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Executive Summary 
The European Commission published the Green paper ”Audit Policy: Lessons from the Crisis” in 

October 2010. This Green paper had rather radical suggestions for improving the European 

audit market and started an ongoing debate about how the audit market should be regulated. 

This thesis aims to study the effect on the Danish audit market for listed companies from the 

mandatory rotation proposal and restriction on non-audit services proposal. These proposals 

are the ones that I consider the most controversial and the ones that intervene the most when 

it comes to market competition and concentration within the audit market.  

This thesis has compared the current Danish legislation with the European Commission’s first 

draft for a new legislation published the 30.11.2011 and the JURI comities draft for legislation. 

The comparison has shown similarities and differences in the legislations. The first draft from 

the European Commission is rather restrictive while the JURI comities draft, having the same 

proposals, contain less stringent terms such as the mandatory rotations length. This shift from 

restrictive to more lenient may cause a less negative effect on the audit market if the decision 

to pass the new legislation is made.  

The thesis document analyses indicates that mandatory rotation will most likely have a negative 

impact on the audit market, seeing that barriers on the audit market such as reputation would 

mean the Big-4 will retain their current market shares and even win audit clients from the mid-

tier audit companies. This effect contradicts the aim for the proposal, which is breaking the 

tight bounds between Big-4 and their clients so mid-tier companies can gain market share.  

While there are plenty of studies regarding mandatory rotation, significantly less evidence 

exists on the restrictions on non-audit services in the analyzed documents. This is rather odd 

seeing that USA, France and Belgium all have restrictions in their legislations; therefore studies 

regarding their experience should be available. The conclusion on the effect on the audit 

market from the restriction on non-audit services proposal is vague due to the lack of research 

studies to support it.  
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The conclusion of the thesis is that the concentration and competition on the Danish audit 

market for listed companies, most likely will take a negative turn as Big-4 can gain even more 

market shares while the mid-tier companies can risk losing their current share of the market.    
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1. Indledning  

Den franske handelshøjskole ESCP Europe udgav den 9. november 2011 en rapport på 

foranledning af EU-kommissionen. I denne rapport bliver det europæiske revisionsmarkedet 

gennemgået blandt andet i forhold til koncentration og konkurrence, revisionskvalitet, revisors 

uafhængighed og systemisk risiko. I gennemgangen bliver forskellige problemstillinger og 

problematikker påpeget og fulgt op med i alt 27 løsningsforslag, som ESCP har bedømt ud fra 

interessenternes holdning, påvirkning af markedet og så fremdeles. ESCPs rapport fungerer 

som grundlag for EU-kommissionens konsekvensanalyse af forslagene, der skal forbedre det 

europæiske revisionsmarked.   

EU-kommissionen udgav den 13. oktober 2010 en grønbog med titlen Revisionspolitik: læren af 

krisen. Den begynder med forklaringen om, at finanskrisen kom i 2007 som følge af boblen på 

det amerikanske boligmarked sprang. Det førte til at værdipapirer bundet i fastejendom faldt 

markant, og på globalt plan blev de finansielle markeder beskadiget. Der har siden starten på 

finanskrisen været mange finansielle virksomheder, der har måttet kæmpe med likviditets og 

solvensproblemer. Regeringer rundt om i verdenen har været nødsaget til udarbejde 

bankpakker, der skulle imødekomme solvensproblemer og forhindrede fuldstændig kaos på de 

finansielle markeder. I Danmark blev Finansiel Stabilitet oprettet i oktober 2008, som er et 

statsejet aktieselskab, der har til opgave blandt andet at afvikle pengeinstitutter under 

bankpakke I, III og IV. Finansiel stabilitet har afviklet banker som Fionia Bank, Roskilde Bank og 

Amagerbank1. De mange tiltag illustrerer godt, hvor alvorlig situationen på de finansielle 

markeder har været og, i nogen udstrækning, stadig er.  

Der har været en søgen efter en årsag til finanskrisen, som ikke er en økonomisk forklaring fyldt 

med termer. Det har i første omgang været bankerne, der har været udset som den helt store 

synder. Det generelle indtryk er, at deres adfærd har været culpøs og deres risikoprofil har 

været uansvarlig og alt for høj.  Der har fra politisk side derfor været stor opmærksomhed 

                                                           
1 https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=54 
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rettet mod den finansielle sektor, for at sikre mod udsving i en sektor, der må betragtes som 

vital for et kapitalistisk samfund.   

Der er dog ifølge EU-kommissionen en aktør, hvis rolle ikke er blevet belyst i forbindelse med 

finanskrisen og det er revisor. Der bliver i indledningen til Europa-Parlamentets og rådets 

forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for 

offentligheden skrevet: ”De foranstaltninger, der blev vedtaget både i Europa og andre steder 

umiddelbart efter finanskrisen, har primært været koncentreret om det påtrængende behov for 

at stabilisere finanssystemet. Den rolle, som banker, hedgefonde, vurderingsbureauer, 

tilsynsmyndigheder og centralbanker har spillet, er blevet anfægtet og analyseret grundigt i 

mange sammenhænge, mens spørgsmålet om revisorernes rolle i krisen – eller den rolle, de 

burde have spillet – kun har fået begrænset eller slet ingen opmærksomhed. I lyset af at 

adskillige banker havde store tab i perioden 2007-2009 både på de balanceførte poster og ikke-

balanceførte poster, er det svært for mange borgere og investorer at forstå, hvordan 

revisorerne har kunnet fremlægge rene revisionspåtegninger for deres kunder (især bankerne) 

for disse perioder” (EU-kommissionen, 2010: Side 3). 

Rapporten indeholder en grundig gennemgang af revisors rolle, som der i indledningen bliver 

lagt op til, samt hvordan EU-kommissionen mener forandringer i revisionsbranchen og 

regulering af revisors arbejde kan styrke de finansielle markeder. Der er en bred vifte af forslag, 

som hver har sit formål, og som sammen arbejder imod en styrkelse af revisors rolle. 

Grønbogen har givet anledning til stor debat i og med at revisionsbranchen, i kræft af 

revisionsvirksomhederne og brancheorganisationer som FSR her i Danmark, har ytret sig 

negativt og i den grad modarbejdet de mere radikale oplæg til reformer. Big-4 som er Deloitte, 

Ernst & Young, KPMG og PwC har sammen fået Copenhagen Economics til at udarbejde en 

rapport, der gennemgår grundlaget for de radikale forslag og konsekvenserne. FSR har ligeledes 

været meget markante i den danske debat omkring grønbogen, og har haft mange udmeldinger 

vedrørende denne. Om det massive lobbyarbejde fra interesseorganisationer og større 

revisionshuse i Europa, bliver der i en artikel Berlingske Business fra den 14.02.12 sagt følgende 

af en anonym embedsmand: ”Ud over pladebranchen har jeg ikke set nogen, der lobbyer så 

heftigt som revisorerne”.  
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Det er især to forslag som har været årsag til dette store lobbyarbejde fra branchen, og det er 

henholdsvis rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. Begge forslag drejer sig om 

virksomheder af interesse for offentligheden. I forslaget om begrænsning af ikke-

revisionsydelser til kunder med offentlig interesse, hedder det sig at ”En revisor eller et 

revisionsfirma, der udøver lovpligtig revision for virksomheder af interesse for offentligheden, 

må ikke direkte eller indirekte udføre ikke revisionsydelser for den reviderede virksomhed, dens 

moderselskab, eller de virksomheder den kontrollerer”. I forslaget om rotationspligt må 

revisionsvirksomheder ikke revidere en kunde i mere end 6 år, hvorefter de skal have en pause 

på 4 år, før de må påtage sig at udføre den lovpligtige revision igen.  

De to forslag vil givetvis påvirke revisionsmarkedet i en større grad. Revisionshusene er 

nødsaget til at gennemtænke strategier, i forhold til hvorvidt de vil have kunder til revision eller 

serviceydelser. Virksomheder kan ende med at have begrænset valg af ny revisor, da et 

revisionshus allerede vil være tilknyttet virksomheden, en anden er måske tilknyttet som 

leverandør af tjeneydelser og en tredige kan revidere en konkurrent.  De største af de 

mellemstore revisionshuse øjner muligvis en chance for at deltage i virksomheders udbud af 

lovpligtig revision, og konkurrencen bliver skærpet på revisionsmarkedet. Advokater og 

konsulenthuse kan udnytte, at revisionshusene i større grad skal agere strategisk for at 

håndtere både lovpligtig revision og udbud af serviceydelser og kan derved udnytte den 

manglende omstillingsevne til at vinde markedsandele inden for rådgivning.  

EU-kommissionen har blandt andet til hensigt at sænke den systemiske risiko på 

revisionsmarkedet, sænke koncentrationen på revisionsmarkedet og øge konkurrencen gennem 

deres forslag.  

1.2 Problemformulering 

På bagrund af den ovenstående undren lyder afhandlingens problemformulering således: 

Hvordan kan det danske revisionsmarked for børsnoterede virksomheder blive påvirket ved 

en indførsel af EU-kommissionens forslag om rotationspligt og begrænsning af ikke-

revisionsydelser til virksomheder af offentlig interesse? 
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1.3 Arbejdsspørgsmål 

Jeg har valgt at arbejde med arbejdsspørgsmål, da det efter min overbevisning, sikrer en 

konsekvent linje i opgaven og dermed bidrager til den gode sammenhængende afhandling. 

Arbejdsspørgsmålene er som følgende:  

 Hvordan ser det danske revisionsmarked for børsnoterede virksomheder ud? 

 Hvordan er det danske revisionsmarked sammenlignet med andre europæiske 

markeder? 

 Hvilke barrierer er der for mellemstore revisionsvirksomheder, der ønsker at komme 

ind på revisionsmarkedet for de største virksomheder? 

 Hvilken effekt vurderer de centrale aktører, at forslagene fra EU-kommissionen har? 

 Hvorledes kan de to forslag påvirke koncentrationen på revisionsmarkedet for de 

børsnoterede virksomheder? 

De enkelte arbejdsspørgsmål vil blive behandlet i metodeafsnittet.  

1.4 Afgrænsning 

Jeg har valgt udelukkende at analysere på forslagene om rotationspligt og begrænsning af ikke-

revisionsydelser. Jeg vil derfor ikke analysere på de mange andre forslag fra EU-kommissionen. 

Denne afgræsning er lavet for at have et skarpt fokus på de to valgte forslag. En inklusion af 

flere forslag vil medføre mindre opmærksomhed på hvert enkelt forslag, og qua afhandlingens 

formalier betyde en overfladisk behandling af hvert enkelt forslag.  

Der vil i afhandlingen blive fokuseret på børsnoterede virksomheder. Virksomheder af offentlig 

interesse, såsom kommuner, vil ikke blive inddraget.  

Det vil ikke blive undersøgt hvorvidt revisors uafhængighed og kvaliteten af revisors arbejde 

bliver påvirket af forslagene, men derimod hvordan forslagene vil kunne påvirke 

revisionsmarkedet.  

Spilteori er ofte benyttet i forbindelse med analyser af oligopolmarkeder. Jeg har dog valgt ikke, 

at gøre brug af spilteori, da det ville betyde en unødig lang og kompleks analyse, der ville fjerne 

fokus på det generelle i forslagene og udelukkende fokusere på aktørernes handlen.  
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Afhandlingens fokus ligger på den politiske regulering af branchen, og ikke branchens egen 

regulering i form af revisionsstandarder og etiske frameworks. Der vil kort blive henvist til 

branchens egen regulering såfremt det er relevant, men det vil ikke blive benyttet i analysen. 

1.5 Begrebsafklaring 

Uafhængighed: I uafhængighedsvejledningen til revisor fra erhvervsstyrelse er der to former 

for uafhængighed. Uafhængighed i opfattelse (independence of mind) og uafhængig i 

fremtoning (independence in appearance). Uafhængig i opfattelse er i forhold til en situation, 

og uafhængig i fremtoning er i forhold til hvorledes en velinformeret tredige person vurderer 

revisor.    

Virksomhed af offentlig interesse: I revisorlovens § 21, stk.3 er virksomheder af offentlig 

interesse defineret som virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 

marked i et EU-land eller et EØS-land. Statslige aktieselskaber, kommuner, kommunale 

fællesskaber, virksomheder underlagt tilsyn af finanstilsynet med visse undtagelser, 

virksomheder der i to på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af de tre 

kriterier: en medarbejderstab på 2.500 personer, en balancesum på 5. mia. kroner eller 

nettoomsætning på 5. mia. kroner.  

Big-4: Betegnelse for de fire største revisionsvirksomheder. Deloitte, Ernst & Young, KPMG og 

PwC. De er globale og er stort set de største på alle revisionsmarkeder i verden.  

Joint audit / to revisor-system: Er når to revisionsvirksomheder arbejder sammen om at 

udarbejde en påtegnelse. Det har tidligere været et lovkrav i Danmark, men er nu afskaffet.  
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2. Metode 

I dette afsnit vil afhandlingens metodik blive beskrevet, så læser får et overblik over hvilke 

metodik der ligger til grund for besvarelse af afhandlingens problemformulering. Det gøres ved 

grafisk at illustrere opgaven, og beskrive de enkelte deles formål. Der vil også være beskrevet 

valg og fravalg, således at mine refleksioner og overvejelser fremgår.  

2.1 Afhandlingens analysestrategi 

Afhandlingen vil være induktiv2, da der fra den indsamlede empiri i form af rapporter søges at 

beskrive tendenser og tilstande på revisionsmarkeder som efterfølgende bruges til, at forklare 

hvilken påvirkning det danske revisionsmarked kan få. Denne analysestrategi er valgt da der 

foreligger større studier vedrørende revisionsmarkederne i Europe, som derfor med fordel kan 

sammenfattes og tendenser kan udledes.  

2.2 Arbejdsspørgsmålene 

Jeg har som tidligere beskrevet valgt at benytte arbejdsspørgsmål, for at sikre den gode 

besvarelse af afhandlingens problemformulering. Arbejdsspørgsmål fungerer som en rettesnor, 

der leder indhold og analyse hen mod problemstillingerne. Hvert arbejdsspørgsmål vil have et 

erkendelsesmål, som er hvad der ønskes opnået med netop dette spørgsmål. Der er fire former 

for erkendelsesmål; Et eksplorativt, hvor en forståelse af et begreb eller fænomen søges. Et 

forklarende, som vil vise årsagsvirkning eller sammenhæng. Et beskrivende, som vil vise 

hvordan et fænomen findes og er sammenkædet, enten aktuelt eller historisk. Et forudsigende, 

som forsøger at sige noget om følgerne frem af (Bitsch Olsen,2003: 190).  

