed, men der eksisterer dog visse lighedspunkter mellem dele af teorien og 

praksis for bestyrelsesarbejde og -forpligtelser, herunder den gældende lovregulering på 

området. Blandt andet regulerer selskabsloven, at bestyrelsen frit kan fastlægge de pro-

cedurer og teknikker, der skal indgå i bestyrelsesarbejdet, hvilket er i tråd med teorien 

omkring programming independence. Endvidere har bestyrelsens beføjelser som sel-

skabets øverste ledelsesorgan visse lighedspunkter med investetigative independence, 

hvorfor det ikke er relevant at forsøge at overføre direkte til bestyrelsen. Slutteligt er 

bestyrelsen underlagt rapporteringsforpligtelser i henhold til Nasdaq OMX’s oplysnings-

forpligtelser for udstedere af aktier, hvilket betyder at det ikke giver mening at forsøge 

at overføre reporting independence til bestyrelsen. 
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Mautz og Sharafs proffession-independence kan ikke direkte overføres til bestyrelsen, 

idet bestyrelsens uafhængighed ikke er ligeså kritisk som ekstern revisors uafhængighed 

og idet professionelle bestyrelsesmedlemmer ikke kan betegnes som en decideret pro-

fession på linje med revisorstanden.   

David Flints opstiller fem teoretiske forhold der er væsentlige for revisors uafhængig-

hed. Af disse fem forhold mener vi kun at det første forhold omkring personlige egen-

skaber og det tredje forhold omkring økonomiske interesser direkte kan kobles til besty-

relsens uafhængighed. De øvrige forhold vurderes således ikke relevante.  

Førstnævnte forhold omkring personlige egenskaber såsom retskaffenhed, integritet og 

karakterstyrke bør også være til stede hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet god 

selskabsledelse principielt handler om ordentlige mennesker med den rette attitude og 

holdning. Det andet forhold omkring økonomiske interesser er relevant for bestyrelsen 

dog ikke i samme grad som for revisor. Vi vurderer ikke at bestyrelseshonorarer kan 

påvirke et bestyrelsesmedlem, men låneengagementer vurderes derimod risikofyldte i 

relation til bestyrelsesmedlemmers uafhængighed.   

Tom Lee beskriver i sin revisionsteori, at revisor har en bilateral rolle hvor på den ene 

side det forventes, at eksterne revisorer agerer som professionelle og kompetente per-

soner, og på den anden side antages, at revisorer altid handler efter egne økonomiske 

interesser. Revisors mentale tilstand er derfor afgørende for uafhængigheden, men da 

denne ikke er synlig overfor tredjemand, er den optrædende uafhængighed essentiel. 

Den optrædende uafhængighed skal sikres gennem regulering af professionen således at, 

revisorstandens uafhængige image opretholdes.  

Vi mener at Tom Lees teorier har relevans for bestyrelsen og delvist kan overføres her-

til, idet regnskabsbrugere kun har mulighed for at vurdere bestyrelsens optrædende uaf-

hængighed. Som tidligere beskrevet kan bestyrelsen dog ikke betegnes som en decideret 

profession på linje med revisionsprofessionen hvorfor det ikke vurderes muligt at indfø-

re en ligeså omfattende regulering for bestyrelser som der eksister for revision. 

IFAC og FSR's retningslinjer for revisors etiske adfærd kan overordnet overføres til 

bestyrelsens uafhængighed i lighed med ovenstående revisionsteoretikere.  
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Retningslinjerne indeholder to former for uafhængighed - i opfattelse (Independence of 

Mind) og i fremtoning (Independence in Appearance). Retningslinjerne følger grund-

læggende den samme opbygning som Mautz og Sharafs practitioner- og proffession-

independence og kan således henføres til bestyrelsen i samme grad. Endvidere indehol-

der retningslinjerne fem kategorier af omstændigheder, der kan true overholdelse af 

retningslinjerne. Af disse omstændigheder er tre direkte overførbar til bestyrelsen, idet 

de følger de samme hovedpunkter der nævnes i David Flints revisionsteori.   
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8 Analyse af revisionsudvalgenes kvalifikationer 

Som omtalt tidligere vil analysen fokusere på revisionsudvalgets kvalifikationer i forbin-

delse med samspillet med ekstern revisor, det vil sige kvalifikationer inden for regnskab 

og revision.   

Datagrundlaget for vores analyse har taget udgangspunkt i data indhentet af KPMG i 

forbindelse med deres analyse af revisionsudvalg i børsnoterede selskaber90. Datagrund-

laget er udarbejdet for at give en status på, hvordan danske børsnoterede selskaber i 

praksis har valgt at håndtere kravene om etablering af revisionsudvalg91. Som følge af, at 

det ikke fremgår af datagrundlaget hvorledes dette er indhentet og bearbejdet, er der 

taget kontakt til KPMG's Audit Committee Institute for at afklare spørgsmålet, herun-

der hvorvidt der har indgået særlige forhold som skal tages i betragtning i forbindelse 

med den efterfølgende analyse, fortolkning og diskussion af resultaterne.  

8.1.1 Datagrundlagets omfang 

Datagrundlaget tager udgangspunkt i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' aktieindeks i 

april 2010 og omfatter92: 

 Antal Fordeling
OMX C20-indekset 19 25 %
Øvrige LargeCap indekset 6 8 %
MidCap+ indekset 52 67 %
I alt 77 100 %

 

Medtagelsen af selskaberne i OMX C20, LargeCap og MidCap+ indeksene sikrer resul-

taternes fuldstændighed samt øger kvaliteten af den efterfølgende analyse, fortolkning 

og diskussion. I datagrundlaget indgår 6 selskaber som alle er indregistreret i udlandet. 

Disse selskaber er Nordea AB, SAS, Eik Banki P/F, Grønlandsbanken, P/F Atlantic 

Petroleum og P/F Føroya Banki.  

                                                
90  Data kan findes på http://10.156.254.87/view.asp?ID=6389  
91  KPMG: "Analyse af revisionsudvalg i børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Copenhagen A/S", side 

2 
92  Ifølge analysen jf. side 2 udgør det samlede antal analyserede virksomheder 75. I forbindelse med gennem-

gang af analysen, herunder drøftelser med KPMG Audit Committee Institute blev der identificeret en 
summeringsfejl hvorfor antallet er ændret til 77 virksomheder som desuden var det antal som blev analyse-
ret af KPMG.  
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For at gøre vores analyse mere sammenlignelig samt i overensstemmelse med vores 

afgræsning, har vi valgt at udtage disse af analysen. Det benyttede datagrundlag vil her-

efter udgøres af:  

 Antal Fordeling
OMX C20-indekset 18 25 %
Øvrige LargeCap indekset 6 9 %
MidCap+ indekset 47 66 %
I alt 71 100 %

Såfremt det ikke tydeligt har fremgået af de gennemgåede årsrapporter hvem der er det 

uafhængige medlem med kvalifikationer er der foretaget en subjektiv vurdering heraf til 

brug for indeksering efter revisorlovens kvalifikationsoversigt. Vurderingen har taget 

udgangspunkt i medlemmets øvrige kvalifikationer (som oplyst i årsrapport eller hjem-

meside), herunder tidligere og øvrige ledelseshverv. Det er vores vurdering, at ovenstå-

ende kun i mindre grad svækker analysen.  

Centralt for afhandlingen er oplysning om det uafhængige kvalificerende medlem i sel-

skabernes revisionsudvalg, da dette datagrundlag dækker begge hovedområder i afhand-

lingen - uafhængighed og kompetencer.  

I forbindelse med vores gennemgang af data, herunder efterregning af resultater blev 

der identificeret enkelte småfejl, primært sammentællinger. Som følge af, at datagrundlag 

tager udgangspunkt i årsrapporter som var tilgængelige april 2010 indgår der selskaber 

med skævt regnskabsår. For at gøre datagrundlaget mere aktuelt, har vi gennemgået de 

seneste årsrapporter (2009/10) for selskaberne med skævt regnskabsår. Gennemgang 

har omfattet Danisco, Coloplast, Bang & Olufsen, IC Companys, Per Aarsleff, Satair, 

Thrane & Thrane og TK Development.  

Datagrundlaget til brug for analysen er præsenteret nedenfor: 

 OMXC20 
Øvrige 

LargeCap MidCap+  I alt 
 ’09/10 ’08 ’09/10 ’08 ’09/10 ’08  ’09/10 ’08 
Oplysning om uafhæng-
igt kompetent medlem 

11 10 4 3 15 11  30 24 

Ikke oplyst 7 7 2 2 32 23  41 32 
Total 18 17 6 5 47 34  71 56 
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Inden analysen kan beskæftige sig med bestyrelsesmedlemmernes egentlige kvalifikatio-

ner inden for regnskab og revision, er det relevant at analysere hvor mange selskaber der 

oplyser tilstrækkelig herom. Denne oplysning danner baggrund for den efterfølgende 

analyse, tolkning og diskussion af de egentlige kvalifikationer samt grundlaget for vurde-

ringen af disse.  

8.2 Tilstrækkelig oplysning om bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer 

Som præsenteret ovenfor vælger 30 af 71 selskaber i OMXC20, øvrige LargeCap og 

MidCap+ for regnskabsåret 2009 at medtage oplysning om det medlem i revisionsud-

valget som har kompetencer inden for regnskab eller revision. Sammenholdt med 2008 

er dette en stigning på 6 selskaber. Der er dog ikke tale om en stigning såfremt der 

sammenholdes med det samlede antal selskaber, som indgår i analysen. Således oplyser 

42 % af selskaberne tilstrækkeligt omkring bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer i 

2009 mod 43 % i 2008.  

Den lave andel af selskaber der medtager tilstrækkelige oplysninger bliver tydeligere 

såfremt der korrigeres for selskaber, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. I analysen 

indgår der i 2009 14 selskaber, som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Disse selskaber 

har alle medtaget tydelig oplysning i årsrapporten om hvem der er det uafhængige besty-

relsesmedlem og oplyst om deres kvalifikationer inden for regnskab eller revision, samt 

grundlaget for denne vurdering. Det vurderes ikke at være overraskende, at samtlige 

selskaber underlagt tilsyn af Finanstilsynet tydeligt oplyser herom, da det er et krav iføl-

ge bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt 

tilsyn af Finanstilsynet. Ved tilpasning af data i analysen til kun at omfatte selskaber, 

som ikke er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, falder antallet af selskaber, som medtager 

tilstrækkelig oplysning til 16 svarende til kun 28 % af den samlede population på 57 sel-

skaber, hvilket således svarer til at 72 % ikke har oplyst herom.  