Hvordan ser det danske revisionsmarked ud?   

Der er med dette arbejdsspørgsmål et beskrivende forskningsmål, hvor det ønskes at give et 

billede af, hvorledes det danske revisionsmarked er opbygget, hvem aktørerne er og hvilket 

produkt der leveres. Formålet er at give en beskrivelse af objektet, der analyseres i 

afhandlingen.  

                                                           
2 Induktiv vil sige, at man ud fra observationer generalisere sig frem til lovmæssigheder (Pedersen, 2003: 151f) 



12 
 

Hvordan er det danske revisionsmarked sammenlignet med andre europæiske markeder? 

Der er ligeledes tale om et beskrivende forskningsmål. Det danske marked skal sammenlignes 

med de europæiske, for at se hvor ens markeder reelt set er, og hvorvidt tendenser på et af de 

europæiske markeder kan overføres til det danske.  

Hvilke barrierer er der for mellemstore revisionsvirksomheder, der ønsker at komme ind på 

revisionsmarkedet for de største virksomheder? 

Der er her både et eksplorativt mål og et forklarende behov. Det ønskes at undersøge de 

forskellige barrier, der kan tænkes at være for de mellemstore revisionsvirksomheder, og 

dernæst hvordan det forklarer det nuværende marked.  

Hvilken effekt vurderer de centrale aktører, at forslagene fra EU-kommissionen har? 

Arbejdsspørgsmålet har et beskrivende formål og søger at finde udsagn fra aktørerne omkring 

de mulige effekter forslagene kan have.  

2.3 Empiri 

Empiri er delt op i to dele; Dét jeg selv har indhentet og den empiri som andre har indhentet. 

Der vil for den primære empiri blive beskrevet, hvorledes den er indhentet og med hvilket 

formål. Den sekundære empiri vil kort blive beskrevet samt hvilket formål for opgaven det 

tiltænkes. 

2.3.1 Primære empiri 

Jeg har valgt at foretage et interview med FSR, for at få branchens holdning til 

revisionsmarkedet og til regulering.  Den person fra FSR som jeg fik interview med var 

chefkonsulent Henrik Camel. Interviewet har en varighed af en time, og blev foretaget hos FSR 

den 30. april 2013. 

Interviewet med Henrik Camel er et ustruktureret interview med en sonderende tilgang inde 

for emnet EU regulering af revisionsmarkedet. Der var udarbejdet spørgsmål, men de blev ikke 

benyttet, da interviewet var tiltænkt en dybdegående tilgang men endte som sonderende. Den 

første del af interviewet er ikke optaget, da det er forklaring af lovgivningssystemet i EU, og 
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dermed primært fungerer som baggrundstof, der giver en forståelse af systemet. Den anden del 

af interviewet er optaget og transskriberet. I denne del tales der om konkurrence og EU-

kommissionens forslagspåvirkning af revisionsmarkedet.  

Der er indsamlet viden om den strategi, og hvilken del af revisionsmarkedet som de 

revisionsvirksomheder der er på det børsnoterede markedet går efter. Denne viden er forsøgt 

indsamlet ved hjælp af revisionsvirksomhedernes årsrapporter og information lagt tilgængeligt 

på deres hjemmesider. De informationer vedrørende strategi er forsøgt samlet således, at der 

gives et indtryk af, hvorvidt markedet for børsnoterede virksomheder er et marked der er 

attraktivt, og hvor hård konkurrencen på markedet synes at være ifølge aktørerne på markedet.  

Det har været nødvendigt for at kunne lave en koncentrationsanalyse på markedet for 

børsnoterede virksomheder, at indsamle viden omkring alle revisionsmandater på markedet. 

Dette er gjort for C20 cap, large cap, mid cap og small cap, ved at indhente oplysninger omkring 

de børsnoterede virksomheders revisor fra navne og numre på www.nnerhverv.dk. Data som er 

indhentet er sat ind i excel ark og talt efter, hvorefter der er udført koncentrationsanalyse på 

tallene. Formålet med koncentrationsanalysen er at skabe et overblik over, hvor mange aktører 

der er på markedet og hvor store markedsandele de har. 

Der er i forbindelse med præsentation af den danske revisionsbranche, indhentet oplysninger 

omkring fordeling af omsætning i forhold til revisions, skatterådgivning og andre 

tjenesteydelser hos de fem største revisionsvirksomheder i Danmark. De undersøgte 

revisionsvirksomheder er BDO, Deloitte, Ernst & Young, KPMG og PwC.  Dette data er indhentet 

fra gennemsigtighedsrapporterne for årene 2010-2011 og 2011-12, som er tilgængelig på 

revisionsvirksomhedernes hjemmeside. De indhentede information er sat ind i en figur i 

afhandlingens afsnit 5. Gennemsigtighedsrapporten er obligatorisk for revisionsvirksomheder, 

der reviderer virksomheder af offentlig interesse omfattet af revisorlovens paragraf 21, styk 3. 

Desuden indeholder gennemsigtighedsrapporten blandt andet informationer om 

revisionsvirksomheder, såsom ejerskab og juridisk struktur, netværk, regnskabsoplysninger og 

liste over virksomheder af offentlig interesse der reviderer. Det indsamlede data skal give et 

http://www.nnerhverv.dk/
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overblik over, hvor stor del af revisionsvirksomhedernes forretning de forskellige områder 

udgøre og hvor afhængige de er af dem.  

2.3.2 Sekundær empiri 

Den sekundære empiri i opgaven består hovedsageligt af studier og rapporter. De er dels 

fundet via henvisning fra EU-kommissionens konsekvensanalyse og ved databasesøgning. Der 

er i bilag en tidslinje, hvor rapporterne er sat ind således, at der skabes et overblik.  

ESCP Europe har den 9. November, 2011 udgivet en rapport med titlen “Study on the effects of 

the implementation of the acquis on the statutory audits of annual and consolidated accounts 

including the consequences on the audit market”. Det er en rapport som er udarbejdet på 

foranledning af EU-kommissionen og fungeret som grundlag for konsekvensanalysen fra EU-

kommissionen. Rapporten fra ESCP behandler koncentration på revisionsmarkederne i Europa, 

pris på revision og de to forslag. Der bliver brugt data fra mange EU lande, og det giver derfor et 

godt sammenligningsgrundlag mellem Danmark og andre EU lande. Det er derfor oplagt at 

bruge denne rapport i afhandlingens analyse. 

”Competition and choice in the uk audit market” er udgivet af Department of trade and 

industry and financial reporting council fra april 2006. Det er en rapport der undersøger 

konkurrence på det engelske revisionsmarked, og blandt andet har fokus på, hvorledes 

koncentration påvirker prisen på revision, og hvorfor større virksomheder foretrækker Big-4 til 

udførelse af lovpligtig revision. EU-kommissionen har et ønske om at udvide toppen af 

revisionsmarkedet, så det bliver Big-5 eller Big-6. Et af værktøjerne til det er forslaget om 

rotation, da den lovpligtige revision skal i udbud, og de mellemstore revisionsvirksomheder får 

mulighed for at byde ind. Denne rapport beskæftiger sig med mange af de barrierer som 

mellemstore virksomheder møder i forbindelse med udbud af den lovpligtige revision til de 

store børsnoterede kunder. Den viden kan derfor benyttes til afsnittet med rotation.  Det er i 

forlængelse af denne rapport også valgt at bruge ”Statutory audit services for large companies 

market inquiry” af den engelske konkurrence kommission. Det er en rapport fra 22. februar 

2013, hvor revisionsmarkedet for store virksomheder undersøges. Rapporten fokuserer på 
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mange af de samme punkter som førnævnte rapport, og vurderes derfor som relevant til 

beskrivelse af barrierer og markedsstruktur.  

 “Regulation of the market for statutory audits” af Copenhagen Economics, udgivet februar 

2012. Copenhagen Economics er en rådgivningsvirksomhed, der beskæftiger sig blandt andet 

med konkurrence, regulering og konsekvensanalyser. Rapporten og undersøgelsen er bestilt af 

Big-4. Rapporten er ikke et alternativ til EU-kommissionens konsekvensanalyse men derimod en 

rapport som gennemgår EU-kommissionens konsekvensanalyse og udfordrer konklusionerne. 

Der vil fra rapporten blive brugt dele omhandlende de to forslag, og det generelle indtryk af EU-

kommissionens forslag.  

Der bliver ofte henvist til Bocconi studiet i forbindelse med rotation. Det er en gennemgang af 

26 rapporter fra regulerende myndigheder og 33 akademiske studier, hvor ni er 

holdningsbaseret og 24 er baseret på empiriske beviser. Studiet er udgivet 30. september 2005 

og lavet af P.h.D. Mara Cameran og de to forskningsassistenter Dino Di Vencenzo og Emilia 

Merlotti. Bocconi studiet gennemgår eksisterende litteratur og kategoriserer det ud fra rotation 

i forhold til kvalitet, uafhængighed, markedspåvirkning mm. Det er et relevant studie som 

sammendrager konklusioner fra mange studier, og det er derfor oplagt at inddrage det og holde 

det op imod EU-kommissionens konklusioner.  

FSR udgav i april 2012 en kortere udgivelse med titlen ”Fremtidens Revisor”. FSR kommer i 

denne udgivelse med deres holdning til EU-kommissionens forslag og hvorledes FSR mener det 

vil påvirke revisionsbranchen. Denne udgivelse er medtaget i afhandlingen for, at kunne få en 

brancheorganisations holdning og argumenter med.   
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2.4 Afhandlingens disposition 

Følgende afsnit har til formål at forklare om de forskellige dele af afhandlingen. 

Den grafiske illustration af hvordan opgaven ser ud er som følgende:  

 

Figur 13 

Teori 

Dette afsnit indeholder afhandlingens teoretiske fundament. Der vil være en forklaring af 

behovet for regulering, og hvordan der reguleres for at give læser en forklaring på regulering 

som fænomen. Der vil blive forklaret om koncentrationsanalyse. Hvordan koncentrations ratio 
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udregnes og hvad resultatet kan indikere. Der vil afslutningsvis blive forklaret om 

oligopolmarkedet. Denne markedstype er valgt fordi afhandlingens genstandsfelt, 

revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder, er denne type af marked. De forskellige 

særlige træk ved markedet vil blive forklaret, for at give en forståelse af markedsformen og 

hvilke betydning det kan have for konkurrencen på markedet.   

Lovgivning 

Dette afsnit vil præsentere hvordan den nuværende lovgivning på det danske revisionsmarked, 

EU-kommissionens forslag og JURI komiteens forslag, forholder sig til rotation og udbud af 

andre tjenesteydelser end revision. Det vil give et indblik i hvilken juridiske rammer, der er på 

nuværende tidspunkt og hvilke EU-kommissioner ønsker at indføre.  

Afsnittet vil blive afsluttet med en sammenligning på forskellige centrale punkter, for at påvise 

ligheder og forskelle i de tre lovgivninger. 

Det danske revisionsmarked 

Det er nødvendigt at etablere et overblik over, hvordan det danske revisionsmarked ser ud på 

nuværende tidspunkt, for at kun analysere de eventuelle udviklinger som følge af EU-

kommissionens og JURI komiteens to forslag.  

Der vil i afsnittet blive præsenteret oversigt af omsætning for de største revisionsvirksomheder 

på det danske revisionsmarked og fordeling af omsætning i forhold til revision, skatterådgivning 

og anden rådgivning for de fem største revisionsvirksomheder i Danmark.  

Koncentrationsanalysen af revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder har til formål at 

undersøge, hvorvidt det revisionsmarked er så koncentreret som EU-kommissionen påstår og 

for at undersøge om det pågældende marked kan betegnes som et oligopolmarked. De fundne 

koncentrations ratio vil efterfølgende blive sammenlignet med andre europæiske lande. Der er 

valgt Frankrig, som har en restriktiv lovgivning vedrørende levering af andre ydelser end 

revision, Italien som har rotation, Sverige og UK fordi de har ligheder med det danske marked.  
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Der vil blive foretaget en dokumentanalyse af revisionsvirksomhedernes strategi, for at se 

hvordan de forskellige aktører anskurer og forholder sig til konkurrencen på markedet. 

Resultatet af analysen vil blive inddraget i vurdering af konkurrencesituationen på 

revisionsmarkedet.  

I delafsnittet barrier på revisionsmarkedet vil der blive set på de teoretiske barrier, som er på et 

oligopolmarked, barrier på UK marked og barrier på det danske marked. Det vil blive 

sammenfatning til barrier, der synes at være generelle for et revisionsmarked for børsnoterede 

virksomheder.  

Afsnittet vil blive afrundet med en konklusion, der opsummerer og præsenterer 

revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder.  

Dokumentanalyse af de to forslag 

I dette afsnit vil rapporter og et interview med chefkonsulent Henrik Camel fra FSR blive 

analyseret for argumenter, for og imod de to forslag fra EU-kommissionen. Det er valgt at 

undersøge, hvordan revisionen påvirkes, hvordan virksomhedernes muligheder i forhold til valg 

af revisor og rådgiver påvirkes og hvordan koncentrationen og konkurrencen på 

revisionsmarkedet påvirkes.  

Hvert analysepunkt vil blive afsluttet med en opsummering af argumenterne.  

Fremtidsperspektiver  

Dette afsnit vil fungere som opsamling på dokumentanalysen. De tendenser som er fundet vil 

blive projekteret ud på henholdsvis den nuværende lovgivning, EU-kommissionens forslag og 

JURI komiteens forslag. Resultatet vil dermed være en forudsigelse af, hvordan 

revisionsmarkedet vil blive påvirket med hver af de tre lovgivninger.  
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3. Teori 
Der vil i dette afsnit blive gennemgået teori som bliver brugt i afhandlingens analyse.  Revisors 

rolle og grundlag for regulering er for at skabe en forståelse for, hvorfor der reguleres og, 

hvilken rolle revisor har. Dernæst vil der blive set på markedskoncentration, hvordan det 

udregnes og, hvad det bidrager med. Afslutningsvis vil der blive set på markedsformen Oligopol, 

og de karakteristika som er ved denne markedsform.  