Der er ingen ligelig fordeling mellem OMX C20, øvrige LargeCap og MidCap+ med 

hensyn til oplysningen om bestyrelsesmedlem med kvalifikationer. Således oplyser 61 % 

af OMX C20 selskaberne herom, svarende til 11 ud af 18, mens øvrige LargeCap og 

MidCap+ udgør henholdsvis 67 % (4 ud af 6) og 32 % (15 ud af 47) illustreret ved ne-

denstående: 
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Fordelingen mellem de tre indeks er måske ikke så overraskende, når der tages hensyn 

til forskellen mellem disse. OMX C20 består således af de 20 mest handlede aktier på 

fondsbørsen, mens øvrige LargeCap består af selskaber med en markedsværdi over 1 

milliard Euro. MidCap+ udgør derimod selskaber med markedsværdi mellem 150 milli-

oner og 1 milliard Euro. De utilstrækkelige oplysninger antages at skyldes, at selskaber i 

MidCap+ er af mindre størrelse, hvorfor også omfanget af bestyrelserne er mere be-

grænsede. Dette forhold kan give bestyrelserne i disse selskaber udfordringer med vur-

deringen af hvorvidt de tilstedeværende kvalifikationer er tilstrækkelige.  

Antagelse om at oplysningsomfanget om bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer skyl-

des selskabernes størrelse vurderes bekræftet, såfremt der igen foretages tilpasning af 

data i analysen, ved regulering for selskaber, der er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. 

Som tidligere beskrevet er dette lovreguleret, hvorfor det er fundet interessant igen at 

foretage tilpasning heraf. Ved tilpasning falder andelen i OMX C20 fra 61 % til 56 %. 

Andelen i det resterende øvrige LargeCap fastholdes på 67 %, mens MidCap+ falder til 

9 % 93.  

                                                
93 Læseren gøres opmærksom på, at der som følge af de begrænsede antal virksomheder som indgår i de en-

kelte indeks ikke er tale om en statistisk korrekt sammenholdelse af oplysningsomfang. Forholdet er med-
taget i forfatternes vurdering og er accepteret.  
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Faldet i MidCap+ anses for værende væsentlig, da kun 3 ikke-finansielle selskaber såle-

des medtager tilstrækkelige oplysninger. Det drejer sig og GN Store Nord, Parken Sport 

& Entertainment og Schouw & Co. Forholdet bekræfter ovenstående antagelse.  

Det er dog bemærkelsesværdigt, at andelen i OMX C20 ligger lavere end øvrige Large-

Cap. Forholdet skyldes primært, at fire selskaber i OMXC20 har valgt at lade den sam-

lede bestyrelse varetage opgaverne i henhold til revisorlovens § 31, dog uden at oplyse 

om de enkelte bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer. Dette anses ikke for værende 

tilfredsstillende, da revisorloven foreskriver, at der i bestyrelsen skal være minimum et 

medlem som er uafhængigt og som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller 

revision. Forholdet gennemgås yderligere nedenfor. 

I afsnit 8.4 og 8.5 vil det blive vurderet hvilke muligheder der eksisterer for at øge om-

fanget af selskabernes oplysninger, herunder diskussion omkring sammenhængen mel-

lem kvalifikationer og medtagelse af oplysninger i årsrapporten.  

8.3 Grundlag for vurderingen af bestyrelsesmedlem med kvalifikationer 

Ved gennemgang af grundlaget for bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer i de 30 

selskaber der medtager oplysning herom, ses følgende fordeling baseret på revisorlovens 

bestemmelser. Fordelingen giver et godt indtryk af, hvorledes kvalifikationerne fordeler 

sig for de analyserede selskaber.  
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  2009
Godkendelse til at foretage revision af regnskaber  11
Ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør  7
Ansvar for ledelse af intern revisionsfunktion  0
Erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg  4
Anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber  3
Anden tilsvarende relevant erfaring  9

I alt  34

 

Der er samlet 30 selskaber, som medtager tilstrækkelig med oplysning om bestyrelses-

medlemmerne, dog er der 34 kvalificerende bestyrelsesmedlemmer hvilket skyldes, at 

der i Genmab, Novo Nordisk og Topdanmark sidder mere end ét kvalificerende besty-

relsesmedlem i revisionsudvalget og bestyrelsen. Nedenfor er der foretaget gennemgang 

af udvalgte dele af omstående grundlag.  

8.3.1 Godkendelse til at foretage revision af regnskaber 

Det fremgår, at det mest anvendte grundlag er godkendelse til at foretage revision af 

regnskaber, det vil sige godkendt revisor. Af de 11 godkendte revisorer (alle statsautori-

serede revisorer) med kvalifikationer udgør finansielle selskaber 9 svarende til 82 %. Det 

er således udelukkende D/S Torm og Group 4 Securicor, begge øvrige LargeCap, som 

har en statsautoriseret revisor i revisionsudvalget af de ikke-finansielle selskaber. For-

holdet synes besynderligt henset til de krav som revisorloven stiller i § 31, herunder stil-

lingtagen til selskabernes anvendte regnskabspraksis, særlige regnskabs- eller revisions-

mæssige forhold samt evaluering af kvaliteten af den udførte eksterne revision, jf. afsnit 

5.1.  

At 9 ud af 11 finansielle selskaber har valgt at have en statsautoriseret revisor i revisi-

onskomiteen vurderes at være resultatet af den komplekse regnskabs- og revisionsregu-

lering der eksisterer, herunder krav om etablering af en egentlig intern revisionsfunkti-

on. Forholdet anses desuden, at skyldes at det uafhængige kvalificerende bestyrelses-

medlem i henhold til bekendtgørelse om revisionsudvalg i selskaber, der er underlagt 

tilsyn af Finanstilsynet, skal have opnået kvalifikationer via én eller flere af de ovenfor 

nævnte grundlag.  
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Det øgede antal statsautoriserede revisorer i finansielle selskaber kan skyldes, at der skal 

gives meddelelse til Finanstilsynet med oplysning om, på hvilket grundlag bestyrelsen 

har foretaget vurderingen af det uafhængige kvalificerende bestyrelsesmedlem.  

Det er vurderingen at kompetencer, som opnås via uddannelsen og arbejdet som stats-

autoriseret revisor, giver et stærkt fundament til brug for opgaverne i revisionskomiteen. 

At et bestyrelsesmedlem har indsigt i, hvorledes ekstern revisor planlægger og udfører 

revisionen, vurderes at have stor indflydelse på kvaliteten af den efterfølgende evalue-

ring af den udførte revision, som det pågældende revisionsudvalg skal udføre. Denne 

indsigt vurderes således blandt andet at bestå i, at bestyrelsesmedlemmet bedre kan fo-

retage en vurdering af revisionsomfanget, herunder vurdering af hvilke selskaber der i 

den pågældende koncern er væsentlige og risikofyldte, samt reelt give ekstern revisor 

modspil i dennes revisionsplan og udførelse heraf. Det følger desuden, at bestyrelses-

medlemmet i øget omfang vil kunne vurdere ekstern revisors kompetencer, blandt andet 

inden for den branche som selskabet opererer under. Ved at et bestyrelsesmedlem kan 

forholde sig til den eksterne revisors revisionsplan, udførelse heraf og kompetencer op-

nås desuden øget sikkerhed for at direktionen ikke via pres på den eksterne revisor for-

søger at mindske revisionsindsatsen og negligere kritiske forhold, som kunne have en 

betydning for regnskabet.  

Hvorfor ikke flere godkendte revisorer 

Den lave andel af godkendte revisorer i ikke-finansielle selskaber kan skyldes, at regn-

skabs- og revisionsmæssige forhold i selskaber, som ikke er underlagt særlig væsentlig 

kompliceret regulering, ikke anses for betydelige forhold hos den siddende bestyrelse. 

Det vurderes derfor, at disse bestyrelser ofte vurderer at de selv besidder kvalifikatio-

nerne til at kunne forestå de opgaver som krævet i revisorloven i henhold til § 31.  

I afsnit 8.5 er det gennemgået hvorvidt der er forhold, som kan sikre bestyrelsesmed-

lemmer bedre kvalifikationer.  

Vurdering af ekstern revisor 

Ovenfor er det beskrevet, at det er vores vurdering at medtagelsen af en godkendt revi-

sor ved arbejdet i revisionsudvalg eller med den samlede bestyrelsen kan øge indsigten i 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder samspillet med den eksterne revisor.  
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I ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” fremgår det, at revisionsudvalget indstiller revi-

sionsaftalen til den samlede bestyrelse efter udvalget har gennemgået og drøftet denne. 

Indstilling af revisionsaftale vil således gælde ved både ny- eller genvalg af den eksterne 

revisor.  

Finn L. Meyer, Partner og formand for KPMG's Audit Committee Institute, har stillet 

spørgsmålstegn til, hvorledes dette ny- eller genvalg af den eksterne revisor reelt finder 

sted94. Finn L. Meyer skriver i artiklen, hvorvidt de seneste års honorardrøftelser og -

pres på ekstern revisor kun har været med henblik på at sænke honoraret, og at der så-

ledes reelt ikke er foretaget en stillingtagen til ekstern revisors kompetencer og uafhæng-

ighed94. Det er vores holdning, at honorarpres i et vist omfang tvinger ekstern revisor til 

at optimere sine processer samt risikovurdering, hvilket ikke bør medføre lavere kvalitet 

af revisionspåtegningen. Det er dog også vores opfattelse, at honorarpres i visse tilfælde, 

som nævnt af Finn L. Meyer, kun tager udgangspunkt i honorarets størrelse og ikke sker 

med henblik på at sikre, at ekstern revisor udfører revisionsopgaven omhyggeligt.  

Såfremt det hovedsageligt er et spørgsmål om honorarets størrelse, som vurderes ved 

ny- og genvalg af ekstern revisor, vurderer vi, at dette kan skyldes manglende kvalifika-

tioner og indsigt i revisors arbejde inklusiv et ønske om at begrænse ekstern revisors 

arbejde, hvilket således vil svække revisionens omhyggelighed og kvalitet, -herunder 

kontrollen af direktionen og dertil svækkelse af bestyrelsens overvågningsrolle som de-

fineret i agentteorien.   

Udviklingen i fremtiden 

Det bliver interessant at følge udviklingen inden for dette område, herunder fordelingen 

af kvalificerede bestyrelsesmedlemmer som følge af den stigning der er observeret i 

godkendte revisorer fra 2008 til 2009 (fra 4 til 11 i LargeCap og MidCap+). Interessen 

vil blandt andet være omkring antallet, men måske i større grad omkring omfanget af 

udskiftningen blandt bestyrelsesmedlemmerne med kvalifikationer.  

Øget medtagelse af godkendte revisorer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen 

og revision vurderes som følge af disses forudsætninger at kunne tilføre øget indsigt til 

selskaberne i arbejdet hermed.  