3.1 Revisionsbranchens grundlag:  

Det er for en regnskabslæser ikke muligt, at kontrollere rigtigheden af de informationer der er i 

en virksomhedens årsregnskab. De har derfor behov for en uafhængig tredje part til at 

verificere informationerne og sikre, at de afspejler virkeligheden. Denne uafhængige tredje part 

er revisor, der med sin faglige viden og kompetence, sammenholder oplysninger i regnskabet 

med de faktiske økonomiske forhold i virksomheden, og derefter kommer med en erklæring om 

regnskabet i form af påtegning. Denne problematik, i forhold til regnskabslæseres behov for 

bekræftelse af rigtigheden af opgiven information i et regnskab, kan beskrives teoretisk ved 

hjælp af agent – principalteorien. Forholdet mellem agent og principal er en relation mellem en 

person (principal), som ansætter en anden person (agent) til at udføre noget på principalens 

vegne. Den typiske agent vil være ledelse eller bestyrelse og principal er ejer. Agenten får 

bemyndigelse til at forvalte principalens aktiver. Der er her to problemstillinger for principalen, 

som udspringer af; - det er umuligt at overvåge alle handlinger, og at principalen ikke har 

fuldkomne informationer. Principalen kan ikke overvåge alt 100% og der kan derfor være 

såkaldte skjulte handlinger, hvor agenten disponere over midlerne uden at principalen har 

viden om det, eller giver accept. Der vil i forhold til den manglende viden være et asymmetrisk 

informationsforhold mellem agent og principal, da ledelsen ofte vil have viden om forhold i 

virksomheden som principalen ikke er i besiddelse af. Det er muligt for principalen at minimere 

risikoen på de to områder, ved etablering af kontrolsystemer, budgetrestriktioner, samt at hyre 

en revisor til at kontrollere den finansielle rapportering og dermed sikre en verificering af den 

information som agenten kommer med (Elm Larsen, 1994).  Det er nødvendigt for principalen, 

at kunne stole på information fra revisor, og derfor vil der fra principalens side være et ønske 
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om en regulering og lovgivning således, at revisor er uafhængig og varetager principalens 

interesser.  

Regnskabets vigtighed, og dermed revisors rolle, kan illustreres via en model af primære 

interessegrupper for en virksomhed. 

Figur 24 

Alle de implicerede grupper af aktører har en interesse i virksomheden, da de stiller ressourcer 

til rådighed for virksomheden, og derfor forventer en form for afkast. Det offentlige stiller f.eks. 

infrastruktur og uddannet arbejdskraft til rådighed mod at virksomheden betaler skat, kunder 

der betaler for modtagelse af et produkt (Elling, 2010: side 24). Der er yderligere de sekundære 

interessegrupper, der kan være alt fra konkurrenter, lokalsamfund, presse, osv. Det er fælles 

for begge grupper at de, i en eller anden udstrækning, har et informationsbehov i forhold til 

virksomheden og dermed er potentielle regnskabsbrugere (Elling, 2010: side 26). 

Der ligger derfor et ønske, fra både de primære interessegrupper og sekundære 

interessegrupper, om at en uafhængig revisor kontrollere at regnskabet er retvisende. Revisor 

er, jævnfør revisorlovens § 16, offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af en påtegning 

og brugerne af et regnskab, som ud over aktionærer/ejere er kreditorer, myndigheder, 
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eventuelle investorer, og så fremdeles, skal have tillid til at revisor er uafhængig. Denne 

uafhængighed bliver blandt andet sikret via lovgivning og regulering. 

Denne rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og validiteten af revisors arbejde er 

understreget rent juridisk, da revisor ofte er blevet holdt erstatningsansvarlig, ikke blot over for 

klienter, men også brugere der har handlet ud fra tillid til revisors arbejde.  

3.1.1 Reguleringsteori 

Det er valgt, at inddrage to tilgange til regulering af regnskab. Regulering ud fra offentlighedens 

interesse eller ud fra interessent grupper.  

Formålet med regulering ud fra offentlighedens interesser er, at opnå resultater der gavner 

offentlighedens interesser. Det vurderes, at de resultater ikke kan opnås af markedet alene og 

indgriben er derfor nødvendig. Denne form for regulering kan derfor siges, at imødekomme 

offentlighedens krav om korrektion af et ineffektivt og unfair marked. Modstandere af denne 

form for regulering mener ikke, at det er muligt objektivt at vurdere målsætninger for 

regulering, da offentlighedens interesser ikke objektivt kan defineres (Gaffikin, M. 2005: Side 8).  

I regulering med interessent grupper for øje er regulering et produkt af forholdet mellem 

interessent grupper og staten. Der er i denne tilgang en øget fokus på magtkonkurrencen end 

offentlighedens interesse. Der vil være en kamp mellem de forskellige grupper af interessenter 

om, at opnå politisk indflydelse og dermed kunne få lov til at form reguleringen (Gaffikin, M. 

2005: Side 8). Et godt eksempel på et typisk benyttet værktøj vil være lobbyisme, hvor en 

interessent gruppe søger, at fremme deres sag og dermed forme regulering.   

3.2 Markedskoncentration 

Konkurrencen på et marked er påvirket af mange forskellige forhold, der ikke kan måles direkte. 

Det er derfor nødvendigt at beskrive konkurrencen via forskellige indikatorer. En af dem er 

markedskoncentration. Konkurrence på et marked er forbundet med antallet af udbydere og 

deres markedsandele. Traditionel økonomisk teori vil derfor sige, at et marked med mange 

udbydere, som har små markedsandele, vil have høj konkurrence og dertil hørende lav pris og 
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profit. Det omvendte vil være tilfældet på et marked med få udbydere og høje markedsandel, 

her vil priserne være høje og det samme med profitten.  

Det er at et marked har høj koncentration behøver ikke være ensbetydende med lav 

konkurrence, da det kan skyldes stordriftsfordele. Der kan f.eks. være få udbydere med store 

markedsandele som konkurrerer hårdt om kunderne. I så fald vil der være høj koncentration, 

men også høj konkurrenceintensitet.  

Jeg har valgt at benytte Hirshman-Herfindahl index, som blandt andet også bruges i ESCP 

rapporten, da det er et af de mest brugte indexer i forhold til udregning af koncentration. Det 

udregnes ved, at man finder ud af, hvor mange sælgere der er på markedet og, hvor stor 

markedsandel de har. Hver virksomheds markedsandel i procent sættes i anden og summen 

adderes med de øvrige virksomheders markedsandel. Resultatet er et index tal som fortæller, 

hvor koncentreret et marked er. Et marked med et HHI på under 1.500 er ikke koncentreret, et 

marked med et HHI på mellem 1.500 og 2.500 har moderat koncentration, og et marked med et 

HHI på over 2.500 har høj koncentration (ESCP, 2011: side 18). Formlen for HHI er: 

 

hvor 𝑆𝑖
2 er virksomhedens markedsandel og n er det totale antal virksomheder (ESCP, 2011: 

side 16). 

Dette vil blive suppleret med koncentrations ratio som ligeledes bliver brugt i ESCP rapporten. 

Det er en formel, hvor markedsandel for de største virksomheder på markedet bliver samlet til 

et procent tal, der således giver en indikation af hvilken form for marked der er tale om. De 

meste brugte former for CR er CR4, som det er de fire største virksomheder på markeder der 

måles ud fra, og CR8 som er de otte største. Formlen er som følgende (ESCP, 2011: side 16): 

𝐶𝑅𝑘 =  ∑ 𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1
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K er fra 1 til N, det total nummer af virksomheder. 𝑆𝑖 er som med HHI virksomhedens 

markedsandel.  

Der udregnes altså virksomhedernes markedsandele, hvor der med CR4 tages markedsandele 

fra de fire største virksomheder, og dette lægges sammen. Der vil med CR8 blive lagt procenttal 

sammen fra de 8 største.  

Resultatet er en procentsats som går fra 0 til 100%. 0% vil betyde perfekt konkurrence. 0 til 50% 

er lav koncentration og kan være fra perfekt konkurrence til oligopol. 50 – 80% er medium 

koncentration og der vil med stor sandsynlighed være tale om et oligopol. 80 – 100% er høj 

koncentration og der vil være tale om et højt koncentreret oligopol. 100% er yderst 

koncentreret oligopol eller monopol, hvis det er CR1.  Koncentrations ratio giver et godt og 

simpelt overblik over markedets koncentration men mangler mere uddybende information 

(ESCP, 2001: side 17).  

3.3 Markedstype 

Der findes flere forskellige typer af markeder og et hvert form for marked har sit karakteristika. 

De forskellige former for markeder er monopol, monopolistisk konkurrence, oligopol og et 

fuldkommen marked. Monopol er et marked med en stor aktør, der bestemmer udbud og pris. 

Monopolitisk konkurrence er, på trods af ordenes modstriden, et marked, hvor begge 

elementer er til stede. Varerne der udbydes vil differenceres og brandes således, at de er 

relativt ens, men alligevel appellere til en bestemt kundegruppe. Heri ligger det monopolistiske, 

da producenten af varen har monopol på netop det produkt. Det er dog et svagt monopol, og 

kunderne har mulighed for at skifte hen til en lignende vare. Sælgerne på et marked med 

monopolistisk konkurrence har ikke særlig stor indflydelse på markedet. Hvis det sker, vil der 

nærmere være tale om markedsformen Oligopol (Gaden, Reinicke Jensen, Jespersen, 2007: 

153).  

En oversigt over de fire beskrevne markeder i forhold til antal købere, sælgere og hvorvidt der 

er barrierer for ny sælgere der vil ind på markedet. 
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 antal købere Antal sælger Barrier for  ny sælgere 

Monopol Mange en ja 

monopolistisk konkurrence Mange en / mange nej 

Oligopol Mange få ja 

fuldkommen marked Mange Mange nej 
Figur 35 

Der er i afhandlingen valgt at fokusere på oligopolmarkedet, da revisionsmarkedet har 

karakteristika, såsom de fire store revisionsvirksomheder fra Big-4, der på stort set samtlige 

revisionsmarkeder i verden er markedsleder.   

Et oligopol er et marked, hvor der er få aktører som er store, kapitalstærke, og i stand til at 

påvirke markedet med deres handlinger. Der kan ikke decideret sættes et konkret tal på, hvad 

få aktører er. Det er minimum to og kan være op til 20. Det er dog et krav at virksomheder er i 

stand til at påvirke markedet. Der kan ligeledes ikke sættes et konkret tal på markedsandele 

som de store virksomheder skal besidde, da det centrale element er magt over prisdannelse. 

Det kan således sagtens være 60 % af markedet som de store aktører besidder, men også være 

90 % (Gaden, Reinicke Jensen, Jespersen, 2007: 153). I et marked med fuldkommen 

konkurrence vil der være mange virksomheder der producere og udbyder identiske varer. 

Køberne har derfor fri mulighed for at vælge producent (Gaden, Reinicke Jensen, Jespersen 

2007: 210). 

Produktion og omkostninger har betydning for prisen på virksomhedens produkt, omkostninger 

forbundet med fremstilling af produktet, og overskuddet ved salg af produktet. Det er derfor, at 

årsagen til de få store aktørers dominans på oligopolmarkedet skal findes på de to parametre 

produktion og omkostninger. Virksomhederne vil nemlig have optimeret deres produktion og 

sænket omkostningerne således, at virksomheden er konkurrencedygtig (Gaden, Reinicke 

Jensen, Jespersen 2007: 168).  

Der vil på et oligopolmarked med et relativt lavt antal aktører, være en følsomhed over for 

konkurrenternes handlinger. Det kan f.eks. være en aktør der sænker prisen, dette vil de andre 

aktører på markedet blive påvirket af, og de vil være nødsaget til at handle. Det er svært for nye 
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virksomheder at komme ind på et oligopolmarked, da oligopolvirksomhederne er i en stærk 

position i forhold til at beskytte markedet mod nye konkurrenters indtrængen. Det sker fordi de 

eksisterende oligopolvirksomheder dækker hele markedets efterspørgsel og producere til lav 

pris. Der kan ændres på prissætningen således, at der satses på break even og ikke 

profitmaksimering, hvilket tvinger den nye konkurrent til have konkurrencedygtige 

produktionspriser mm.  Der er derfor små chancer for succes for den nye virksomhed på et 

oligopolmarked, på grund af de etablerede oligopolvirksomheder, der vil derfor være en risiko 

for afsætning, og produktion vil være så lille, at de gennemsnitlige omkostninger bliver for høje 

og virksomheden ikke er konkurrencedygtig i forhold til de etablere oligopolvirksomheder. Der 

er på et oligopolmarked forskellige krav til aktørerne, såsom stort branchekendskab og 

produktionskvalitet. Det oligopolske marked vil derfor blive betegnet som et lukket marked 

uden større tilgang af ny aktører eller afgang af eksisterende aktører. Den lave tilgang på 

markedet kan forklares med, hvad det kræves for nye aktører på markedet, at de har et 

markant bedre og billigere produkt, end at de etablere før de er i stand til at vinde 

markedsandele (Gaden, Reinicke Jensen, Jespersen 2007: 171).  

Der er på et oligopolmarked en ustabil efterspørgsel, forstået som at den ændrer sig i takt med 

virksomhederne kæmper om markedsandele. Det er som tidligere nævnt typisk, at 

oligopolvirksomheder er yderst bevidste om konkurrenternes handlinger, de vil derfor hurtigt 

tilpasse sig såfremt konkurrenterne forsøger at øge deres markedsandele. Det kan f.eks. være, 

hvis der på et oligopolmarkeder er fire aktører, og den ene sænker prisen på sin vare med 5 

kroner i et forsøg på at vinde markedsandele. Der vil i det tilfælde hurtigt ske en reaktion fra de 

andre aktører, hvor de ligeledes sænker prisen.  Resultatet vil for den første virksomhed der 

nedsatte prisen, muligvis være en øget markedsandel i den første periode, men de andre 

aktørers tilsvarende prisnedsættelse vil kort tid derefter reducere den øgning i markedsandele. 

Der vil for virksomheder sandsynligvis være et status quo i forhold til markedsandele efter 

kortere tid, og medmindre der sker en prisstigning vil deres profitmargin være reduceret. Det 

oligopolske marked kan derfor betegnes som ustabilt for aktører derpå, og i ”fredstid” vil 

omkostninger blive optimeret således, at der i ”krigstid” kan konkurreres på pris (Gaden, 

Reinicke Jensen, Jespersen 2007: 175FF).  
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Oligopolmarkeder er, ligesom andre typer af markeder, også påvirket af regulering og politisk 

påvirkning, såvel negativt som positivt. Oligopolvirksomhederne vil ofte, grundet deres 

markedsandele, være store og økonomiske stærke virksomheder. De vil derfor være aktive i 

forhold til påvirkning af det politiske miljø i form af lobbyisme. Denne lobbyisme kan både finde 

sted på nationalt og internationalt plan. Hvis der er tale om en dansk oligopolvirksomheder kan 

den således både forsøge at påvirke danske politikere for det nationale plan og EU-parlament 

og EU-kommission for det internationale plan (Gaden, Reinicke Jensen, Jespersen 2007: 172). 