                                                
94 Finn L. Meyer: "Nye anbefalinger for god selskabsledelse" 
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Det vil dog ikke kun være inden for regnskabsvæsen og revision, at de godkendte revi-

sorer vil kunne påvirke bestyrelsesarbejdet. Det resterende bestyrelsesarbejde kan også 

blive påvirket, da medlemmet desuden skal agere som almindeligt bestyrelsesmedlem, 

med tilhørende beslutningskompetence og ansvar for bestyrelsens handlinger.  

Uden at have analyseret de i analysen medtagne godkendte revisorers kvalifikationer og 

tidligere arbejdsområder kan der være risiko for at enkelte heraf, især i mindre MidCap+ 

selskaber, er valgt på baggrund af deres personlige relationer og ikke på baggrund af 

deres faglige kvalifikationer.  

8.3.2 Erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg 

Total set har 4 bestyrelsesmedlemmer erfaring fra deltagelse i andre revisionsudvalg.  

 OMXC20
Øvrige 

LargeCap  MidCap+  I alt
Erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg 2 2  0  4 

 

De 2 bestyrelsesmedlemmer fra OMX C20 er Hannu Ryöppönen fra Novo Nordisk og 

Anders Knutsen fra Topdanmark. Bestyrelsesmedlemmer fra øvrige LargeCap er Jan W. 

Hillege fra Rockwool og Michael Pram Rasmussen fra Coloplast.  

Ved vurderingen af ovenstående medlemmers kvalifikationer er der taget hensyn til, 

hvorvidt disse har erfaring fra medlemskab af andre revisionsudvalg. Denne erfaring 

kan, jf. bemærkningerne til revisorloven, være medvirkende til, at et bestyrelsesmedlem 

oparbejder de nødvendige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision som 

beskrevet i afsnit 5.2. Som eksempel herpå er det netop vurderingen, at Michael Pram 

Rasmussen som følge af sin deltagelse i revisionsudvalget i Topdanmark, vurderes at 

have tilstrækkelige kvalifikationer i revisionsudvalget i Coloplast. Dette forhold virker 

ikke hensigtsmæssigt efter vores vurdering.  

Oparbejdelsen af kvalifikationer ved deltagelse i andre revisionsudvalg kan ikke benæg-

tes. Vi vurderer dog, at oparbejdelsen af kvalifikationer kun kan være af begrænset om-

fang inden for regnskabsvæsen og revision.  
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Denne vurdering skal ses på baggrund af de begrænsede antal møder og det arbejde, 

som bliver udført i de forskellige revisionsudvalg, hvorfor vi ikke anser det for værende 

muligt at opnå tilstrækkelige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision til 

brug for de opgaver som bestyrelsesmedlemmet med kvalifikationer skal være med til at 

behandle. Det fremgår således, at der i gennemsnit afholdes 4,6 møder i revisionsudval-

gene95, hvoraf det maksimale udgør 13 møder årligt (Parken) og 3 møder årligt som det 

laveste.  

At et bestyrelsesmedlem kan tilegne sig kvalifikationer ved at være medlem i ét revisi-

onsudvalg, uden forudgående tilstrækkelige kvalifikationer, til at kunne opfylde revisor-

lovens krav om kvalifikationer i ét andet revisionsudvalg efter ét år anses for at svække 

tanken bag loven om det uafhængige kvalificerede bestyrelsesmedlem. Der henvises til 

ovenstående eksempel vedrørende Coloplast. 

8.3.3 Anden tilsvarende relevant erfaring 

Total set har 9 bestyrelsesmedlemmer anden tilsvarende relevant erfaring.  

 OMXC20
Øvrige 

LargeCap  MidCap+  I alt
Anden tilsvarende relevant erfaring 3 0  6  9 

 

Katagorien ”Anden tilsvarende relevant erfaring” anses for værende skraldespanden, 

hvori bestyrelsesmedlemmer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revisi-

on placeres såfremt grundlaget herfor ikke kan placeres andetsteds. For de 3 bestyrel-

sesmedlemmer i OMX C20 er der tale om Burton G. Malkiel fra Genmab, Jens Due 

Olsen fra NKT Holding og Bodil Nyboe Andersen fra Tryg.  

Burton G. Malkiel er professor i økonomi ved Princeton University med speciale i fi-

nansielle markeder, porteføljestyring, corporate finance, investeringer og værdiansættel-

se af værdipapirer96.  

 

                                                
95 KPMG Audit Committee Institute: "International survey of audit committee members - European results", 

side 4 
96  Genmab: "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Genmab A/S, København, Danmark, 24. marts 

2010" 
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Trods det faktum at Burton G. Malkiel er professor i økonomi, vurderes det i lighed 

med den tidligere vurdering omkring kvalifikationer, opnået ved deltagelse i andre revi-

sionsudvalg (afsnit 8.3.2), at dette kun i begrænset grad er tilstrækkeligt grundlag for det 

omfang af kvalifikationer, som skal være til stede i henhold til revisorloven ved over-

vågning og samspil med ekstern revisor. Et professorat omhandler nemlig kun i be-

grænset grad områder inden for regnskabsvæsen, hvilket desuden kun i begrænset grad 

omfatter den branche hvori Genmab arbejder inden for. Tilsvarende gælder ikke i sam-

me omfang Bodil Nyboe Andersen som i modsætning til Burton G. Malkiel har været 

beskæftiget i det private erhvervsliv, blandt andet i direktionen i Unibank, hvorved erfa-

ring med regnskabsaflæggelse i nogen grad må anses for værende opnået.  

8.3.4 Kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision 

I henhold til revisorloven § 31 skal det uafhængige bestyrelsesmedlem i revisionsudval-

get have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Ved gennemgang af 

årsrapporter, og vurdering af omfanget af kvalifikationer hos bestyrelsesmedlemmerne, 

er det svært at fastlægge, i hvilken grad personen har kvalifikationer inden for regn-

skabsvæsen eller revision. Dog kan det ud fra gennemgangen fastlægges, at flertallet af 

bestyrelsesmedlemmerne, jf. afsnit 8.3, har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Ud 

fra bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer ses således næsten udelukkende, at det er 

de godkendte revisorer som besidder en større grad af indsigt i revision, der er eksem-

pelvis ingen bestyrelsesmedlemmer, der har haft ansvar for ledelse af intern revisions-

funktion, jf. oversigten i afsnit 8.3.   

Det vurderes at revisorlovens krav til kvalifikationer ud fra betingelsen om enten/eller 

svækker lovkravet, da det ifølge forfatterne ikke vurderes for værende tilstrækkeligt kun 

som minimum at have kvalifikationer inden for én af disse. Kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen kan eksempelvis i forbindelse med overvågning af den lovpligtige revi-

sion af årsregnskabet ikke anses for tilfredsstillende. Udførelsen af en revision herunder 

især af større selskaber i LargeCap og MidCap+ indeksene er normalt kompliceret som 

følge af flere datterselskaber i ind- og udland forskellige forretningsområder samt særli-

ge transaktioner, hvilket i høj grad kræver, at den eksterne revisor har indsigt i selskabet 

og er i besiddelse af de rette kompetencer og ressourcer til at udføre revisionen.  
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Kompleksiteten ved at udføre revisionen øges som følge heraf kompleksiteten ved 

overvågningen. Overvågning af den udførte revision består i en reel stillingtagen til revi-

sionstilgangen som ekstern revisor planlægger og udfører. I særlig grad vurderes det at 

revisionsudvalget bør involvere sig i beslutningen omkring, hvilke koncernselskaber 

som medtages i revisionen herunder sikre, at ekstern revisor foretager sin skalering på 

baggrund af fuldstændige informationer omkring disse samt øvrige risikofyldte selskaber 

som er en del af den pågældende koncern. Dette forhold medfører, at overvågning ikke 

udelukkende kan basere sig på ekstern revisors planlægning og gennemgang, da der bør 

tages kritisk stilling hertil, baseret på revisionsudvalgets viden om regnskabsmæssige og 

revisionsmæssige forhold, der må forventes kendt af medlemmer i udvalget.  

Manglende kvalifikationer inden for revision er desuden relevant i forbindelse med 

overvågning af en intern revisionsfunktion, herunder de opgaver som denne udfører og 

kvaliteten heraf.  

Kvalifikationer inden for revision er desuden nødvendige i forbindelse med revisions-

udvalgets overvågning og kontrol af ekstern revisors levering af øvrige tjenesteydelser  

end revision. Forholdet skyldes, at der i forbindelse med vurdering heraf bør være en 

sådan indsigt i ekstern revisors regulering inden for området herunder indsigt for at 

kunne vurdere, hvorvidt en ydelse egentlig er af revisionsmæssig karakter eller er en 

særlig tjenesteydelse som kan svække ekstern revisors uafhængighed. Denne vurdering 

er svær, da øvrige tjenesteydelser i enkelte tilfælde kan ligge i en gråzone mellem revisi-

on og øvrige tjenesteydelser ved rådgivning m.v. Det kræver således indsigt i revisors 

arbejde samt indsigt i opgavens karakter, at kunne foretage en grundig kontrol heraf 

som anført i revisorlovens § 31. 

Som omtalt i afsnit 5.4 anbefaler Komitéen for god Selskabsledelse, at revisionsudvalget 

både har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Det er vores vurdering, 

at denne anbefaling er nødvendigt som følge af revisorlovens begrænsede krav om en-

ten/eller. Det vurderes, at såfremt kvalifikationer skal være både/og, vil det næsten ude-

lukkende være godkendte revisorer, som alene kan opfylde dette krav, og kun såfremt 

kvalifikationer er vedligeholdt via den godkendte revisors deltagelse og overholdelse af 

de efteruddannelseskrav som tidligere er gennemgået i afsnit 6.2.  
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8.3.5 Tidsmæssigt omfang for kvalifikationer 

I bemærkninger til revisorlovens § 31 fremgår det, at bestyrelsesmedlemmets kvalifikati-

oner skal have omfattet et fuldt regnskabsår. Henset til opgaverne som skal udføres kan 

der stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt dette er for lempeligt, da ét år kun i få tilfælde 

kan anses for værende tilstrækkeligt til at opnå tilstrækkelige kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen eller revision. Der er desuden ikke fastlagt noget krav om, hvornår be-

styrelsesmedlemmets kvalifikationer skal være opnået.  

Overvågning af ekstern revisors revision 

Revision har tidligere haft en grad af statisk omfang, hvilket dog er ændret i forbindelse 

med de senere års revisionsskandaler. Disse forhold har blandt andet medført en øget 

regulering af ekstern revisors arbejde, herunder arbejde i forbindelse med koncernrevi-

sion, planlægning, fastlæggelse af væsentlighed, udvælgelse af stikprøver m.v. Løbende 

opdatering af kvalifikationer inden for revisionsområdet kræver således betydelige tids-

mæssige ressourcer, og baseret på vores erfaring i branchen vurderer vi ikke, at disse 

kompetencer kan opnås uden tidligere arbejde i revisionsbranchen af nogle års varighed 

samt med opgaver på et vist niveau.  

Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen 

I lighed med overvågning af den udførte revision vurderes det tilsvarende ikke hen-

sigtsmæssigt, at der ikke er fastlagt flere krav til den tidsmæssige opnåelse af kvalifikati-

oner inden for regnskabsvæsen. Kvalifikationer inden for regnskabsaflæggelse dækker 

over kendskab til de regnskabsstandarder, som det pågældende selskab følger, det vil 

sige IFRS-standarderne. Det anses ikke som værende tilstrækkeligt med kendskab hertil 

der ikke er opnået på et opdateret grundlag, såfremt bestyrelsesmedlemmet udgør det 

kvalificerende medlem. Denne vurdering skyldes den udvikling, som sker inden for 

regnskabsområdet på internationalt plan. Vi finder, at erfaring fra arbejde med de inter-

nationale standarder, som ikke er blevet vedligeholdt over en treårig periode svækker et 

bestyrelsesmedlems grundlag af den overvågning, som skal udføres på regnskabsaflæg-

gelsesprocessen.  
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8.4 Manglende tilstrækkelig oplysning om kvalifikationer 

Det kan undre hvorfor kun er 42 % af de børsnoterede selskaber i LargeCap og Mid-

Cap+ vælger at oplyse tilstrækkeligt til brug for vurdering af bestyrelsesmedlemmernes 

kvalifikationer. Vi finder det derfor relevant at behandle konsekvenser og årsager her-

ved, da tredjemand har behov for at kunne afklare, hvorvidt tilstrækkelige kvalifikatio-

ner er til stede.  

Som tidligere beskrevet er aktionærkredsen i børsnoterede selskaber de seneste årtier 

steget betydeligt, primært i omfanget af private investorer. Grundlæggende for disse er, 

at de kun i begrænset grad har mulighed for at udøve reel indflydelse på selskabet som 

følge af deres begrænsede aktie- og stemmebesiddelse samt mangel på organisering. 

Institutionelle investorer, stifterfamilier og fonde er derimod væsentlig mere indflydel-

sesrige. Dette forhold medfører, at den enkelte aktionær kun i begrænset omfang har 

mulighed for at påvirke bestyrelsessammensætningen og arbejdet i bestyrelsen, og akti-

onæren må således fæstne lid til, at valg af bestyrelsesmedlemmer sker betryggende samt 

at disse er kvalificerede til at sikre forvaltningen af aktionærens investering. Dette for-

hold medfører, at det er vigtigt, at der ikke sås tvivl om bestyrelsens kvalifikationer, da 

aktionæren, jf. agentteorien, har en forudindtaget mistillid til bestyrelsen, som følge af 

det asymmetriske informationsniveau og deres individuelle nyttemaksimering. Det 

asymmetriske informationsniveau skyldes, at aktionæren ikke kan overvåge alle beslut-

ninger og handlinger som bestyrelsen foretager, hvilket således svækker principalens 

mulighed for at føre kontrol med agenten.  

I lighed med revisors uafhængighed i fremtoning kan det asymmetriske informationsni-

veau mindskes ved, at tredjemand, i form af eksempelvis aktionæren, får adgang til yder-

ligere information, jf. i øvrigt uafhængighedsteorien. Som følge af, at tredjemand ikke 

har fuldstændig indsigt i hvert bestyrelsesmedlems kvalifikationer samt kan efterprøve 

disse, vil fremtoningen og informationen være vigtig - i lighed med revisors fremtoning 

ved uafhængighed. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer kan såle-

des være med til at øge aktionærens tillid til, at forvaltningen af investeringen sker be-

tryggende, samt at bestyrelsesmedlemmerne faktisk vælges på baggrund af deres kvalifi-

kationer og ikke som følge af deres relationer til de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller 

en storaktionær.  
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Øget oplysning kan desuden dække behovet om øget åbenhed vedrørende grundlaget 

hvorpå selskabet ledes, hvilket kan gøre selskabet mere attraktiv for øgede investeringer. 

Konsekvensen af manglende oplysning vil være øget usikkerhed om hvorvidt bestyrel-

sen reelt besidder de kvalifikationer som i henhold til revisorloven skal være til stede i 

den samlede bestyrelse eller i et særskilt revisionsudvalg, samt hvorvidt kapitalforvalt-

ningen sker betryggende. 

Årsagen til at selskaber ikke medtager tilstrækkelig information omkring bestyrelsesmed-

lemmernes kvalifikationer, mener vi kan opdeles i følgende hovedårsager.  

1. Kvalifikationer, men ønsker ikke åbenhed herom (finder det ikke relevant) 

2. Manglende kvalifikationer 

Det er muligt, at nogle selskaber ikke ønsker at oplyse om kvalifikationer selvom disse 

er til stede, som følge af en vurdering af relevans for årsrapporten. Relevans for årsrap-

porten skal dog også afdække aktionærens kontrolopgave, hvorfor vurderingen af med-

tagelse desuden skal tage hensyn hertil, og vurderingen ikke udelukkende kan fokusere 

på prognoseopgaven. Hvorvidt der kan være andre grunde til ikke at medtage oplysning 

er ikke nærmere undersøgt.  

Baseret på vores gennemgang af bestyrelsessammensætningen i flere børsnoterede sel-

skaber vurderer vi, at det i flere situationer er vanskeligt for os på baggrund af vores 

uddannelse og praktiske erfaring, at vurdere hvorvidt et bestyrelsesmedlem, eller besty-

relsen som en helhed, besidder de nødvendige kvalifikationer om regnskabsvæsen eller 

revision. Vores gennemgang har dog givet os en grad af sikkerhed for, at bestyrelses-

medlemmer i revisionsudvalg ofte ikke besidder de tilstrækkelige kvalifikationer, som 

bør være til stede. Med den øgede fokus der de seneste par år har været på revisionsud-

valg, eksterne revisorer samt bestyrelser, kunne medtagelse af et mere kvalificerende 

bestyrelsesmedlem i flere af de børsnoterede selskaber være med til at give selskaberne 

et værn mod kritik omkring håndteringen af regnskabsforhold og i modspillet til ekstern 

revisor. Den resterende del af bestyrelsen ville desuden opnå en øget sikkerhed for, at 

overvågningsopgaven, som foreskrevet i revisorloven, bliver udført tilfredsstillende 

samt at bestyrelsen får taget stilling til de væsentligste regnskabs- og revisionsmæssige 

forhold.  
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8.5 Sikring af yderligere kvalifikationer for bestyrelsesmedlemmer 

Som ovenfor beskrevet viste vores gennemgang af bestyrelsesmedlemmer i revisionsud-

valgene manglende kvalifikationer inden for regnskabsmæssige og revisionsmæssige 

forhold for dem som ikke medtager tilstrækkelige informationer. De manglende kvalifi-

kationer vurderes at svække bestyrelsens mulighed for at overvåge ledelsens proces for 

regnskabsaflæggelse samt svække det modspil som revisionsudvalget skal sikre sker over 

for den eksterne revisor. Manglende kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revisi-

on vurderes således at svække aktionærernes stilling. Forholdet kan desuden medføre 

øget ansvarsrisiko for bestyrelsen, da denne således ikke er i stand til at udføre sin kon-

trol- og tilsynsopgave tilfredsstillende i relation til de beslutninger der foretages af direk-

tionen.  

Vi har desuden argumenteret for, at bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen eller revision i følgende situationer ifølge vores vurdering ikke anses for 

værende tilstrækkelige. Dette gælder såfremt man ikke har:  

 Kvalifikationer fra andre revisionsudvalg (afsnit 8.3.2) 

 Anden relevant erfaring (afsnit 8.3.3)  

 Erfaring med revision (afsnit 8.3.4) 

 Opnået kvalifikationer og erfaring inden for regnskabsvæsen for mere end 3 år siden 

(afsnit 8.3.5) 

Vores vurdering er subjektiv baseret på den gennemførte analyse samt vores vurdering 

af de tilgængelige informationer. De manglende kvalifikationer svækker bestyrelsens 

arbejde og opgaver som beskrevet ved gennemgang af agentteorien. For at øge bestyrel-

sens samspil med ekstern revisor samt sikre, at bestyrelsen kan udføre de opgaver som 

revisorloven foreskriver, vil vi nedenfor give et forslag til, hvorledes vi mener bestyrel-

sen kan opnå tilstrækkelige kvalifikationer i fremtiden.  

8.5.1 Lovregulering eller anbefaling  

Vi fandt, at flere af revisionsudvalgene i finansielle selskaber kunne anses for at have 

betydeligt mere indsigt i regnskabsvæsen og revision via uddannelsesmæssige og erfa-

ringsmæssige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision, primært som god-

kendte revisorer.   
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Denne øgede indsigt kunne, blandt flere, relateres til, at de finansielle selskaber alle er 

underlagt krav om, at oplysning skal medtages i årsrapporten, hvorfor der ved sammen-

sætning af bestyrelsen var mere fokus herpå. Det ses således hos de finansielle selskaber, 

at alle oplyser om det uafhængige kvalificerende medlem, hvorfor regulering anses for 

værende en mulig vej til øgede kvalifikationer.  

Trods det faktum, at lovregulering vil tvinge alle til at medtage oplysninger, finder vi 

dog ikke at dette er den foretrukne metode, da vi er af den overbevisning, at soft law via 

selvregulering med den dertil hørende fleksibilitet er at foretrække. Ideen blandt ”Anbe-

falinger for god Selskabsledelse” er således også, at det i sidste ende er markedets opga-

ve at afgøre, hvorledes selskaberne har fuldt en anbefaling, og ikke hvorvidt forklarin-

gen kan accepteres. ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” indeholder en anbefaling om, 

at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling udsendes en beskrivelse om 

de opstillede kandidaters kompetencer. Vi finder, at anbefalingen bør udvides, således at 

den desuden anbefaler at kompetencer bør medtages og oplyses i årsrapporten eller al-

ternativt forklare, hvorfor de ikke medtages, hvilket herigennem som ved finansielle 

selskaber kan sikre et øget kompetenceniveau i revisionsudvalgene.  

8.5.2 Skærpelse af grundlag  

Som ved finansielle selskaber kan grundlaget hvorved det uafhængige bestyrelsesmed-

lem med kvalifikationer vurderes, skærpes.  Skærpelsen af grundlaget kan således omfat-

te, at bestyrelsesmedlemmet skal have opnået kvalifikationer via ét af de grundlag, som 

fremgår af bemærkningerne til revisorloven som behandlet i afsnit 5.2 og 8.3.  