Der vil være en risiko på et oligopolmarked for at de store virksomheder går sammen i et 

samarbejde med prisaftale og aftaler om markedsandele i et forsøg på, at få det højest mulige 

overskud, altså danner et kartel. Denne form for aftaler er ulovlige i Danmark og de øvrige 

europæiske lande. Det er i Danmark konkurrencestyrelsen der står for overvågningen, mens det 

på europæisk plan er et departement der overvåger de europæiske markeder. Det har en klar 

fordel for virksomhederne at danne et kartel, i og med målet er så stort overskud så muligt. 

Virksomhederne i kartellet kan aftale en kunstig høj pris og en kvoteaftale omkring, hvor stor 

andel af markedet de hver især skal producere til. Der er dog den ulempe, at såfremt en af 

virksomhederne i kartellet bliver fristet til at følge egen interesse og producere mere end det 

aftalte, så bliver kartellet ødelagt. Den virksomhed der forøger produktionen over den aftalte 

kvote vil nemlig øge udbuddet på markedet, hvilket vil presse prisniveauet og reducere 

fortjenesten for de andre virksomheder på markedet. Et kartels holdbarhed afhænger af 

forskellige faktorer, såsom ansvarlighed over for aftaler, antal af virksomheder i kartellet, og 

sanktionsmuligheder. Kartellets grundlag forsvinder såfremt de aftalte priser og kvoter ikke 

overholdes. Risikoen for brud på aftalerne stiger jo flere virksomheder der er del af kartellet, da 

det er markant sværere at koordinere og kommunikere, såfremt der er otte virksomheder end 

hvis der er fire. Det er ligeledes lettere at være anonym og sandsynligheden for at blive opdaget 

i forbindelse med brud på aftalen er mindre hvis der er mange virksomheder i kartellet. Den 

sidste faktor er, hvor stærke sanktioner kartellet kan rette mod en illoyal deltager. Der vil være 

øget risiko for brud på aftalerne hvis det ingen konsekvenser har at bryde aftalerne. Der vil 

omvendt være markant lavere risiko for brud på aftalerne, hvis der er mulighed for hårde 
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sanktioner mod virksomheder i kartellet der bryder aftaler (Gaden, Reinicke Jensen, Jespersen 

2007: side 182F). 

3.4 Teoriens formål 

Koncentrationsteorien vil blive benyttet i afhandlingens afsnit 5.1. Her vil der blive lavet en 

koncentrationsanalyse på det danske revisionsmarked for børsnoterede virksomheder. 

Resultatet vil først blive brugt som indikator for koncentrationen på det danske marked og 

dernæst til sammenligning med udvalgte europæiske revisionsmarkeder.   

Teorien om Oligopolmarkedet vil blive brugt til, at finde teoretiske barrierer for 

revisionsmarkedet i afsnit 5.5. Der vil efterfølgende blive lavet en generel vurdering af 

barriererne på revisionsmarkedet ved hjælp af de teoretiske barrierer og barrierer ifølge 

rapporter fra blandt andet myndigheder.   
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4. Lovgivning 

Jeg vil i dette afsnit forklare om henholdsvis den nuværende lovgivning på det danske marked, 

forslaget fra EU-kommissionen og det efterfølgende ændrede forslag fra JURI komiteen. Der vil 

efterfølgende blive lavet en sammenligning af de tre lovgivninger på centrale punkter 

4.1 Nuværende lovgivning om rotation og udbud af andre ydelser end revision 

Revisorer i Danmark er reguleret af revisorloven6 fra 2008 og frameworket for revision er 

revisionsstandarder. Revisorloven, såvel som revisionsstandarder, er adoption af international 

lov og standarder og kan illustreres således: 

Figur 47 

De danske revisionsstandarder bliver udarbejdet og udsendt af FSRs revisionsteknisk udvalg i 

overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder fra International Federation of 

Accountants (IFAC)8. Den danske revisorlov, som omhandler lovpligtig revision af regnskaber, er 

lavet i overensstemmelse med det 8. direktiv fra Europa parlamentet9, som blev offentliggjort 

den 9. juni 2006. Danmark er forpligtet til at efterkomme EU direktiver, og såfremt et opdateret 

direktiv kommer, skal dette implementeres i den danske lovgivning.  

                                                           
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=117632 
7 Egen udarbejdelse 
8http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsteknisk%20U
dvalg%20-%20Kopi 
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:da:PDF 
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Loven om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, også kendt som revisorloven, samt 

bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed fra 2008, 

regulerer betingelserne for godkendelse af statsautoriserede revisorer og registreret revisorer, 

samt vilkårene for udførelse af erklæringsopgaver.  Det er i denne lovgivning, hvor den 

nuværende regulering af rotation og andre ydelser end revision skal findes. Det er valgt at gøre 

brug af erhvervsstyrelsens uafhængighedsvejledning10 som supplement til lovteksten. 

Der er tre paragrafer i revisorloven, som gennemgås for relevans i forhold til rotation og andre 

ydelser end revision. Det er i kapitel 4 revisors uafhængighed, og er paragrafferne 24,25 og 26. 

Paragraf 24 omhandler revisors uafhængighed og trusler mod den. Paragraf 25 omhandler 

rotation, og paragraf 26 omhandler revisors honorar. Dernæst gennemgås bekendtgørelsen om 

godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, ligeledes for relevans.  

Der er i forhold til uafhængighed en principbaseret tilgang, hvor det er revisor selv, der ved 

accept af en erklæringsopgave, skal foretage en konkret vurdering af, om uafhængigheden er 

truet. Der er dog forbud i revisorlovens paragraf 24, stk. 2 og bekendtgørelsens paragraf 2 til 4. 

Lovgivningen er fokuseret på revisor, dog skal alle personer der er involveret i opgaven, på den 

ene eller anden måde, medtages i uafhængighedsvurderingen. Revisionsvirksomheden, eller 

netværket den er i, kan ligeledes have indvirkning på uafhængigheden, og skal derfor medtages 

i vurderingen. Der skal yderligere medtages forskellige forhold hos kunden, her i blandt 

karakteren af tjenester leveret, f.eks. rådgivning. 

Det grundlæggende princip i revisorloven vedrørende uafhængighed er, at revisor skal være 

uafhængig i opfattelse og i fremtoning, når denne påtager sig en erklæringsopgave. I opfattelse 

vil sige uafhængig, i forhold til en situation, og fremtoning er, hvorledes en velinformeret 

tredjemand ville bedømme revisors uafhængighed. Der menes med velinformeret tredjemand, 

en person der har den fornødne viden omkring en konkret erklæring, og dermed kan lave en 

vurdering.   

                                                           
10 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/236640/uafhaengighedsvejledningen.pdf 
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I loven og bekendtgørelsen er der nævnt flere forskellige trusseler mod revisors uafhængig, og 

der med kræver at der tages forholdsregler, eller at revisor afstår fra revisionsopgaven. Det 

drejer sig om at revisor, eller personer tilknyttet opgaven, har væsentlig direkte eller indirekte 

økonomisk interesse i den virksomhed, som opgaven vedrører. De har en ledende stilling hos 

den som ønsker opgaven udført, eller som opgave vedrører. De har direkte indflydelse på 

udarbejdelse af det, som opgaven vedrører eller har forretningsmæssig forbindelse med den 

virksomhed, som opgaven vedrører, med mindre forbindelsen er inden for normal virksomhed 

og ikke udgør en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed.   

Hvis der i erklæringsopgaven for en kunde er en situation, hvor revisor skal undersøge egne 

ydelser, vil der være en risiko for egen kontrol som skal medtages i uafhængighedsvurdering. 

Det er beskrevet i bekendtgørelsens paragraf 6 stk. 1 at, hvis revisor eller andre personer 

tilknyttet opgaven inden for de seneste 2 år har udført andre opgaver af en sådan karakter, at 

det medfører at revisor ved erklæring vil udtale sig om eget eller andre personer tilknyttet 

revisionsopgaven, så vil der være tale om en trussel mod uafhængigheden. Der er i 

erhvervsstyrelsens uafhængighedsvejledning fire forskellige eksempler på andre opgaver. Det 

er blandt andet om bistand med bogføring, udvikling og implementering af økonomisystem, og 

vurderingstjenester.  Det gennemgående er, at revisors uafhængighed ikke er truet, hvis revisor 

fremlægger muligheder eller laver en anbefaling, og det er kunden som træffer valget; 

beslutningstageren skal altså være kunden. Revisor kan dog ikke bistå med bogføring og 

udarbejdelse af regnskaber for en virksomhed af offentlig interesse, og kan heller ikke stå for 

udvikling af et økonomisystem, da dette per automatik vil medføre egenkontrol.  

Der er ifølge revisorlovens paragraf 26 et krav om, at en revisionsvirksomhed ikke må have en 

større andel end 20 procent af sin omsætning hos en kunde i 5, på hinanden, følgende 

regnskabsår. Der kan være særlige omstændigheder der gør, at Erhvervs- og selskabsstyrelsen 

kan give dispensation for dette.   

Der er intet krav om rotation på virksomhedsplan, om end der skal ske rotation af den 

underskrivende revisor, senest syv år efter udpegelse, med en efterfølgende cooldown periode 

på to år jf. revisionsloven § 25.  



31 
 

4.2 EU-kommissionens grønbog 

Den 13.10.2010 blev EU-kommissionens grønbog, ”Revisionspolitik: læren af krisen” 

offentliggjort, og der bliver præsenteret flere forskellige mulige forslag til at styrke 

revisionsbranchen. Der var efter udgivelsen af Grønbogen, en høringsfase frem til december 

2010. I februar 2011 blev der afholdt en konference, hvor grønbogen samt resultaterne af 

høringen blev drøftet.  Det næste skridt efter grønbog og høringsfasen, er så et decideret 

forslag til lovændring.  

Der bliver indledt med at fortælle, om den store fokus lovgivere har haft på den finansielle 

sektor, og de mange foranstaltninger der har haft til hensigt at stabilisere denne. 

Revisionsbranchen har ikke haft en sådan opmærksomhed, og det er på trods af blanke 

påtegnelser på regnskaber fra banker, der har haft store tab på både de balanceførte og ikke-

balanceførte poster. EU-kommissionen mener derfor, at det er hensigtsmæssigt at gå 

lovrammerne igennem for at se, om de er tilstrækkelige, samt drøfte revisors rolle og omfang 

(EU-kommissionen, 2010: Side 3). 

EU-kommissionen konstaterer, at markedskoncentrationen over de sidste to årtier er gået i en 

uheldig retning, senest med Arthur Andersens lukning. Det har medført, at der kun er få store 

aktører på markedet, bedre kendt som Big-4, hvilket udgør en risiko for ustabilitet på markedet, 

såfremt en skandale medfører lukning af en Big-4 revisionsvirksomhed. Den ustabilitet vil ske 

fordi de tilbageværende aktører ikke er i stand til at absorbere den lukkede 

revisionsvirksomheds kunder, og virksomheders lovpligtige revision kan derfor muligvis ikke 

gennemføres. En sådan manglende adgang til reviderede regnskabsoplysninger vil skade 

investorers tillid, og medføre uro på de finansielle markeder. EU-kommissionen har derfor 

medtaget en del forslag, der har til hensigt at minimere systemiske risiko. Det gøres ved at øge 

konkurrencen på revisionsmarkedet, ved at fjerne indgangsbarriere for de mellemstore 

revisionsvirksomheder, og forsøge at gøre dem i stand til, at løfte den lovpligtige revision for 

virksomheder af interesse for offentligheden (EU-kommissionen, 2010: Side 4). 

Der er i grønbogen også et ønske om, bedre at tilpasse revisionsmarkedet til de forskellige 

aktører. De regler som er gældende for den store børsnoterede virksomhed, behøver ikke være 
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gældende for de små og mellemstore virksomheder. Der bliver lagt op til en forenkling og bedre 

tilpasning af regler for de forskellige aktører. 

De to forslag som afhandlingen omhandler, er ikke beskrevet i større udstrækning i grønbogen 

og virker ikke til at fylde meget, taget i betragtning af, hvor kontroversielle de er. 

4.2.1 Sammendrag af respons fra høringen 

Den 4. februar 2011 udgav EU-kommissionen et sammendrag af den respons, som var kommet 

ind i løbet af høringsprocessen. Der har været 688 svar i forbindelse med høringen, hvor de 599 

stammer fra aktører i Europa. Det er især fra lande som Tyskland, UK, Frankrig og Spanien, som 

står for respons med 2/3 dele af svarene. Der var fra Danmark 10 svar. Det var især aktører 

med baggrund inden for revision, der bidrog med svar til høringen, med 407 svar ud af 688 

(European Commission, 2011: side 3F). 

De responderende kan deles op i kategorier såsom Brancheforening, f.eks. FSR som vi kender i 

Danmark.  Revisionsbranchen, som består af Big-4, mellemstore og små revisionsvirksomheder. 

Investorer, offentlige myndigheder, og akademikere osv.  

Rotationspligt:  

Der er inden for brancheforeningerne en overvejende modstand mod forslaget om 

rotationspligt.  Big-4 er imod og mener, at studier beviser at det hæmmer kvaliteten af revision. 

De mener at det er for tidligt med et sådan indgreb, da partner rotation stadig er under 

implementering, og effekten af dette stadig ikke kan ses.  De mellemstore og små 

revisionsvirksomheder er imod det, da det vil hæve omkostninger og hæmme kvaliteten af 

revision, uden at det nødvendigvis påvirker koncentrationen på revisionsmarkedet.  Der har 

blandt investorer været mere blandet modtagelse af forslaget om rotationspligt, i forhold til for 

og imod. Der har dog i højere grad været tilhængere af ordning med obligatorisk udbud, frem 

for decideret krav om rotationspligt.  Det menes, at det mest nødvendige er en større grad af 

gennemsigtighed omkring udbud og udnævnelse af revisor. Der har blandt de offentlige 

myndigheder været mange modstandere af forslaget om rotationspligt.  Et forslag fra en 

offentlig myndighed var, at revisionskomite skulle bedømme, hvorvidt der var en trussel mod 

revisors uafhængighed, og at en rotation derfor var nødvendig. Dette ville fremme 
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uafhængigheden og undgå et rigidt system med faste regler. Der er blandt akademikere en 

blandet modtagelse af forslaget, som det er tilfældet med investorer. Der kommes med flere 

forskellige ændringer til forslaget om rotationspligt, så det bedre tilpasses, såsom overlap 

mellem ny og gammel revisor, så delingen af viden sker mere fordelagtigt. Der er forskning, 

som taler for at rotationspligt kan være fordelagtig under særlige omstændigheder, mens 

anden forskning indikere en større risiko for fejl når revisors periode er kort (European 

Commission, 2011: side 17F). 