Skærpelse kan desuden også ske via indskærpelse af de grundlag, hvortil kvalifikationer 

skal være opnået. I denne sammenhæng tænkes der primært på grundlaget vedrørende 

kvalifikationer opnået via deltagelse i et andet revisionsudvalg og anden relevant erfa-

ring.  

Det vurderes tilsvarende, at behovet for øgede kvalifikationer kan opnås såfremt revi-

sorloven ikke kun krævede, at kvalifikationer enten kunne være inden for regnskabs eller 

revision, men både/og som også fremgår af anbefalingerne. Dette er krævet af ekstern 

revisors kompetencer, da denne både skal kunne gennemføre revisionen samt forholde 

sig kritisk til de regnskabsmæssige problemstillinger.  
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8.5.3 Tilladelse fra tilsynsmyndighed 

Det ses, at finansielle selskabers medlemmer af revisionsudvalg er mere kvalificerede 

end hos ikke-finansielle. I lighed med ekstern revisor ville kvalifikationer øges såfremt 

det uafhængige medlem inden indtræden skulle godkendes af tilsynsmyndigheden efter 

vurdering af dennes kompetencer inden for regnskabsvæsen og/eller revision. En sådan 

tilladelse kunne være af forebyggende karakter, da vi ikke vurderer, at børsnoterede sel-

skaber vil risikere ikke at få et bestyrelsesmedlem godkendt, hvorfor bestyrelse og gene-

ralforsamling vil sikre, at tilstrækkelige kvalifikationer er til stede inden tilladelse opnås.  

8.5.4 Uddannelse for bestyrelsesmedlemmer 

Som tidligere beskrevet i afsnit 6.2 er der detaljerede krav til ekstern revisors uddannelse 

og efteruddannelse, hvilket skal sikre, at den eksterne revisor har og vedligeholder et 

højt fagligt niveau. Det vil være muligt at foreslå, at bestyrelsesmedlemmer skulle have 

en særlig uddannelse for at kunne bestride erhvervet, dog mener vi ikke at dette er en 

god løsning, da vi finder, at diversiteten i bestyrelsesarbejdet er vigtig, herunder forskel-

ligheden i de kompetencer som hvert bestyrelsesmedlem er i besiddelse af. Denne vur-

dering skal desuden ses i relation til, at bestyrelsesmedlemmer der samtidig sidder i revi-

sionsudvalg i forvejen skal have indsigt i regnskabs- og revisionsmæssige forhold. Vi 

mener således, at såfremt bestyrelsesmedlemmets kompetencegrundlag er på plads, er 

der ingen grund til at kræve yderligere uddannelse, dog efteruddannelse, jf. nedenståen-

de.    

I lighed med ekstern revisor finder vi, at bestyrelsesmedlemmer skal være underlagt krav 

om efteruddannelse. Efteruddannelse kan bestå af en række moduler, hvor relevante 

forhold såsom regnskab og revision gennemgås. Et sådan krav skal dog kun være gæl-

dende for de bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen anser for værende uafhængige og 

kvalificerende. Efteruddannelse bør som minimum foregå på masterniveau for at have 

et vist fagligt niveau, der dækker kompleksiteten af børsnoterede selskabers regnskabs- 

og revisionsforhold.  

Kravet om efteruddannelse skal være omfattet af retningslinjer for hvad denne skal om-

handle samt omfanget heraf. Det er vores vurdering, at efteruddannelse for bestyrel-

sesmedlemmer bør have et omfang på ca. 30 timer årligt.  
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Omfanget på ca. 30 timer er ikke langt fra kravet for godkendte revisorer, og vi mener 

ikke at det vil være et problem for bestyrelsesmedlemmerne at opfylde dette krav, da 

efteruddannelse allerede sker til en vis grad, dog ikke formaliseret mellem de enkelte 

kursusudbydere, hvorfor det ikke kan sikres, at der sker en tilsvarende grad af kompe-

tenceopbygning ved deltagelse heri samt niveauet herfor.  

Enkelte bestyrelsesmedlemmer vil i lighed med eksterne revisorer føle, at de ikke har tid 

til denne efteruddannelse. Såfremt dette er tilfældet er det vores vurdering, at dette be-

styrelsesmedlem i forvejen har for mange bestyrelsesposter eller anden beskæftigelse. 

Dette forhold er tidligere forsøgt medtaget fra Komitéen for god Selskabsledelse i anbe-

faling omkring antal poster som et medlem kan beklæde97.  

Det er væsentligt at bemærke, at værdien af efteruddannelse selvfølgelig ikke skal over-

gøres, da værdien af efteruddannelse afhænger af flere forskellige faktorer, herunder i 

særlig grad det pågældende bestyrelsesmedlems involvering og åbenhed herfor. Til trods 

herfor mener vi, at en sådan kompetenceopbygning og vedligeholdelse vil være gavnlig 

for bestyrelsernes arbejde.  

Kontrol af efteruddannelse 

I lighed med eksterne revisorer bør bestyrelsesmedlemmerne desuden undergå en form 

for kontrol af efteruddannelsen. Denne kontrol bør forestås af Erhvervs- og Selskabs-

styrelsen dog for finansielle selskaber af Finanstilsynet. I modsætning til eksterne reviso-

rer vurderer vi ikke, at der bør være krav om registrering af opnået uddannelse. Oplys-

ning om uddannelse kan eventuelt suppleres på selskabernes hjemmesider eller ved op-

lysning i forbindelse med bestyrelsesmedlemmets valg til bestyrelsen.  

Implementering af uddannelses- og efteruddannelseskrav 

Som optakt til en lovbekendtgørelse kunne krav om uddannelse og efteruddannelse 

medtages som en anbefaling af Komitéen for god Selskabsledelse. Medtagelsen heri vil 

uden tvivl give anledning til en del kritik, dog vurderes det, at medtagelse kan sikre en 

mere blød implementering af kravet, således at bestyrelsesmedlemmerne får mulighed 

for at vende sig til reguleringen.  

                                                
97 Anbefalingen udgik 
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Såfremt anbefalingen ikke følges kan det herefter blive nødvendigt at lovgive herom, 

hvilket vurderes for værende tilsvarende anbefalingen omkring oplysning af aflønning 

på individ-niveau, som vi forventes reguleret i lovbekendtgørelse inden for en kort år-

række, som følge af den nuværende kraftige modstand fra flere børsnoterede selskaber 

og dertil manglende oplysning herom.   

Vi finder, at et uddannelseskrav vil kunne øge bestyrelsens overvågning af regnskabs- og 

revisionsprocessen, herunder øge samspillet med ekstern revisor samt effektivt fungere 

som modspil til direktionen i vurderinger og beslutninger af regnskabsmæssig karakter.  

A og B hold 

Ovenstående krav til efteruddannelse vil professionalisere bestyrelseshvervet yderligere i 

lighed med den gennemgåede uafhængighedsteori for bestyrelser fra Harvard Law Re-

view, hvilket kan medføre en risiko for, at bestyrelsesarbejdet opdeles i et A og B hold. 

Dette vil således være tilfældet, såfremt efteruddannelse kun ville gælde for bestyrelses-

medlemmer i børsnoterede selskaber. Det kunne desuden tænkes, at efteruddannelse 

kun skulle ske i bestyrelser for børsnoterede selskaber, hvilket desuden ville opdele be-

styrelsesmedlemmer i A og B hold. Det er vores vurdering, at en sådan bestemmelse 

skal gælde samtlige børsnoterede selskaber. Vi finder ikke, at risikoen for opdeling af A 

og B hold er særlig stor som følge af, at der fortsat uden problemer kan medtages nye 

bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer kan dog ikke anses for værende kvalificeren-

de, såfremt de ikke har tilstrækkelig indsigt og kvalifikationer inden for regnskabsvæsen 

og revision eller har fuldført uddannelse eller efteruddannelse.  

8.6 Delkonklusion vedrørende bestyrelsens kvalifikationer 

Analysen af revisionsudvalgenes kvalifikationer viste, at kun 30 ud af 71 selskaber (42 

%) i LargeCap og MidCap+ vælger at oplyse tilstrækkeligt omkring bestyrelsesmedlem-

mernes uafhængighed og kvalifikationer i deres årsrapporter. Såfremt finansielle selska-

ber udtages af analysen falder andelen til 28 %. Fordelingen mellem de enkelte indeks er 

ikke lige, hvilket primært kan henføres til selskabernes størrelse.  
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Af de kvalificerede bestyrelsesmedlemmer udgør godkendte revisorer størstedelen. Det 

ses dog, at disse primært er repræsenteret inden for de finansielle selskaber, som er un-

derlagt anden tilsynsmyndighed samt krav om oplysning om grundlag for vurdering af 

det uafhængige kvalificerende medlem. Det er vurderingen, at kompetencer som opnås 

via uddannelsen og arbejdet som statsautoriseret revisor giver et stærkt fundament til 

brug for opgaverne i revisionskomiteen. At et bestyrelsesmedlem har indsigt i, hvorledes 

ekstern revisor planlægger og udfører revisionen, vurderes at have stor indflydelse på 

kvaliteten af den efterfølgende evaluering af den udførte revision, som det pågældende 

revisionsudvalg skal udføre.  

Det er ligeledes vores vurdering, at medtagelsen af en godkendt revisor ved arbejdet i 

revisionsudvalg eller i den samlede bestyrelsen kan øge professionalismen omkring 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold. Dette vil således også gælde samspillet med 

den eksterne revisor.  

Det er muligt at oparbejde kvalifikationer ved deltagelse i andre revisionsudvalg. Dette 

kan ikke benægtes, dog vurderes oparbejdelsen kun at være af begrænset omfang inden 

for regnskabsvæsen og revision. At kvalifikationer kan opnås ved at være medlem i ét 

revisionsudvalg (hvor man ikke har tilstrækkelige kvalifikationer) kan medføre kvalifika-

tioner til at kunne opfylde revisorlovens krav om kvalifikationer i ét andet revisionsud-

valg efter ét år anses for at svække tanken bag revisionsudvalgene og det uafhængige 

kvalificerede bestyrelsesmedlem. 

Det ses i analysen, at det næsten udelukkende er de godkendte revisorer som besidder 

kvalifikationer inden for revision. Således er der eksempelvis ingen der har haft ansvar 

for ledelse af intern revisionsfunktion. Det vurderes, at revisorlovens krav til kvalifikati-

oner som enten/eller svækker lovkravet, da det ifølge forfatterne ikke vurderes for væ-

rende tilstrækkeligt kun at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen i forbindelse 

med overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet. Kvalifikationer inden for 

revision er desuden nødvendige i forbindelse med revisionsudvalgets overvågning og 

kontrol af ekstern revisors levering af øvrige tjenesteydelser end revision.  

Det manglende krav til den tidsmæssige opnåelse af kvalifikationer har ifølge forfatterne 

en betydelig effekt på graden af hvad revisionsudvalget kan kontrollere, herunder forstå 

og tage stilling til.  