Der er en overvejende modstand mod forslaget hos de adspurgte aktører, og flere af aktørerne 

mener, at højere grad af udbud er den bedste løsning end rotation på nuværende tidspunkt.     

Andre tjenesteydelser end revision 

Brancheforeninger er overvejende imod en begrænsning af ikke-revisionsydelser. Der er dog få 

respondenter der mener, at der muligvis kan være begrænsninger ved virksomheder af offentlig 

interesse. Big-4 er imod og mener, at enhver begrænsning vil hæmme den økonomiske 

uafhængighed og den ekspertise de har til rådighed. Det menes der ud over, at en begrænsning 

går imod EU-kommissionens mål om at fjerne byrder, administrativt og lovmæssigt, for service 

sektoren, som er et vækstmarked i Europa. Big-4 mener, at der allerede er strenge krav 

vedrørende uafhængighed, og et sådan tiltag derfor ikke er nødvendigt. Det nævnes som 

alternativ, at revisionskomiteer kan vurdere kundeforholdet og ydelser, for derefter at komme 

med en godkendelse. De kan der ud over være inde over revisionshonorar og sikre, at der ikke 

benyttes lowballing. (European Commission, 2011: Side 18F) 

De små revisionsvirksomheder betragter et forbud som et vigtigt tiltag til at sikre 

uafhængighed. De mener dog, at en begrænsning udelukkende burde være rettet mod 

virksomheder af offentlig interesse og de systemiske finansielle institutter. De mener ikke, at en 

begrænsning skal være rettet mod de mindre kunder, da mange mindre revisionsvirksomheders 

eksistens i så fald vil være truet. (European Commission, 2011: side 19) 

Der er med hovedparten af svarene fra investorerne, en holdning til ikke-revisions relaterede 

ydelser, der ikke har en naturlig forbindelse til revisionen, skal begrænses eller forbydes, da de 

er den primære grund til interessekonflikter. Det burde være et krav, at der etableres passende 
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beskyttelse som kan minimere risikoen som ydelserne kan have. Der skal være bedre 

transparens i forhold til andre ydelser end revisions, så interessenterne kan rejse deres 

bekymringer på basis af relevant viden omkring forholdene. Der ønskes i højere grad en klarhed 

omkring, hvad ikke revisions relaterede ydelser er, og der forslås udvikling af en liste med tilladt 

og forbudte ydelser. (European Commission, 2011: Side 19)  

De offentlige myndigheder argumenterer for, at udbud af ikke revisions relaterede ydelser 

forbedre revisors viden om virksomheden, og derfor øger revisionens kvalitet. Det skal derfor 

ikke forbydes for alle kunder. Det burde bedømmes fra gang til gang, hvorvidt der kan leveres 

en bestemt ydelse. En af de nævnte løsninger var, at lave en liste over hvilken ydelser der ikke 

må leveres. I tilfælde, hvor kunden er en virksomhed af offentlig interesse, ville det være 

passende at lade revisionskomiteen tage beslutning. Beslutningen vil blive truffet på grundlag af 

konkrete oplysninger, og det er derfor ikke nødvendigt med specifikke regler (European 

Commission, 2011: Side 20). 

Der er blandt akademikere en bred opbakning til enten en pause, eller et forbud af de ikke 

revisions relaterede ydelser, til revisionskunder. Den sidste løsning ville tillade, at 

revisionsvirksomheder beholder ekspertise, men ikke fremstår som uafhængige. Det menes 

dog, at revisions og ikke revisions relaterede ydelser skal forhåndsgodkendes af 

revisionskomiteer. Et forbud vil utvivlsomt have en positiv effekt på tredje parters opfattelse af 

revisors uafhængighed (independence in appearance). Forskning viser dog, at det ikke er alle 

ydelser der har en negativ effekt på opfattelsen af uafhængighed.  Der vil med vise ydelser 

være behov for et forbud, da overførelse af viden mellem revision og service bruges til 

nedbringelse af revisionsomkostninger, og ikke til forøgelse af revisionens kvalitet. Det er 

muligt, at de ikke revisions relaterede ydelser er nyttige for revisionsvirksomheden og 

virksomheden, men den mulige mangel på uafhængighed er skadende for interessenternes 

interesser. En eventuelt manglende uafhængighed kan ikke retfærdiggøres med argumenter 

om øget effektivitet, i hverken revision eller service områder. Revisors uafhængighed bør 

overvåges og eventuelle overtrædelser af reglerne skal offentliggøres. Der er med de fleste 

former for service en signifikant forringelse af den stalkeholders opfattelse af revisors 
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uafhængighed, en intern opdeling i revisionsvirksomheden med revisionsafdeling og 

serviceafdeling øger ikke opfattelsen af uafhængighed (European Commission, 2011: side 20). 

Advokater, skatterådgivere og andre konkurrenter inden for rådgivning, mener ikke at 

revisionsvirksomheder burde levere ikke revisions relaterede services. (European Commission, 

2011: side 20) 

Virksomheder og brancheorganisationer støtter ikke op om et forslag, da det er vigtigt for 

revisionskvaliteten at revisionsvirksomheder opretholder deres ekspertise, som fås gennem 

udbud af serviceydelser. Der er få som mener, at det er værd at undersøge et forbud af 

serviceydelser til revisionskunder.  

4.3 EU-kommissionens forslag  

Den 30.11.2011 blev forslaget om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af 

interesse for offentligheden, fremlagt af EU-kommissionen. Det er blevet delt op i forhold til 

rotationspligt, som er beskrevet i artikel 33 revisionsopgavens varighed og begrænsning af 

andre tjenesteydelser end revision, som er beskrevet i artikel 10, forbud mod udførelse af ikke-

revisionsydelser, samt artikel 9 revisionshonorar.  

Revisionsopgavens varighed 

Forslaget omkring revisionsopgavens varighed er bedre kendt som rotationspligt, og 

omhandler, hvor længe revisor eller revisionsvirksomhed kan udføre den lovpligtige revision for 

den samme virksomhed, som er af interesse for offentligheden.  Jeg har valgt ikke at forholde 

mig til joint audit som beskrevet i afgrænsningen, og forslaget til lovteksten som indeholder 

joint audit elementer vil derfor ikke blive nævnt.  Joint audit har i forbindelse med rotationspligt 

kun den betydning, at varigheden af engagementet må være længere såfremt der er to 

revisorer eller revisionsvirksomheder.  

En revisor eller revisionsvirksomhed skal udnævnes til en indledende opgave, som ikke må have 

en varighed på under to år. Virksomheden må derefter forlænge en gang, og den samlede 

varighed på revisionsopgaven må højest vare seks år. Det er muligt for en virksomhed, af 

interesse for offentligheden, at anmode om en forlængelse så revisoren eller 
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revisionsvirksomheden kan genudnævnes og påtage sig endnu en opgave. Varigheden ved den 

tredje opgave må højest være to år.  

Der vil, efter den maksimalt tilladte varighed, være en cooldown periode på fire år for revisoren 

eller revisionsvirksomheden, hvor den lovpligtige revision ikke må udføres for virksomheden af 

interesse for offentligheden. Denne cooldown periode er ligeledes gældende for et eventuelt 

netværk inden for unionen.  

Der er i forslaget også fokus på intern rotation og de ledende revisionspartnere, som har 

ansvaret for udførelse af den lovpligtige revision, må ikke deltage i mere end syv år. De kan, 

efter en pause på minimum tre år, atter deltage i den lovpligtige revision.  Det er pålagt revisor 

eller revisionsvirksomhed at etablere en dertil passende rotationsordning for de øverste 

medarbejdere, tilknyttet den lovpligtige revision. Rotationen skal være på grundlag af individer 

snarere end hele hold. Der skal være rimelighed i omfang og størrelse af aktiviteterne og det 

skal være dokumenteret, således at en kompetent myndighed kan bedømme om den anvendes 

korrekt.  

Hvis en revisor eller en revisionsvirksomhed bliver erstattet, skal den tidligere part overlevere 

en sagsmappe, indeholdende alle relevante oplysninger om den reviderede virksomhed. De 

oplysninger skal bidrage til en forståelse af virksomhedens forretning og interne organisation, 

så der sikres kontinuitet i den lovpligtige revision og den nyudnævnte revisor, eller 

revisionsvirksomhed har et sammenligningsgrundlag med de foregående års udførte revision.  

Den tidligere part skal ligeledes give adgang til revisionsprotokollaterne og kunne dokumentere 

overfor kompetent myndighed, at de oplysninger er videregivet til den nye revisor eller 

revisionsvirksomhed.   

Begrænsning af udførelse af ikke-revisionsydelser 

Der står i forslaget til Europa parlamentet og rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig 

revision af virksomheder af offentlig interesse skrevet, hvilke ydelser revisor må tilbyde kunder, 

for hvem denne udfører lovpligtig revision for.   



37 
 

Revisor må kun udføre ydelser for op til 10 % af det samlede honorar ifølge artikel 9. Det vil 

sige, at er det samlede revisionshonorar på 1 million kroner må der kun udføres relaterede 

revisionsydelser for 100.000 kroner. Der er der ud over et krav om, at hvis det samlede 

revisionshonorar overstiger 20 % af revisionsvirksomhedens omsætninger, eller på 2 følgende 

år overstiger 15 % af omsætningen, så skal revisionskomiteen overveje, hvorvidt revisor skal 

underlægges en kvalitetskontrol. Der skal med de 15 % af omsætningen på 2 følgende år 

ligeledes ske en informering til en kompetent myndighed, som kan vurdere, hvorvidt 

revisionsvirksomheden må fortsætte i en periode på ikke mere ned 2 år.  

Det er for revisor eller revisionsvirksomhed kun tilladt at udføre den lovpligtige revision og 

ydelser, dertil knyttet til ved revision af en virksomhed af offentlig interesse. Hvis revisor er en 

del af et netværk, må et medlem af netværket gerne udføre lovpligtige revisionsydelser eller 

relaterede finansielle revisionsydelser for virksomheden. De finansielle revisionsydelser er i 

artiklen revision eller gennemgang af delårsregnskaber. Erklæring om redegørelse for 

virksomhedsledelse. Erklæring af spørgsmål om socialt ansvar. Erklæring om, eller påtegning af, 

rapporteringen til tilsynsmyndighederne for finansielle institutioner, som ligger ud over den 

lovpligtige revision. Den har til formål at bistå tilsynsmyndighederne i deres rolle, såsom om 

kapitalkrav eller en bestemt soliditetsgrad der udtrykker, hvor stor sandsynlighed der er for, at 

en virksomhed fortsat kan indfri sine gældsforpligtelser, erklæring om at skattebestemmelserne 

er overholdt, hvis der stilles krav herom i henhold til national lovgivning. Enhver anden 

lovpligtig opgave relateret til revisionsarbejde, som EU lovgivningen pålægger revisoren eller 

revisionsvirksomheden.   

Det er ikke tilladt for en revisor eller revisionsvirksomhed at udføre ikke-revisionsydelse for en 

virksomhed af interesse for offentligheden, hvor der bliver udført lovpligtig revision. Det gælder 

ligeledes for eventuelt moderselskab eller virksomheder, som kontrolleres af virksomheden af 

interesse for offentligheden.  Det forbud er ligeledes gældende for medlemmer af et netværk, 

hvis revisor måtte være medlem af sådan et. 

I forslaget er der beskrevet, hvad der forstås ved ikke-revisionsydelser. De er delt op i to 

kategorier - en der medfører interessekonflikt, og en der kan medfører interessekonflikt. De 
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ydelser, der menes automatisk at medføre en interessekonflikt er ekspertydelser, der ikke har 

relation til revision, skatterådgivning, generel forvaltning, og andre rådgivningsydelser. 

Bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber. Udvikling og gennemførelse af en 

intern kontrol- eller risikostyringsprocedure relateret til udarbejdelsen af og/eller kontrollen 

med finansieringsoplysninger i regnskaberne samt risikorådgivning. Vurderingsydelser, 

udarbejdelse af ekspertvurderinger og rapporter om apportindskud.   Aktuarydelser og juridiske 

ydelser, herunder tvistløsning. Udformning og indførelse af finansielle 

informationsteknologisystemer for virksomheder af interesse for offentligheden. Deltagelse i 

revisionskundens interne revision, og udførelse af ydelser relateret til den interne 

revisionsfunktion.  

De ydelser der kan medføre en interessekonflikt, er ydelser relateret til menneskelige 

ressourcer, herunder ansættelse af den øverste ledelse. Afgivelse af støtteerklæringer til 

investorer i forbindelse med udstedelse af virksomheds værdipapirer. Udformning og indførelse 

af finansielle informationsteknologisystemer for virksomheder af interesse for offentligheden. 

Due Diligence-ydelser til sælger eller køber i potentielle fusioner og overtagelser, og erklæring 

om den reviderede virksomhed til andre parter i en økonomisk eller forretningsmæssig 

transaktion.  Der kan ske godkendelse af ydelserne fra enten kompetent myndighed eller 

revisionsudvalg, hvorefter revisionsvirksomheden gerne må levere ydelsen til virksomheden.  

Der bliver slutligt i artikel 10 oplistet forskellige betingelser, der ved opfyldelse påkræver at en 

revisionsvirksomhed indstiller sin aktivitet i forhold til rådgivning, og bliver ”pure audit”. De 

betingelser er, hvis revisionsvirksomheden har mere end en tredjedel af sine årlige 

revisionsindtægter fra virksomheder af offentlig interesse, og hvis netværket det indgår i, 

tilsammen har en indtægt på over 1.500 mio. EUR. Revisionsvirksomheder der opfylder de 

betingelser, skal indstille både direkte og indirekte ikke revisionsrelaterede ydelser for 

virksomheder af interesse for offentligheden, må ikke tilhøre et netværk i Unionen der tilbyder 

disse.  
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4.4 Europa parlamentets JURI komites forslag 

Den 25. april 2013 havde EU-parlamentets JURI komite stemt og udsendt en ændret udgave af 

EU-kommissionens forslag. Der er lavet væsentlige ændringer i alle tre af de gennemgået 

artikler. Jeg vil henvise til dette forslag som værende JURI forslaget, og det tidligere beskrevne 

forslag som EU-kommissionens forslag.    