 
Side 108 af 121 

Det vurderes således, at opnåelse af kvalifikationer ved arbejdet med de internationale 

standarder, som er bare 3 år gamle, svækker grundlaget for kvaliteten af den overvåg-

ning, som skal udføres på regnskabsaflæggelsesprocessen.  

Baseret på vores gennemgang af bestyrelsessammensætningen i flere børsnoterede sel-

skaber vurderer vi, at det i flere situationer er vanskeligt at vurdere, hvorvidt der i det 

enkelte selskab er et bestyrelsesmedlem eller flere som en helhed, der besidder de nød-

vendige kvalifikationer omkring regnskabsvæsen eller revision.  

I lighed med ekstern revisors efteruddannelse finder vi, at bestyrelsesmedlemmer skal 

være underlagt krav om efteruddannelse. Et sådan krav kan ifølge vores vurdering følge 

ekstern revisors krav om uddannelse, dog skal det kun være gældende for det eller de 

bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsen anser for værende uafhængige og kvalificerende. 

Kravet vil medføre, at det enkelte bestyrelsesmedlem minimum skal have 120 timers 

efteruddannelse over en treårig periode.  

Vi finder, at efteruddannelse i lighed med krav til ekstern revisors efteruddannelse som 

minimum bør indeholde områder inden for regnskabsmæssige forhold, revisionsmæssi-

ge forhold og risikostyring. Det er væsentligt at bemærke, at værdien af efteruddannelse 

selvfølgelig ikke skal overgøres. I lighed med kontrol af eksterne revisorers efteruddan-

nelse, bør bestyrelsesmedlemmerne desuden undergå en form for kontrol af efterud-

dannelsen og oplysning herom kan evt. suppleres på selskabernes hjemmeside eller ved 

oplysning i forbindelse med bestyrelsesmedlemmets valg til bestyrelsen.   
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9 KONKLUSION 

Formålet med denne afhandling har været, at foretage en undersøgelse af bestyrelsernes 

uafhængighed og kvalifikationer i børsnoterede selskaber, med henblik på at besvare 

vores hovedspørgsmål: 

"Er de nuværende krav til uafhængighed og kompetencer  

i bestyrelsen tilstrækkelige?" 

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i LargeCap og MidCap+ indeksene på Køben-

havns Fondsbørs og har dækket selskabernes årsrapporter som er offentliggjort i 2010, 

det vil sige vedrørende regnskabsåret 2009 og 2009/10. 

Baseret på vores gennemgang finder vi ikke, at de nuværende krav til bestyrelsens uaf-

hængighed er tilstrækkelige. Vores vurdering er baseret på, at kravene er begrænsede til 

primært at omfatte bestemmelserne i revisorloven, hvor det er defineret, at minimum ét 

bestyrelsesmedlem skal være uafhængig i selskabernes bestyrelse og/eller revisionsud-

valg. Vi finder ikke dette tilstrækkeligt, da der er behov for at bestyrelsen som helhed 

kan handle uafhængigt af deres egne særinteresser. Vores gennemgang tog udgangs-

punkt i agentteorien som danner det teoretiske grundlag for samspillet mellem direkti-

on, bestyrelse og ekstern revisor. Endvidere er der foretaget gennemgang af den danske 

ledelsesmodel, hvor det teoretiske perspektiv blev illustreret. Ved gennemgangen af 

agentteorien blev det fastlagt, at alle de enkelte deltagere, ud fra en teoretisk vurdering 

anses for værende nyttemaksimerende, hvorfor der opsættes en række incitamentskon-

trakter som er adfærdsregulerende, det vil sige imødegår særinteresser. Ved at udvide 

agentteorien til at omfatte flere tidsperioder fandt vi, at bestyrelsen vil forsøge at opret-

holde sin uafhængighed for ikke at skade sine fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Baseret på den teoretiske fremstilling i agentteorien blev regulering for ekstern revisor 

inddraget for herigennem at vurdere hvorvidt uafhængighedsteorien for ekstern revisor 

eventuelt kunne overføres til bestyrelsen. Analysen og gennemgangen af koblingen mel-

lem uafhængighedsteori indenfor revision til bestyrelsen viste, at de udvalgte revisions-

teorier omkring uafhængighed af R. K. Mautz og Hussein A. Sharaf, David Flint samt 

Tom Lee delvis er relevante og overførbar til bestyrelsens uafhængighed.  
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Analysen viste endvidere, at revisionsteoretikere synes at være enige om, at uafhængig-

hed grundlæggende består af to overordnede elementer - en der er rettet mod den en-

kelte revisor og en der er rettet mod revisionsprofessionen som helhed. Vi fandt på 

denne baggrund, at alle uafhængighedsteorierne indeholder emner der er relevante og 

overførbare til bestyrelsen. Især IFAC's bestemmelser omkring uafhængig i opfattelse 

(Independence of Mind) og uafhængig i fremtoning (Independence in Apearence) fandt 

vi særlig relevante for bestyrelsen, primært i relation til omverdenens vurdering af hvor-

vidt en bestyrelse er uafhængig.  

Omverdenens vurdering af bestyrelsens uafhængighed blev analyseret via udarbejdelse 

af analyse af antal år i bestyrelsen som jf. Anbefalingerne for god Selskabsledelse ikke 

bør overskride 12 år, såfremt bestyrelsesmedlemmet fortsat vil kunne anses for værende 

uafhængig. Vi fandt, at denne åremålsgrænse for enkelte var overskredet hvorefter be-

styrelsesmedlemmerne ikke kan anses for værende uafhængige i relation til hvorledes 

omverdenen opfatter deres fremtoning, det vil sige bestyrelsesmedlemmernes uafhængig 

i fremtoning.  

Det er vores vurdering, at en åremålsanbefaling er nødvendig i forbindelse med vurde-

ring af, hvorvidt et bestyrelsesmedlem kan anses for værende uafhængigt af selskabet. 

Dette skyldes primært, at tredjemand som følge af det asymmetriske informationsniveau 

ikke har adgang til blandt andet bestyrelsesformandens eventuelle årlige vurdering af det 

enkelte bestyrelsesmedlem. Vi fandt derfor, at en åremålsgrænse hjælper tredjemand til 

at kunne vurdere bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed i fremtoning, som i lighed 

med eksterne revisorer er den uafhængighed som tredjemand kan observere. Dette for-

hold er væsentligt ved tredjemands vurdering af, hvorvidt bestyrelsesmedlemmet kan 

udføre den tilsigtede tilsyns- og kontrolopgave forsvarligt og sikre at ejernes interesser 

dækkes bedst muligt. Vi vurderer, at nuværende - og potentielle ejere ikke får stillet til-

strækkelig information til rådighed til brug for vurderingen af hvorvidt et bestyrelses-

medlem er tilstrækkelig uafhængigt.  

I lighed med vurderingen af krav til bestyrelsens uafhængighed finder vi tilsvarende at 

kravene til bestyrelsens kompetencer ikke er tilstrækkelige. Kravene til bestyrelsens kva-

lifikationer inden for regnskab og revision er primært reguleret via revisorloven.  
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Det fremgår heri, at minimum ét medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabs-

væsen eller revision for på betryggende vis at være i stand til at overvåge selskabets 

regnskabsaflæggelsesproces, herunder være i stand til at forholde sig kritisk til anvendt 

regnskabspraksis, samt drøfte særlige regnskabsforhold med ekstern revisor. Af revisor-

loven fremgår et grundlag som kan benyttes til at vurdere hvorvidt et bestyrelsesmedlem 

kan anses for at have tilstrækkelige kvalifikationer. Kravene til det enkelte bestyrelses-

medlem omfatter dog kun et krav om at denne har kvalifikationer inden for regnskab 

og/eller revision.  

Baseret på vores gennemgang af kravene til bestyrelsen og krav til ekstern revisor analy-

serede vi revisionsudvalgenes kvalifikationer. Denne analyse viste, at kun 30 ud af 71 

selskaber (42 %) i LargeCap og MidCap+ valgte at oplyse tilstrækkeligt omkring besty-

relsesmedlemmernes uafhængighed og kvalifikationer i deres årsrapporter og såfremt 

finansielle selskaber blev udtaget af analysen faldt andelen til 28 %. Vi fandt at de kvali-

ficerede bestyrelsesmedlemmer primært havde kvalifikationer som godkendte revisorer. 

Analysen viste dog samtidig, at hovedparten af de godkendte revisorer som sad i besty-

relsen primært var repræsenteret inden for de finansielle selskaber, som er underlagt 

anden tilsynsmyndighed, samt krav om oplysning om grundlag for vurdering af det uaf-

hængige kvalificerende medlem. Det er vores vurdering, at kompetencer som opnås via 

uddannelsen og arbejdet som statsautoriseret revisor giver et stærkt fundament til brug 

for opgaverne i revisionskomiteen. Det er ligeledes vores vurdering, at medtagelsen af 

en godkendt revisor ved arbejdet i revisionsudvalg eller i den samlede bestyrelsen kan 

øge professionalismen omkring regnskabs- og revisionsmæssige forhold. Dette vil såle-

des også gælde samspillet med den eksterne revisor.  

Vi fandt, at det næsten udelukkende var godkendte revisorer som besad kvalifikationer 

inden for revision. Således var der eksempelvis ingen der havde haft ansvar for ledelse 

af en intern revisionsfunktion. Det vurderes, at revisorlovens krav til kvalifikationer som 

enten/eller svækker lovkravet, da vi ikke finder det tilstrækkeligt kun at have kvalifikati-

oner inden for regnskabsvæsen i forbindelse med overvågning af den lovpligtige revisi-

on af årsregnskabet. Kvalifikationer inden for revision er desuden nødvendige i forbin-

delse med revisionsudvalgets overvågning og kontrol af ekstern revisors levering af øv-

rige tjenesteydelser end revision.  
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Der fremgår intet krav til den tidsmæssige opnåelse af kvalifikationer, hvilket svækker 

kvaliteten af hvad revisionsudvalget kan kontrollere og tage stilling til. Det vurderes 

således, at opnåelse af kvalifikationer ved arbejdet med eksempelvis de internationale 

regnskabsstandarder, som er bare 3 år gamle, svækker grundlaget for kvaliteten af den 

overvågning, som skal udføres på regnskabsaflæggelsesprocessen.  

Baseret på vores gennemgang af bestyrelsessammensætningen i flere børsnoterede sel-

skaber vurderede vi, at det i flere situationer er vanskeligt at vurdere, hvorvidt der i det 

enkelte selskab var et bestyrelsesmedlem eller flere som en helhed, der besidder de nød-

vendige kvalifikationer omkring regnskabsvæsen eller revision.  

I lighed med ekstern revisors efteruddannelse fandt vi, at bestyrelsesmedlemmer skal 

være underlagt krav om efteruddannelse. Et sådan krav kan ifølge vores vurdering følge 

ekstern revisors krav om uddannelse, dog skal det kun være gældende for det eller de 

bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsen anser for værende uafhængige og kvalificerende. 

Kravet vil medføre, at det enkelte bestyrelsesmedlem minimum skal have 120 timers 

efteruddannelse over en treårig periode.  

Vi fandt, at efteruddannelse i lighed med krav til ekstern revisors efteruddannelse som 

minimum bør indeholde områder inden for regnskabsmæssige forhold, revisionsmæssi-

ge forhold og risikostyring. Det er væsentligt at bemærke, at værdien af efteruddannelse 

selvfølgelig ikke skal overgøres. I lighed med kontrol af eksterne revisorers efteruddan-

nelse, bør bestyrelsesmedlemmerne desuden undergå en form for kontrol af efterud-

dannelsen og oplysning herom kan eventuelt suppleres på selskabernes hjemmeside eller 

ved oplysning i forbindelse med bestyrelsesmedlemmets valg til bestyrelsen.   
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10 PERSPEKTIVERING 

Nedenstående perspektivering tager udgangspunkt i hvorledes vi forventer, at regulerin-

gen omkring bestyrelsens uafhængighed og kompetencer vil se ud om 10-15 år, baseret 

på de udviklingstendenser vi har observeret i forbindelse med afhandlingen, samt de 

svagheder som vi har observeret.  

Det bemærkes, at den fremtidige udvikling naturligvis er præget af usikkerhed, da denne 

i høj grad er afhængig af udviklingen i den offentlige debat, eventuelt som følge af signi-

fikante konkurser m.v.  

Det er vores vurdering, at uafhængighed i danske bestyrelser vil komme til at spille en 

større rolle, blandt andet i relation til påvirkningen fra den internationale udvikling, hvor 

reguleringen i amerikanske og engelske bestyrelser i en længere periode har været væ-

sentlige mere omfattende end for danske bestyrelser. Vi forventer således, at bestyrel-

sesarbejdet i fremtiden i højere grad vil være reguleret via EU, som følge af øget harmo-

nisering mellem medlemslandene.  

Harmonisering mellem landene kan forventes som følge af de øvrige harmoniserings-

regler som gælder og kommer til at gælde inden for beslægtede områder, såsom revisi-

ons- og regnskabsforhold. Harmoniseringen forventes at fastlægge krav til, at flertallet 

af medlemmerne i bestyrelserne skal anses for værende uafhængige og at denne vurde-

ring ikke kan foretages at bestyrelsen selv, men af en tilsynsmyndighed. En sådan vurde-

ring og eventuel godkendelse forventes at være medvirkende til en øget udskiftning i 

selskabernes bestyrelser. Vi forventer dog, at udskiftningen primært vil ske som rotation 

mellem børsnoterede selskaber som følge af de særlige kompetencer og den indsigt det 

kræver at være bestyrelsesmedlem i et børsnoteret selskab.  

Kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, primært i relation til bestyrelses-

medlemmer i revisionsudvalg, forventes tilsvarende øget via skærpelse af vurderings-

grundlaget. Det forventes således, at grundlagene som opstillet i revisorloven vil blive 

indskærpet. Der forventes ligeledes en øget oplysningspligt omkring grundlaget for vur-

deringen af de enkelte bestyrelsesmedlemmer som anses for værende kvalificerede til at 

bestride revisionsudvalgsposter.  
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12 BILAG 

Virksomhed Navn Titel Tiltrådt Antal år

A.P. Møller - Mærsk A/S Robert John Routs Bestyrelsespost 2010-04-27 0,6

A.P. Møller - Mærsk A/S Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Bestyrelsespost 1993-06-02 17,5

A.P. Møller - Mærsk A/S Jan Tøpholm Bestyrelsespost 2001-05-14 9,5

A.P. Møller - Mærsk A/S Arne Karlsson Bestyrelsespost 2010-04-27 0,6

A.P. Møller - Mærsk A/S Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Næstformand 1991-06-26 19,4

A.P. Møller - Mærsk A/S Jan Leschly Bestyrelsespost 2000-05-18 10,5

A.P. Møller - Mærsk A/S Michael Pram Rasmussen Formand 1999-05-06 11,6

A.P. Møller - Mærsk A/S Niels Jakobsen Næstformand 2007-04-30 3,6

A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Christian Pallesen Bestyrelsespost 2008-04-29 2,6

A.P. Møller - Mærsk A/S John Bond Bestyrelsespost 2008-04-29 2,6

Direktion

A.P. Møller - Mærsk A/S
Nils Smedegaard Andersen Medlem af Executive Board

2007-12-01 3,0

A.P. Møller - Mærsk A/S Jakob Thomasen
Medlem af Executive Board

2009-08-01 1,3

A.P. Møller - Mærsk A/S Claus V. Hemmingsen
Medlem af Executive Board

2007-07-01 3,4

A.P. Møller - Mærsk A/S Eivind Kolding
Medlem af Executive Board

2007-06-01 3,5

A.P. Møller - Mærsk A/S Søren Skou
Medlem af Executive Board

2007-07-01 3,4

A.P. Møller - Mærsk A/S Trond Ø Westlie
Medlem af Executive Board

2010-01-01 0,9

Bestyrelse

Carlsberg A/S Lars Stemmerik Bestyrelsespost 2010-04-07 0,6

Carlsberg A/S Per Christian Øhrgaard Bestyrelsespost 1994-05-16 16,5

Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Formand 1994-05-16 16,5

Carlsberg A/S Niels Kærgaard Bestyrelsespost 2003-03-17 7,7

Carlsberg A/S Flemming Besenbacher Bestyrelsespost 2005-03-16 5,7

Carlsberg A/S Jess Søderberg Næstformand 2009-03-12 1,7

Carlsberg A/S Cornelis Job van der Graaf Bestyrelsespost 2009-03-12 1,7

Carlsberg A/S Richard Burrows Bestyrelsespost 2009-03-12 1,7

Direktion

Carlsberg A/S Jørgen Buhl Rasmussen Adm. Direktør 2007-10-01 3,2

Carlsberg A/S Jørn Peter Jensen Økonomidirektør 2006-04-01 4,7

Bestyrelse

Dampskibsselskabet Norden A/S Alison Johanne Frazer Riegels Næstformand 1986-05-30 24,5

Dampskibsselskabet Norden A/S Erling Højsgaard Bestyrelsespost 1989-05-23 21,5

Dampskibsselskabet Norden A/S Mogens Christian Hugo Formand 1995-05-19 15,5

Dampskibsselskabet Norden A/S Karsten Sivebæk Knudsen Bestyrelsespost 2008-04-23 2,6

Dampskibsselskabet Norden A/S Arvid Grundekjøn Bestyrelsespost 2009-04-23 1,6

Direktion

Dampskibsselskabet Norden A/S Hans Micheal Tønnes Jørgensen 2009-01-01 1,9

Dampskibsselskabet Norden A/S Carsten Mortensen Adm. Direktør 2005-12-01 5,0

Bestyrelse

Danisco A/S Jørgen Einar Tandrup Formand 2002-09-05 8,2

Danisco A/S Sven Håkan Björklund Næstformand 2004-08-30 6,2

Danisco A/S Kirsten Aarup Drejer Bestyrelsespost 2006-09-01 4,2

Danisco A/S Jens Jesper Ovesen Bestyrelsespost 2009-08-20 1,3

Danisco A/S Søren Skou Bestyrelsespost 2009-08-20 1,3

Danisco A/S Diego Bevilacqua Bestyrelsespost 2009-08-20 1,3

Direktion

Danisco A/S Tom Knutzen Adm. Direktør 2006-05-01 4,6

Danisco A/S Søren Bjerre-Nielsen Koncerndirektør 1995-09-01 15,2
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Bestyrelse

Danske Bank A/S Ole Andersen Bestyrelsespost 2010-04-20 0,6

Danske Bank A/S Claus Vastrup Bestyrelsespost 2003-03-25 7,7

Danske Bank A/S Birgit Aagaard-Svendsen Bestyrelsespost 1995-05-05 15,6

Danske Bank A/S Michael Edward Fairey Bestyrelsespost 2010-04-20 0,6

Danske Bank A/S Sten Scheibye Bestyrelsespost 1998-03-31 12,7

Danske Bank A/S Alf Duch-Pedersen Formand 2003-06-30 7,4

Danske Bank A/S Majken Schultz Bestyrelsespost 2000-11-30 10,0

Danske Bank A/S Peter Højland Bestyrelsespost 2000-11-30 10,0

Danske Bank A/S Eivind Drachmann Kolding Næstformand 2003-07-01 7,4

Danske Bank A/S Mats Gustav Jansson Bestyrelsespost 2008-03-04 2,7

Direktion

Danske Bank A/S Georg Franz Friedrich Schubiger 2010-10-01 0,2

Danske Bank A/S Per Damborg Skovhus Bankdirektør 2006-06-27 4,4

Danske Bank A/S Peter Straarup Ordførende direktør 1987-02-04 23,8

Danske Bank A/S Sven Erik Lystbæk Bankdirektør 2006-06-27 4,4

Danske Bank A/S Thomas Borgen 2009-09-01 1,2

Danske Bank A/S Tonny Thierry Andersen Direktør 2006-06-27 4,4

Bestyrelse

DSV A/S Erik Buchvald Pedersen Næstformand 1989-07-11 21,4

DSV A/S Kurt Kokhauge Larsen Formand 2008-08-01 2,3

DSV A/S Kaj Christiansen Bestyrelsespost 1996-03-04 14,7

DSV A/S Per Skov Bestyrelsespost 2000-12-09 10,0

DSV A/S Annette Sadolin Bestyrelsespost 2009-04-30 1,6

DSV A/S Birgit Wøidemann Bestyrelsespost 2010-03-26 0,7

Direktion

DSV A/S Jens Hesselberg Lund 2002-03-07 8,7

DSV A/S Jens Bjørn Andersen Adm. Direktør 2008-08-01 2,3

Bestyrelse

FLSmidth & Co. A/S Jens Severin Stephensen Næstformand 2002-03-07 8,7

FLSmidth & Co. A/S Jørgen Worning Formand 2002-03-07 8,7

FLSmidth & Co. A/S Torkil Bentzen Bestyrelsespost 2002-03-07 8,7

FLSmidth & Co. A/S Jens Jesper Ovesen Bestyrelsespost 2005-04-15 5,6

FLSmidth & Co. A/S Hans Per Martin Ivert Bestyrelsespost 2008-04-17 2,6

FLSmidth & Co. A/S Vagn Ove Sørensen Bestyrelsespost 2009-04-17 1,6

Direktion

FLSmidth & Co. A/S Christian Jepsen Koncerndirektør 2005-10-01 5,2

FLSmidth & Co. A/S Bjarne Moltke Hansen Koncerndirektør 2002-09-01 8,2

FLSmidth & Co. A/S Poul Erik Toft Økonomidirektør 2003-01-24 7,8

FLSmidth & Co. A/S Jørgen Huno Rasmussen Adm. Direktør 2003-12-30 6,9

Bestyrelse

Genmab A/S Karsten Havkrog Pedersen Bestyrelsespost 2002-03-07 8,7

Genmab A/S Michael Blair Widmer Formand 2003-04-24 7,6

Genmab A/S Anders Gersel Pedersen Næstformand 2003-11-11 7,0

Genmab A/S Hans Henrik Munch-Jensen Bestyrelsespost 2007-04-19 3,6

Genmab A/S Burton Gordon Malkiel Bestyrelsespost 2007-04-19 3,6

Direktion

Genmab A/S Jan van de Winkel Adm. direktør 2010-06-15 0,5

Genmab A/S David Andrew Eatwell Økonomidirektør 2008-06-02 2,5
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Bestyrelse