Rotationspligt 

Der er blevet ændret i artikel 33, således at den indledende aftale med revisor skal have en 

varighed på minimum et år. Det var med EU-kommissionens forslag to år, så betyder 

ændringen, at kunden har større mulighed for revisorskifte og ikke længere binder sig for to år.  

Det er muligt for virksomheden at forny aftalen med revisor mere end en gang, som det 

tidligere var tilfældet.  

Det er op til det enkelte medlemsland, at sørge for at den samlede revisionsperiode ikke er 

længere end 14 år.  Det var med det tidligere forslag 6 år, så det må betegnes som en væsentlig 

forøgelse. Der er yderligere blevet indført en mulighed for, at perioden kan forlænges op til 25 

år, såfremt et af tre punkter opfyldes. Der laves en offentlig udbudsrunde for den obligatoriske 

rotation, en gennemgående vurdering af revisionsaftalen fra revisionskomiteen, eller der gøres 

brug af joint audit, og en ekstra revisor tilføjes. Der er altså et spring fra 8 år til 25 år i forhold til 

den maksimalt tilladte periode for revisor.  

Der er intet ændret i forhold til rotation af underskrivende revisor, og her er grænsen stadig 7 

år, hvorefter en cooldown periode på 3 år indtræffer. 

Begrænsning af udførelse af ikke-revisionsydelser 

Den begrænsning som lå i artikel 9 er fjernet og honorar for ikke-revisionsrelaterede ydelser er 

således ikke bundet op på honorar for revisionsydelser.  

Der er ikke længere et koncept med ”pure audit” revisionsvirksomhed, og det kan således ikke 

forbydes for en revisionsvirksomhed at udbyde hverken direkte, eller indirekte ikke 

revisionsrelaterede ydelser.  
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4.5 Sammenligning 

Jeg vil lave en sammenligning og fremhæve de centrale forskelle på de tre lovgivninger. 

 Der er i forhold til rotationspligt følgende forskellige mellem de tre lovgivninger: 

Figur 511 

Det er fælles for alle tre, at den underskrivende revisor skal udskiftes efter en periode på 7 år. 

Der er en forskel i forhold til cooldown perioden, på 3 år i både EU-kommissionen og JURI 

komiteens forslag, hvor det er på 2 år i den danske lovgivning.  

Der er i den danske lovgivning intet krav om rotation i forhold til revisionsvirksomheden. Der er 

sket i udvikling i forhold til det oprindelige udspil fra EU-kommissionen, hvor der skal roteres 

efter en periode på maksimalt 8 år, til JURI komiteens udspil hvor det er efter maksimalt 25 år. 

Der er stor forskel på de 3 lovgivninger på det punkt, og det går således fra intet krav om 

rotation til et krav om rotation hvert 8 år.  

 Der er forskel på de tre forslag i forhold til minimum længden på et engagement: 

Figur 612 

Det har den betydning, at virksomheden i højere grad er bundet til en revisionsvirksomhed og 

ikke har muligheden for, at skifte såfremt et bedre tilbud f.eks. måtte komme.  

                                                           
11 Egen udarbejdelse 
12 Egen udarbejdelse 

Nuværende lovgivning Underskrivende revisor udskiftes efter 7 år 

og har cooldown på 2 år 

EU-kommissionen Revisionsvirksomhed skal udskiftes hvert 6 

år, kan forlænges til 8 år.  

JURI Komite  Revisionsvirksomhed skal udskiftes hvert 14 

år, kan forlænges til 25 år ved opfyldelse af 

betingelser. 

Nuværende lovgivning 1 år 

EU-kommissionen 2 år 

JURI komite 1 år 
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Der er i forhold til andre tjenesteydelser en del punkter hvor der er forskelle mellem de tre 

lovgivninger.  

Begrænsning på ikke-revisionsydelser i forhold til revisionshonorar: 

Nuværende lovgivning Ingen direkte begrænsning 

EU-kommissionen Relaterede finansielle revisionsydelser må 

max udgøre 10% af revisionshonorar 

JURI komite Ingen direkte begrænsning 

 Figur 713 

Der er ikke en direkte begrænsning med den danske lovgivning. Det samlede honorar fra en 

kunde må ikke overstige 20% af den samlede omsætning hos revisionsvirksomheden, det kan 

fraviges under særlige omstændigheder, og beslutningen tages af erhvervs og 

selskabsstyrelsen.  

Der er med både EU-kommissionen og JURI komiteens forslag et krav om, at hvis 

revisionshonorar overstiger 20% af den samlede omsætning så skal revisionskomiteen vurdere, 

hvorvidt der skal udføres kvalitetskontrol af revisor. Der skal i tilfælde af overstigning på 15 % i 

2 efterfølgende år ske en underretning til en kompetent myndighed, som skal bedømme, 

hvorvidt revisor må fortsætte i en periode på ikke mere end 2 år.  

Der er hverken med den nuværende lovgivning eller JURI komiteens forslag, en direkte 

begrænsning, forstået på den måde, at finansielle revisionsydelser til en virksomhede ikke må 

overstige en vis procent.  Det vil derfor være muligt for revisor at udføre sådan ydelser for 30 % 

af det samlede honorar, uden det giver anledning til andre foranstaltninger end revisors 

normale uafhængighedsovervejelser. Det er derimod ikke tilfældet med EU-kommissionens 

forslag, hvor det ikke må overstige 10 %. Der bliver dog ikke informeret om hvilken sanktioner 

en overstigning medfører. 

 

                                                           
13 Egen udarbejdelse 
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Vurdering af ikke-revisionsydelserne 

Der er, ud over lovgivningen, som definerer rammerne, også en aktør som skal foretage en 

vurdering af, hvorvidt den konkrete tjenesteydelse kan levere uden det hæmmer revisors 

uafhængighed. 

Nuværende lovgivning Revisor og revisionsvirksomhed 

EU-kommissionen Specifik liste over forbudte ydelser 

JURI komite Specifik liste over forbudte ydelser og 

revisionskomites bedømmelse 

Figur 814 

Der er med den danske lovgivning ikke opstillet en liste over hvilken konkrete ydelser der 

skader revisors uafhængighed. Det er revisor som ud fra principper, samt vejledninger som 

vurderer, hvorvidt en konkret kan leveres.  

EU-kommissionen og JURI komiteens forslag har hver især opstillet en udførlig liste over 

ydelser.  Der er forskel på, hvordan ydelserne anskues og, hvad der i JURI komiteens forslag er 

betegnet som en finansiel relateret revisionsydelse. Det ikke nødvendigvis i EU-kommissionens, 

JURI komiteens liste er som udgangspunkt mindre restriktiv end EU-kommissionens og 

indeholder færre forbudte ydelser. Den store forskel ligger i, at revisionskomiteen i JURI 

komiteens forslag skal gå ind og godkende en ydelse. Der skal altså ske en godkendelse fra en 

tredige part, om end denne ikke kan betegnes som uafhængig, da revisionskomiteen er en del 

af virksomheden. JURI komiteen har lavet et kompromis, hvor der i stedet for på forhånd 

forbudte ydelser, sker en vurdering af en tredige part.   

  

                                                           
14 Egen udarbejdelse 
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5. Det danske revisionsmarked  

Der vil i dette afsnit blive kigget på det danske revisionsmarked for børsnoterede virksomheder 

i forhold til, hvordan den nuværende koncentration og konkurrence er. Det er formålet, at 

skabe et overblik over det nuværende marked, som der senere i afhandlingen kan analyseres 

på. 

Det danske revisionsmarked kendetegnes ved, få store revisionsvirksomheder, og mange små 

og mellemstore revisionsvirksomheder. Der var 1835 revisionsvirksomheder i året 2010, hvilket 

fortæller, at det er en branche med mange aktører (ESCP,2011: side 72). De store revisionsvirk-

somheder har en markant højere markedsandel, antal medarbejdere, og omsætning i forhold til 

de mellemstore revisionsvirksomheder, som er illustreret af en opgørelse fra Berlingske:  

 

Figur 915 

                                                           
15 Udgivet i Berlingske Business magasin, torsdag 7. februar 2013 
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Det er værd at notere, at betegnelsen Big-4 på det danske marked ikke vil inkludere Ernst & 

Young, hvis den skulle være dækkende over de fire største revisionsvirksomheder målt på 

omsætning. BDO har højere omsætning, og det er kun på revision af de store virksomheder, 

hvor Ernst & Young overhaler BDO. 

De fem største revisionsvirksomheder har generelt haft en voksende omsætning siden 2006, 

hvis der ses bort fra Ernst & Young, som grundet salg af dele af virksomheden, har mistet 

omsætning. Udviklingen ser således ud: 

 

Figur 1016 

BDO og PwC er de to store revisionsvirksomheder, som har haft den største 

omsætningsstigning siden 2006. KPMG og Deloitte har haft en moderat stigning, og Ernst & 

Young har som førnævnt, haft et fald, men synes dog at være på vej tilbage mod 2006 niveauet.  

Der er mere end ét produkt på revisionsmarkedet, og det fremgår af fordelingen af 

omsætningen i forhold til revision og revisionsrelaterede ydelser, skatterådgivning, og anden 

rådgivning:  

                                                           
16 16 Udgivet i Berlingske Business magasin, torsdag 7. februar 2013 
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Revisionsvirksomhed år 
Revision og 
relaterede ydelser Skatterådgivning 

Anden 
rådgivning 

BDO 11-12 41% 9% 50% 

  10-11 51% 9% 40% 

Deloitte 11-12 43% 13% 44% 

  10-11 43% 13% 44% 

Ernst & Young 11-12 56% 21% 23% 

KPMG 11-12 53% 24% 23% 

  10-11 55% 23% 22% 

PwC 11-12 49% 16% 35% 

  10-11 47% 15% 38% 
Figur 1117 

Den gennemsnitlige fordeling af omsætning hos de fem revisionsvirksomheder, for de to år er 

som følgende: 

år Revision og relaterede ydelser Skatterådgivning Anden rådgivning 

2011-12 48% 17% 35% 

2010-11 49% 15% 36% 
Figur 1218 

Der synes at være en relativ stabil fordeling af omsætning, i forhold til de tre kategorier. 

Revision er den primære ydelse med en smal margin, hvis det anskues ud fra gennemsnittet. 

Deloitte og BDO har dog en højere procentdel af omsætningen fra anden rådgivning end 

revision, mens KPMG og Ernst & Young har en omsætning fra revision på lidt over 50 %. Det at 

anden rådgivning i gennemsnittet står for ca. 35 % af omsætning de to år viser, at de fem 

største revisionsvirksomheder har en væsentlig del af deres indkomst fra det område, hvis 

skatterådgivning tilføjes er tallet ca. 50 %.  De fem største danske revisionsvirksomheder har en 

væsentligt del af omsætningen fra andre ydelser end revision. I tilfældet med Deloitte kan man, 

hvis der udelukkende ses på omsætningen, i højere grad betragte virksomheden som 

konsulentvirksomhed end revisionsvirksomhed. 

                                                           
17 Egen udarbejdelse ud fra revisionsvirksomhedernes gennemsigtighedsrapporter. Det har ikke været muligt at 
fremskaffe gennemsigtighedsrapport for Ernst & Young for året 2010-11 
18 Egen udarbejdelse 



46 
 

Der findes to former for markeder; det heterogene og homogene. Der er på det heterogene 

marked forskel på det produkt, som bliver leveret af sælgerne, og køberen kan derfor vælge 

produktet af andre årsager end pris. Der er derimod ingen forskel på produktet leveret på det 

homogene marked; et eksempel kan være det danske el marked, hvor vi som forbrugere ikke 

kan skelne sælgernes produkt fra hinanden på et andet umiddelbart parameter, end pris.  

Det er nødvendigt at dele revisionsmarkedet op i to - det revisionsrelaterede og det 

rådgivningsrelaterede. Det revisionsrelaterede vil være et homogent marked i forhold til, at Big-

4 revisionsvirksomhederne har så mange ligheder, såsom internationalt netværk, ekspertise 

inden for mange forskellige områder, kapacitet til krævende opgaver, og omdømme. Dernæst 

er produktet revision reguleret af lovgivning, og har formkrav både til udførelsen og til 

resultatet i form af en påtegnelse. Det eneste umiddelbare parameter som aktionærer kan 

måle på ved læsning af et regnskab, vil være revisionshonorar. Naturligvis under 

forudsætningen at Big-4 revisionsvirksomhederne har lige godt omdømme. Markedet for 

rådgivning vil der imod være heterogent, da rådgivningsopgaver er dynamiske og i modsætning 

til revision, ikke er reguleret i så høj grad. Rådgivningens mål, form, og pris kan være vidt 

forskelig, alt efter hvilken revisionsvirksomhed der står for opgaven. Markedet for rådgivning er 

åbent for advokatfirmaer og andre konsulentvirksomheder, i modsætning til det lukkede 

revisionsmarked.     

5.1 Koncentration på det danske revisionsmarked 

Det er valgt at lave koncentrationsanalyse på henholdsvis C20 cap, large cap, mid cap, small 

cap, alle børsnoterede virksomheder, og i forhold til de 15 største banker i Danmark. Det er 

valgt udelukkende at analysere på koncentration i forhold til mandater og ikke omsætning.  

Den første del af markedet for børsnoterede virksomheder der analyseres på, er C20 cap. Der 

er i alt 19 virksomheder. Da A. P Møller Mærsk både har A og B Aktier, er denne slået sammen 

til et revisionsmandat. Der er derudover joint audit på A.P Møller - Mærsk A/S, hvor det er 

KPMG og PwC der er revisorer. Den markedsandel som det pågældende mandat giver, er blevet 

delt i to og fordelt på de to revisionsvirksomheder.  
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 Deloitte Ernst & Young KPMG PwC I alt 

Mandater 6 1 5,5 6,5 19 

Procent 32% 5% 29% 34% 100% 
Figur 1319 

Der er et CR1 på 34 %, og CR4 på 100 %. HHI ligger på 3046, som indikerer et marked med høj 

koncentration. Det er ikke umiddelbart den store overraskelse, da C20 cap er et index med 

store virksomheder, som med stor sandsynlighed har krav til revisionsvirksomheden i forhold til 

størrelse, eventuelt internationalt netværk, og ekspertise.  

Den næste del af markedet der er lavet koncentrationsanalyse på, er large cap. Der er her 3 

virksomheder mere end C20 cap.  

 Deloitte Ernst & Young KPMG PwC I alt 

Mandater 6 2 7,5 7,5 24 

Procent 26% 9% 32,5% 32,5% 100% 
Figur 1420 

Der er et CR1 på 32,5, hvor både KPMG og PwC er markedsleder og har største markedsandel. 