H. Lundbeck A/S Peter Kürstein-Jensen Bestyrelsespost 2001-03-27 9,7

H. Lundbeck A/S Jes Christian Wibroe Østergaard Bestyrelsespost 2003-04-08 7,6

H. Lundbeck A/S Mats Gunnar Pettersson Bestyrelsespost 2003-04-08 7,6

H. Lundbeck A/S Thorleif Krarup Næstformand 2004-03-30 6,7

H. Lundbeck A/S Per Wold-Olsen Formand 2007-08-24 3,3

H. Lundbeck A/S Egil Bodd Bestyrelsespost 2008-04-22 2,6

Direktion

H. Lundbeck A/S Stig Løkke Pedersen Koncerndirektør 2003-04-08 7,6

H. Lundbeck A/S Lars Bang Koncerndirektør 2003-04-08 7,6

H. Lundbeck A/S Anders Götzsche Koncernøkonomidirektør 2007-09-01 3,2

H. Lundbeck A/S Ulf Arne Wiinberg Adm. Direktør 2008-06-01 2,5

H. Lundbeck A/S Anders Gersel Pedersen Koncerndirektør 2008-03-04 2,7

H. Lundbeck A/S Peter Høngård Andersen 2008-03-04 2,7

Bestyrelse

Jyske Bank A/S Niels Peter Bak Carstens Næstformand 2005-03-15 5,7

Jyske Bank A/S Sven Buhrkall Formand 2004-03-09 6,7

Jyske Bank A/S Kurt Brusgaard Bestyrelsespost 2000-03-30 10,7

Jyske Bank A/S Jens Aksel Borup Bestyrelsespost 2005-03-15 5,7

Jyske Bank A/S Philip Baruch Bestyrelsespost 2006-03-14 4,7

Jyske Bank A/S Jørgen Micheal Christensen Bankdirektør 2005-09-01 5,2

Jyske Bank A/S Keld Norup Bestyrelsespost 2007-03-13 3,7

Direktion

Jyske Bank A/S Anders Christian Dam Ordførende direktør 1995-07-01 15,4

Jyske Bank A/S Leif Flemming Larsen Direktør 1996-01-01 14,9

Jyske Bank A/S Niels Erik Jakobsen Bankdirektør 2009-09-01 1,2

Bestyrelse

NKT Holding A/S Poul Christian Tage Kjær Formand 1987-08-03 23,3

NKT Holding A/S Krister Harry Ahlstrøm Bestyrelsespost 1995-04-27 15,6

NKT Holding A/S Jens Maaløe Bestyrelsespost 2004-04-01 6,7

NKT Holding A/S Jan Trøjborg Bestyrelsespost 2005-04-06 5,6

NKT Holding A/S Jens Peter Due Olsen Næstformand 2006-04-06 4,6

NKT Holding A/S Lone Føns Schrøder Bestyrelsespost 2008-04-10 2,6

Direktion

NKT Holding A/S Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør 2008-07-01 2,4

NKT Holding A/S Søren Isaksen Koncerndirektør 1999-08-01 11,3

NKT Holding A/S Thomas Peider Hofman-Bang Adm.direktør 2006-01-01 4,9

Bestyrelse

Novo Nordisk A/S Kurt Anker Nielsen Bestyrelsespost 2000-11-14 10,0

Novo Nordisk A/S Henrik Gürtler Bestyrelsespost 2005-03-09 5,7

Novo Nordisk A/S Jørgen Wedel Bestyrelsespost 2000-11-14 10,0

Novo Nordisk A/S Sten Scheibye Formand 2006-03-08 4,7

Novo Nordisk A/S Göran Ando Næstformand 2006-03-08 4,7

Novo Nordisk A/S Pamela Josephine Kirby Bestyrelsespost 2008-03-12 2,7

Novo Nordisk A/S Hannu Ragnvald Ryöppönen Bestyrelsespost 2009-03-18 1,7

Direktion

Novo Nordisk A/S Mads Krogsgaard Thomsen Direktør 2000-11-14 10,0

Novo Nordisk A/S Kåre Schultz Direktør 2000-11-14 10,0

Novo Nordisk A/S Jepser Brandgaard Direktør 2000-11-14 10,0

Novo Nordisk A/S Lars Rebien Sørensen Adm. Direktør 2000-11-14 10,0

Novo Nordisk A/S Lise Kingo Koncerndirektør 2002-03-22 8,7
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Bestyrelse

Novozymes A/S Henrik Gürtler Formand 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Jerker Hartwall Bestyrelsespost 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Poul Petter Aas Bestyrelsespost 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Walther Thygesen Bestyrelsespost 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Carl Erik Mathias Uhlén Bestyrelsespost 2007-03-08 3,7

Direktion

Novozymes A/S Thomas Videbæk Koncerndirektør 2007-10-01 3,2

Novozymes A/S Peder Holk Nielsen Koncerndirektør 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Benny Dalgaard Loft Koncerndirektør 2006-10-06 4,1

Novozymes A/S Steen Riisgaard (adm.dir) Koncernchef 2000-11-13 10,0

Novozymes A/S Thomas Geza Solyom Nagy Koncerndirektør 2007-10-01 3,2

Novozymes A/S Per Falholt Koncerndirektør 2000-11-13 10,0

Bestyrelse

Sydbank A/S Kresten Philipsen Formand 1999-03-11 11,7

Sydbank A/S Anders Thoustrup Næstformand 2000-03-09 10,7

Sydbank A/S Otto Johannes Christensen Bestyrelsespost 2002-03-07 8,7

Sydbank A/S Hanni Merete Toosbuy Kasprzak Bestyrelsespost 2006-03-09 4,7

Sydbank A/S Peder Damgaard Næstformand 2006-03-09 4,7

Sydbank A/S Sven Rosenmeyer Paulsen Bestyrelsespost 2006-03-09 4,7

Sydbank A/S Svend Erik Busk Bestyrelsespost 2009-03-05 1,7

Direktion

Sydbank A/S Karen Frøsig Adm. direktør 2010-06-01 0,5

Sydbank A/S Preben Lund Hansen 1992-09-30 18,2

Sydbank A/S Allan Viggo Tornøe Nørholm 2008-11-01 2,1

Bestyrelse

Topdanmark A/S Søren Thorup Sørensen Bestyrelsespost 2010-05-17 0,5

Topdanmark A/S Knud Jørgen Aare Vest Bestyrelsespost 1994-07-22 16,3

Topdanmark A/S Michael Pram Rasmussen Formand 2006-04-25 4,6

Topdanmark A/S Anders Jørn Knutsen Næstformand 2003-04-28 7,6

Topdanmark A/S Jens Maaløe Bestyrelsespost 2003-04-28 7,6

Topdanmark A/S Annette Sadolin Bestyrelsespost 2004-04-20 6,6

Direktion

Topdanmark A/S Lars Thykier Direktør 2008-06-01 2,5

Topdanmark A/S Kim Bruhn - Petersen Direktør 2006-01-01 4,9

Topdanmark A/S Christian Sagild Adm. Direktør 2009-06-01 1,5

Bestyrelse

TrygVesta A/S John Rene Frederiksen Bestyrelsespost 2002-09-30 8,2

TrygVesta A/S Jørgen Mikael Ole Olufsen Formand 2002-09-30 8,2

TrygVesta A/S Jørn Wendel Andersen Bestyrelsespost 2002-09-30 8,2

TrygVesta A/S Jesper Hjulmand Bestyrelsespost 2010-05-11 0,5

TrygVesta A/S Bodil Nyboe Andersen Næstformand 2006-03-30 4,7

TrygVesta A/S Lene Skole-Sørensen Bestyrelsespost 2010-05-11 0,5

TrygVesta A/S Paul Assar Bergqvist Bestyrelsespost 2006-03-30 4,7

Direktion

TrygVesta A/S Morten Marc Hübbe Koncernfinansdirektør 2003-06-01 7,5

TrygVesta A/S Christine Bosse Koncernchef 2002-09-30 8,2

TrygVesta A/S Christian Nicolay Brinch 2007-03-28 3,7
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Bestyrelse

Vestas Wind Systems A/S Bent Erik Carlsen Formand 1996-09-04 14,2

Vestas Wind Systems A/S Jørgen Huno Rasmussen Bestyrelsespost 1998-01-23 12,8

Vestas Wind Systems A/S Torsten Erik Rasmussen Næstformand 2006-04-25 4,6

Vestas Wind Systems A/S Freddy Frandsen Bestyrelsespost 2004-04-21 6,6

Vestas Wind Systems A/S Jørn Ankær Thomsen Bestyrelsespost 2004-04-21 6,6

Vestas Wind Systems A/S Kurt Anker Nielsen Bestyrelsespost 2006-04-25 4,6

Vestas Wind Systems A/S Olov Håkan Eriksson Bestyrelsespost 2009-03-26 1,7

Direktion

Vestas Wind Systems A/S Ditlev Helmer Engel Adm. Direktør 2005-05-01 5,6

Vestas Wind Systems A/S Henrik Nørremark Økonomidirektør 2004-03-05 6,7

Vestas Wind Systems A/S Ola Rollén Bestyrelsespost 2009-03-26 1,7

Bestyrelse

William Demant Holding A/S Lars Nørby Johansen Formand 1998-05-13 12,5

William Demant Holding A/S Peter Alexander Foss Næstformand 2007-03-29 3,7

William Demant Holding A/S Niels Bjørn Christiansen Bestyrelsespost 2008-04-03 2,7

William Demant Holding A/S Thomas Peider Hofman-Bang Bestyrelsespost 2009-03-27 1,7

Direktion

William Demant Holding A/S Niels Jacobsen Adm. Direktør 1992-01-14 18,9

 