CR4 ligger som med C20 cap på 100 %. HHI er udregnet til 2869. Der er i forhold til C20 cap et 

lille fald i koncentrationen, og markedsandelen er mere jævnt fordelt ud på 

revisionsvirksomhederne. Markedet skal stadig betragtes som havende en høj koncentration. 

Der er på mid cap i alt 25 mandater fordelt på 24 virksomheder. Der er joint audit på Simcorp 

A/S mellem KPMG og PwC, hvor markedsandelen bliver delt mellem de to, som det er tilfældet 

med A.P Møller Mærsk. Tallene for mid cap ser således ud: 

 Deloitte Ernst & Young KPMG PwC Beierholm I alt 

Mandater 7 3 4,5 8,5 1 24 

Procent 29% 12,5% 19,0% 35,5% 4,0% 100% 
Figur 1521 

                                                           
19 Egen udarbejdelse  
20 Egen udarbejdelse 
21 Egen udarbejdelse 
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Der er et CR1 på 35,5 %, hvilket er højere end det er tilfælde med både C20 cap og large cap. 

Det er stadig PwC som er markedsleder og har den højeste markedsandel. CR4 er denne gang 

på 96 % i og med at der er fem revisionsvirksomheder på denne del af markedet. HHI er 

udregnet til at være 2634. Der er således sket et fald i koncentrationen, og det ligger faktisk på 

grænsen til at kunne betegnes som et marked med moderat koncentration.  

På small cap er der 109 mandater fordelt på 102 virksomheder. Der er 7 joint audit, og i 

modsætning til large og small cap, markant flere revisionsvirksomheder.  Oversigten over 

mandater og markedsandele i procent er som følgende: 

Revisionsvirksomhed mandater Markedsandel HHI 

AP 1,5 1,5% 0,000225 

BDO 3 2,9% 0,000841 

Beierholm 7,5 7,4% 0,005476 

Deloitte 32,5 31,9% 0,101761 

Ernst & Young 0 0% 0 

Grant Thornton 1 1,0% 0,0001 

KPMG 26 25,5% 0,065025 

Nielsen & Christensen 1,5 1,5% 0,000225 

PwC 29 28,4% 0,080656 

I alt 102 99,99% 0,254309 
Figur 1622 

Der er udregnet et CR1 på 31,9 %, og det er denne gang Deloitte som er markedsleder. CR4 

ligger på 93 % og CR8 er 100 %. HHI ligger på 2543, og der er stadig tale om et marked med høj 

koncentration, men det er endnu tættere på, at være et moderat koncentreret marked, end det 

er tilfældet med mid cap. Der er på small cap ikke tale om Big-4 dominans, da Ernst & Young 

faktisk ikke har et eneste mandat. Der er nærmere tale om Big-3 dominans. De tre 

revisionsvirksomheder Deloitte, KPMG, og PwC har i alt 85,8 % af markedet på small cap.  

Der samlet 174 mandater fordelt på 165 børsnoterede virksomheder. Der er i alt ni 

revisionsvirksomheder på markedet. Oversigten over mandater og markedsandele i procent er 

som følgende:  

                                                           
22 Egen udarbejdelse 
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Revisionsvirksomhed  mandater markedsandel HHI 

Deloitte 50,5 31% 0,0961 

KPMG 36 22% 0,0484 

PwC 48 29% 0,0841 

Beierholm 13,5 8% 0,0064 

AP 1,5 1% 0,0001 

Ernst & Young 9 5% 0,0025 

Nielsen & Christensen 1,5 1% 0,0001 

BDO 4 2% 0,0004 

Grant Thornton 1 1% 0,0001 

i alt 165 100,00% 0,2382 
    

Figur 1723 

Der er et CR1 på 31 %, og det er Deloitte som er den samlede markedsleder, hvad angår de 

danske børsnoterede virksomheder. CR4 er 90 % og viser, at det er fire revisionsvirksomheder 

som sidder på langt størstedelen af det danske revisionsmarked for børsnoterede 

virksomheder. Der kunne laves et CR3, som ville være 82 %, hvilket ville fortælle at det faktisk 

var tre revisionsvirksomheder, som sad hovedparten af markedet. HHI er udregnet til at være 

2382, og er derfor i den øvre del af kategorien moderat koncentreret marked.  

Finansrådet har udgivet en liste over de 15 største pengeinstitutter24. Den liste er inkluderet, da 

pengeinstitutter ligeledes er virksomheder af offentlige interesse, og EU-kommissionens forslag 

vil ligeledes gælde for dem.  

 Beierholm Deloitte KPMG PwC RIR Revision i alt 

Mandater 1 5 5 3 1 15 

Procent 6,66% 33,33% 33,33% 20% 6,66% 99,98% 
 Figur 1825 

Der er et CR1 på 33 %, som er delt af Deloitte og KPMG. CR3 er på 86 % og støtter den tendens, 

som er gældende for de børsnoterede virksomheder, nemlig at Deloitte, KPMG og PwC sidder 

                                                           
23 Egen udarbejdelse 
24 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/de-stoerste-pengeinstitutter.aspx 
25 Egen udarbejdelse 



50 
 

på langt størstedelen af markedet. HHI er udregnet til at være 2710, og der er derfor tale om et 

marked med høj koncentration.  

5.1.1 Markedskoncentration i forhold til konkurrence på markedet 

Koncentration indikerer forskellige ting i de rapporter, der er undersøgt i afhandlingen. Det vil i 

nogle rapporter være ensbetydende med lav konkurrence, såfremt der er høj koncentration, 

mens en høj koncentration i andre rapporter blot indikerer, at få aktører har store 

markedsandele. De forskellige syn på koncentration vil blive beskrevet, og der vil i 

sammenfatningen drages en generel holdning til begrebet koncentration.  

I EU-kommissionens Grønbog bliver det konstateret, at de store revisionsvirksomheder er 

blevet større og større. Det har resulteret i, at der nu kun er en håndfuld tilbage til at servicere 

de mange store virksomheder rundt i verdenen. Det bliver set som værende problematisk i 

tilfælde af, at en Big-4 revisionsvirksomhed skulle lukke og efterlade virksomheder uden 

mulighed for, at få deres regnskaber revideret. Den høje markedskoncentration kan have ledt 

til, at Big-4 revisionsvirksomheder er blevet så betydningsfulde, at en eventuel lukning af en af 

disse revisionsvirksomheder ville kunne skabe alvorlige forstyrrelser på markederne rundt om i 

verdenen (EU-kommissionen, 2010: Side 4). Der er fra Grønbogen til konsekvensanalysen sket 

en ændring i fokusset på koncentration fra EU-kommissionen, hvor det er gået fra primært 

fokus på risiko, til også at have en konkurrencepræget vinkel. EU-kommissionen mener i 

sammendrag af konsekvensanalysen, at revisionsmarkederne generelt er for koncentrerede, i 

og med at Big-4 reviderer over 85 % af de større børsnoterede virksomheder i langt de fleste 

lande. Dette har skabt en stærk præference i forhold til, at virksomheder vælger Big-4 

revisionsvirksomhederne, fordi det er et valg der giver en tryghed. Denne tilbageholdenhed i 

forhold til at vælge anden revisor end Big-4, er skabt på grund af den høje koncentration. Den 

høje koncentration på et marked kan ifølge EU-kommissionen lede til højere priser, på grund af 

manglende konkurrence. Det er, hvad der er sket på revisionsmarkederne rundt om i Europa, 

hvor virksomhederne skal betale en såkaldt ”premium” for at blive revideret af en Big-4 

revisionsvirksomhed (EU-kommissionen, 2011: side 20F).   
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Competition Commission mener ikke, at en høj markedskoncentration altid indikere svag 

konkurrence mellem aktørerne på markedet, eftersom de kan være sårbare overfor nye aktører 

på markedet, og mindre, allerede etablerede aktører, der ønsker at ekspandere. Det afhænger 

af markedets barrierer, hvorledes konkurrencen på det koncentrerede marked er (Competition 

Commission, 2013: side 231). 

PwC mener ikke, at konkurrence på et marked behøver være knyttet til antallet af 

virksomheder på det pågældende marked, såfremt adgangsbarriererne på markedet er lave. I 

så fald vil virksomhederne, med store markedsandele ikke kunne hæve priserne over 

konkurrence niveau. Der vil være flere virksomheder der kan operere på et marked med 

manglende konkurrence på pris, omvendt vil der kun være plads til få virksomheder på et 

marked med stor koncentration og priskonkurrence (Pricewaterhousecoopers, 2006: side 15). 

En øget koncentration på et marked kan skyldes intens konkurrence på parametre, såsom 

kvalitet og omdømme, frem for på pris. Kunder tillægger andre faktorer end pris en værdi, og er 

derfor villige til at betale for kvalitet og for omdømme. Det vil betyde færre små virksomheder 

på markedet, fordi de ikke i samme udstrækning som de store virksomheder, kan opretholde en 

høj kvalitet og ikke har det samme omdømme. I et sådan tilfælde vil de store virksomheder 

have en stor koncentration, og priserne vil være høje grundet satsningen på kvalitet og 

opretholdelse af det gode omdømme. Der vil dog være konkurrence på markedet, det er bare 

ikke på et prisparameter (Pricewaterhousecoopers, 2006: side 16). 

Der burde ifølge Copenhagen Economics tages i betragtning, hvorvidt det er oplagt at en 

branche som revisionsbranchen har en struktur, hvor revisionsvirksomhederne har mulighed 

for stordrift. Det gør, at markedet vil have en høj koncentration, men ligeledes at der er høj 

konkurrence på markedet. Der kan således på et marked med fire konkurrerende 

virksomheder, sagtens være effektiv konkurrence, hvis der er potentiel konkurrence fra andre 

aktører der vil ind på markedet og der er konkurrencelovgivning, der opdager og hindre unfair 

konkurrence (Copenhagen Economics, 2012: side 39). Det bliver yderligere fortalt, at der intet 

bevis er fundet for, at højt koncentrationsniveau er ensbetydende med manglende konkurrence 

(Copenhagen Economics, 2012: Side 46) 
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Henrik Camel fra FSR stiller spørgsmålstegn ved, hvad der er et optimalt udbud af ydelser på et 

marked. Der opleves at være hård konkurrence på markedet for børsnoterede virksomheder, 

på trods af den høje koncentration. Høj koncentration er dermed ikke ensbetydende med lav 

konkurrence, ifølge Henrik Camel (Camel, H. 2013). FSR skriver i bladet ”Fremtidens Revisor”, at 

høj koncentration ikke nødvendigvis fører til mangel på konkurrence (FSR, fremtidens revisor 

2012: 14). 

5.1.2 sammenfatning 

Det er gennemgående en klar tendens til, at der er høj koncentration på markedet for 

børsnoterede virksomheder. Der er tre revisionsvirksomheder, som har langt størstedelen af 

markedsandele og det er Deloitte, KPMG og PwC. De skiftes til at være markedsleder, og med 

undtagelse af en analysedel er deres markedsandele over 20 %. Koncentrationsanalysens 

resultat stemmer godt overens med den tidligere oplyste størrelse på revisionshusene, og 

omsætning, nemlig at der er et betydeligt hul mellem den tredige største revisionsvirksomhed 

KPMG og den fjerde største BDO.  Der vil, hvis der kigges på markedsandele og omsætning, ikke 

være tale om Big-4, men der i mod om Big-3. Betegnelsen Big-4 vil dog stadig blive benyttet, da 

forskellen internationalt er markant mindre. 

Der er en vis uenighed om, hvorvidt høj koncentration er ensbetydende med lav konkurrence. 

Jeg er ikke i stand til at konkludere ud fra koncentrationsanalysen alene, om der er lav 

konkurrence som følge af den høje koncentration på markedet for børsnoterede virksomheder. 

Der kan sagtens være konkurrence mellem de tre store revisionsvirksomheder, om end det dog 

vil være en atypisk form for konkurrence, som er betydelig anderledes end mere gængse 

markedsformer, i og med at det lave antal aktører gør det muligt, at revisionsvirksomhederne 

kan overvåge hinandens handlinger og reagere på dem. Det vil være markant sværere på et 

marked med mange aktører, end det er tilfældet på et oligopolmarked.  

Koncentrationsanalysen indikerer, at Deloitte, KPMG, og PwC har haft ”held” til at holde på 

markedsandele, og dermed holde andre ude af markedet. Det er dog dermed ikke sagt, at der 

ikke er hård konkurrence imellem de tre aktører. Der vil i afsnittet 5.4 
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revisionsvirksomhedernes strategier blive set nærmere på, hvordan revisionsvirksomheder 

opfatter konkurrencen på markedet, og hvordan de forholder sig til det.  

Resultaterne af koncentrationsanalysen tyder i høj grad på, at der i hvert fald for markedet for 

børsnoterede virksomheder er tale om et oligopolmarked.  

5.2 Det danske marked i forhold til udenlandske markeder   

Det er valgt, at bruge Frankrig, Italien, og Sverige som sammenligning med det danske marked 

for børsnoterede virksomheder. Der er i Frankrig restriktiv lovgivning for, hvilken ydelser revisor 

må udbyde i lighed med EU-kommissionens lovforslag. Det er derfor oplagt at medtage det 

franske marked i sammenligningen. Der er i Italien krav om rotation, og det er derfor valgt for 

at se, hvorvidt der er markante forskelle på et marked med krav om rotation, og det danske 

marked, hvor der ikke er krav om rotation. UK marked og det svenske marked er valgt fordi, at 

der hverken er krav om rotation eller restriktioner i forhold til udbud af ydelser.  

Den første del af markedet for børsnoterede virksomheder der sammenlignes på, er det største 

index, hvad der svare til C20 cap i de pågældende lande.  

land år virksomheder CR1 CR4 CR8 HHI 

Danmark 2013 19 34% 100% 100% 3046 

  2009 20 33% 95% 100% 2834 

  2004 19 26% 78% 100% 1833 

Frankrig 2009 40 25% 84% 100% 2038 

  2004 40 30% 73% 96% 1818 

Italien 2009 39 30% 98% 100% 2482 

  2004 40 35% 100% 100% 2662 

Sverige 2009 29 40% 100% 100% 3089 

  2004 30 34% 100% 100% 2792 

UK 2009 99 37% 99% 100% 2666 

  2004 100 43% 99% 100% 2912 
Figur 1926 

Der er i alle lande, undtagen Frankrig, tale om markeder med høj koncentration, og 

markedslederen har en andel på over 30 %. Det er fælles for alle landene, undtagen Italien og 

                                                           
26 ESCP,2011: Side 121F 
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UK, at der er sket en stigning i koncentrationen over årene. Det er især gældende på det danske 

marked, hvor det er gået fra den nedre del af moderat koncentration i 2004, til høj 

koncentration i 2013. Det svenske marked har hele tiden kun haft fire revisionsvirksomheder, 

hvor Italien havde det i 2004, og Danmark så har det nu.  Der er på UK markedet sket et fald i 

koncentrationen, og markedslederen er gået fra 43 % i 2004, ned til 37 % i 2009. Det er dog 

stadig, på trods af faldet, over den gennemsnitlige markedsleders andele som er på 33 %.  

  

Land år virksomheder CR1 CR4 HHI 

Frankrig 2009 550 15% 51% 740 

  2004 489 15% 42% 551 

Italien 2009 260 29% 87% 2064 

  2004 276 27% 88% 2053 

Sverige 2009 260 36% 93% 2463 

  2004 272 30% 93% 2370 

Danmark 2013 165 31% 90% 2302 

  2009 159 27% 79% 1876 

  2004 175 21% 68% 1314 

UK 2009 1023 22% 72% 1394 

  2004 313 37% 98% 2654 
Figur 2027 

Det er fælles for alle landene undtagen UK, at der er sket en stigning i koncentrationen over 

årene. Der er på det danske marked sket en stigning fra ikke koncentreret i 2004, til næsten at 

kunne betegnes som højt koncentreret i 2013. Den danske stigning fra 2004 til 2009 er ligeledes 

markant højere, end stigningen på de andre markeder. Der er på UK markedet sket et fald i 

koncentrationen. Der er dog sket en ændring i størrelsen på den undersøgte population, og det 

har resulteret i en tre dobling for året 2009, i forhold til 2004.  

Frankrig har et HHI tal der tyder på et marked, hvor der ikke er koncentration. Forklaringen på 

det er ifølge ESCP, at der er en række mellemstore revisionsvirksomheder som har haft succes 

med at vokse, og dernæst det franske joint audit system (ESCP, 2011: side 108). EU-

kommissionen mener ligeledes, at det franske joint audit system er en stor del af forklaringen 

                                                           
27 ESCP, 2011: Side 116F 
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på de mellemstore revisionsvirksomheders øgede markedsandele, i forhold til andre 

europæiske lande og den lavere koncentration (EU-kommissionen, 2011: side 20). Italien og 

Danmark har alle markeder med moderat koncentration. Det overraskende er, at Frankrig har 

så lav koncentration i forhold til de andre lande, når det er obligatorisk rotation der betegnes 

som det primære værktøj til at sænke koncentrationen. Italien ligger i samme kategori som 

både Danmark og Sverige, og tallene indikerer ikke væsentlige forskelle. Der har været et skift i 

forhold til hvilke virksomheder der betegnes som værende på et reguleret børsmarked i UK, og 

tallene for 2004 og 2009 er derfor vidt forskellige. Tallene for 2004 tyder dog på et marked der i 

høj grad har ligheder med det danske marked.  

Det kan sandsynligvis have en indflydelse på HHI, at den franske koncentration er udregnet på 

baggrund af et marked, der er dobbelt så stort som de andre. Det at markedet er så stort, giver 

en markant større chance for, at de andre aktører end de typiske Big-4 revisionsvirksomheder, 

kan få markedsandele.  

Hvis der udelukkende kigges på udviklingen på det danske marked, vil man se en stigning 

gennem årene. De fire største revisionsvirksomheder har fået større markedsandele, og der er 

sket en stigning fra et marked uden koncentration i 2004, til et marked med moderat 

koncentration, tæt på høj koncentration. Der kan som nævnt ikke drages konklusion af, at der 

grundet høj koncentration ikke er konkurrence. Den konkurrence som er på markedet, synes at 

være mellem de fire største revisionshuse, som kæmper mod hinanden om markedsandele, 

samt den konkurrence som måtte være mellem Big-4, og de øvrige revisionsvirksomheder i de 

fleste tilfælde ender med sejre til Big-4. 

5.3 Fra Big-8 til Big-4 

Der har siden midten af 80’erne været en række fusioner mellem revisionsvirksomheder, som 

har ført til, hvad der nu betegnes som Big-4.  Der vil først blive lavet en overordnet beskrivelse 

af den internationale aktivitet i forhold til fusioner, og dernæst den danske aktivitet, da det da 

den danske udvikling fra Big-8 til Big-4 er en smule anderledes i forhold til andre lande.   
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1986 1987-1989 1990-1998 1998-2002 

Price Waterhouse Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers 

Cooper & Lybrand Cooper & Lybrand     

Arthur Young Ernst & Young Ernst & Young Ernst & Young 

Ernst & Whinney       

Peat Marwick Mitchell KPMG KPMG KPMG 

KMG       

Deloitte Haskins & Sells Deloitte & Touche Deloitte & Touche Deloitte & Touche 

Touche Ross        

Arthur Andersen Arthur Andersen Arthur Andersen   
Figur 2128 

Der var 8 store revisionsvirksomheder i 1986, som primært havde US eller UK oprindelse. I 1987 

blev Peat Marwick Mitchell sammenlagt med KMP og fik navnet KPMG. I 1989 var der sket 

fusioner mellem revisionsvirksomhederne, så Arthur Young og Ernst & Whinney blev lagt 

sammen til revisionsvirksomheden Ernst & Young, som det også kendes som i dag. Deloitte 

Haskins & Sells blev sammenlagt med Touche Ross under navnet Deloitte & Touche. Det gik 

derfor fra Big-8 til Big-6. I 1998 gik det fra Big-6 til Big-5, da Price Waterhouse blev sammenlagt 

med Cooper & Lybrand under navnet PricewaterhouseCoopers, kendt som PwC i dag. I 2002 

blev Arthur Andersen opløst som følge af Enron skandalen. Det har været forskelligt fra land til 

land, hvilken revisionsvirksomhed der har påtaget sig Arthur Andersens aktiviteter. Det har 

overordnet været Ernst & Young globalt set, men i Danmark har det været Deloitte. Arthur 

Andersens opløsning har ført til, at det er gået fra Big-5 til Big-4.  

Der er en forskel på den internationale beskrivelse af aktørerne i forhold til den danske og det 

er i forhold til Deloitte.  

1986 1990 1994 2002 

                                                           
28 Information indhentet fra revisionsvirksomhedernes hjemmeside 
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Schøbel & Marholdt Schøbel & Marholdt Deloitte & Touche Deloitte & Touche 

RFI       
Figur 2229 

Deloitte kom først til det danske revisionsmarked i 1994, da Schøbel & Marholdt tog navnet for 

at synliggøre det internationale samarbejde med Deloitte. 

Det er primært de markante sammenlægninger der er oplistet. Revisionsvirksomhederne har 

opkøbt mindre revisionsvirksomheder og konsulenthuse, som ikke er beskrevet, da dette vil 

blive for opfattende.   

5.4 Dokumentanalyse af revisionsvirksomhedernes strategier  

Der er indhentet oplysninger omkring revisionsvirksomhedernes strategi fra årsrapporterne 

2010 og 2011. Det er gjort for at få et indtryk af, hvilke markeder revisionsvirksomhederne 

satser på, og hvorledes de eventuelt forholder sig til EU-kommissionens Grønbog, og de 

eventuelle ændringer på revisionsmarkedet. 

Følgende årsrapporter er brugt: 

 2010-11 2011-12 

AP     

BDO x x 

Beierholm x x 

Deloitte x x 

Ernst & Young x x 

Grant Thornton   

KPMG x x 

Nielsen & Christensen x x 

PwC x x 
Figur 2330 

Det har ikke været muligt at indhente information fra Grant Thorntons, da årsrapportens 

informationer udelukkende er finansielle. Der er der ud over ikke brugbare informationer 

                                                           
29 Information indhentet fra Deloittes danske hjemmeside 

 
30 Egen udarbejdelse 
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tilgængelige på deres hjemmeside, eller i gennemsigtighedsrapporten. Det har ligeledes ikke 

været muligt, at indhente information fra AP, da der ikke er en årsrapport tilgængelig, og 

hverken gennemsigtighedsrapport eller hjemmeside har brugbare informationer vedrørende 

strategi.  

Nielsen & Christensen udtrykker i årsrapporten for 2010 et ønske om, at virksomheden i 2013 

skal være større og dygtigere. Der er derfor lagt en strategi med en målsætning om organisk 

vækst, og vækst via fusioner. Nielsen & Christensens opkøb af den mindre revisionsvirksomhed 

Alsø & Breinholt i 2010 er således i overensstemmelse med denne strategi (Nielsen & 

Christensen, årsrapport 2010: side 6).  Det er en uændret strategi, som bliver præsenteret i 

årsrapporten for 2011, og det er stadig målet, at have organisk vækst såvel som vækst via 

fusion (Nielsen & Christensen, årsrapport 2011: side 5). 

BDO skriver i deres årsrapport for 2010, at virksomheden ønsker at blive markedsleder inden 

for revision, økonomisk rådgivning, og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder. 

Det mål vil BDO opnå ved at have fokus på forretningsudvikling, forretningseffektivisering, og 

udvikling af fremtidens ledere (BDO, årsrapport 2010: side 8). I årsrapporten for 2011 kommer 

BDO med begrundelsen for, at det netop er SMV segmentet der satses på. Der er 300.000 

virksomheder i Danmark, hvor kun 2.000 af dem har over 100 ansatte. De resterende 298.000 

virksomheder er en del af SMV segmentet, og leverer 55 % af den samlede omsætning i 

Danmark. BDO anser SMV segmentet som værende rygraden i dansk erhvervsliv, og går derfor 

målrettet efter netop det segment (BDO, årsrapport 2011: side 7). BDO udmelder ligeledes på 

deres hjemmeside, at det er SMV segmentet som er deres klare målgruppe31.  

Beierholm skriver i deres årsrapport for 2010, at de primære kernekunder er mellemstore og 

mindre virksomheder.  Der bliver udtrykt et ønske om både organisk vækst og vækst via fusion, 

hvis der er forretningsmæssigt grundlag. De virksomheder der ønskes ved fusion er de små 

velfungerende og sunde revisionsvirksomheder, med stærk lokal forankring (Beierholm, 

årsrapport 2010: side 10). Beierholm fastholder strategien i deres årsrapport for 2011.  

                                                           
31 http://www.bdo.dk/Om-BDO/Fokusomraader/Vision/Pages/default.aspx 11-05-2013 

http://www.bdo.dk/Om-BDO/Fokusomraader/Vision/Pages/default.aspx
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Der er i årsrapporten for 2010 fra Deloitte, ikke en forventning til at markeder vender tilbage til 

samme forhold som før krisen inden for de næste par år. Der er dog en forventning om øget 

vækst i SMV segmentet. Det er derfor også SMV segmentet der er valgt som et af 

fokusområderne i Deloitte strategi (Deloitte, årsrapport 2010: side 5). Deloitte ser i 

årsrapporten fra 2011 efterspørgslen på revisionsydelser fra en lang række små og mellemstore 

virksomheder, som værende behersket. Det forventes at efterspørgslen vil stige. Der er en tro 

på, at de generelt kan fastholde og forøge markedsandele inden for revision, ved hjælp af høj 

kvalitet og god service. Der er fra Deloittes side fokus på de overvejelser, som foregår i EU og 

mulige ændringer i regulering af revisionsvirksomheder. Det er Deloittes indtryk, at 

rammebetingelserne er blevet, og fortsat ændres væsentligt for revisions- og 

rådgivningsbranchen, men det vurderes, at Deloitte er godt rustet til at fortsætte sin udvikling 

over de kommende år (Deloitte, årsrapport 2011: side 4F). Henrik Wellejus, chef for 

revisionsafdelingen, betegner situationen på revisionsmarkedet som en priskrig, hvor alle store 

revisionsvirksomheder er involveret i kampen for større markedsandele32. 

Der er begrænset information tilgængeligt fra Ernst & Young. Det vurderes i årsrapporten for 

2010/11, at virksomheden står stærkt organisatorisk og forretningsmæssigt, samt oplever 

fremgang i markedsandele (Ernst & Young, årsrapport 2010: side 7).  Det vurderes fortsat i 

årsrapporten for 2011/12, at Ernst & Young er stærkt stillet i forhold til positiv udvikling, uagtet 

den fortsatte økonomiske stilstand globalt (Ernst & Young, årsrapport 2011: side 7). 

KPMG mener i deres årsrapport fra 2010, at væksten især ligger inden for rådgivning. Det 

vurderes, at markedet for revisions og skatteydelser er forholdsvis modent, men der fortsat er 

mulighed for øget vækst og indtjening. Det største vækstpotentiale menes at være inden for 

advisory, altså rådgivning. KPMG står stærk blandt i topsegmentet med Danmarks største og 

mest internationale virksomheder. Den placering ønsker KPMG at beholde, samt udvide 

markedsandele. De erfaringer som kommer fra betjening af topsegmentet, vil søges brugt til 

mellemstore virksomheder, således at de kan vokse sig større. KPMG har som mål at være den 

bedste og mest professionelle revisions og rådgivningsvirksomhed, men anerkender at det er 

                                                           
32 Business: Kampen om regnskaberne, udgivet 7 februar 2013 
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ambitiøst, når den skærpede konkurrence i branchen, markedsudvikling, honorarpres m.m. 

tages i betragtning.  (KPMG, årsrapport 2010: side 6). I den øvre ende af markedet, har KPMG 

fået andre store revision og rådgivningsvirksomheder som primære konkurrenter. Det er 

KPMGs opfattelse, at der særligt blandt større kunder er et stærkt stigende prispres (KPMG, 

årsrapport 2010: side 31). Debatten, som er kommet efter Grønbogen, bliver budt velkommen 

af KPMG, og Grønbogen bliver set som en god mulighed for at fokusere på revision og værdien 

af denne (KPMG, årsrapport 2010: side 8). 

I årsrapporten fra 2011 anses markedet for revisionsydelser som modent, med en skærpet 

konkurrence. KPMG mener at have en meget stærk position blandt landets største 

virksomheder, og også være et af de centrale revisionsvirksomheder blandt SMV segmentet. 

KPMG har inden for rådgivningsservices fortaget opkøb af en mindre aktør, fordi der har været 

behov for konsolidering (KPMG, årsrapport 2011: side 6). Der er i forhold til EU-kommissionen 

en undren, og KPMG mener ikke usikkerheden på kapitalmarkeder som siden 2008 har skabt 

økonomisk afmatning, har noget afsæt i revisionsvirksomhedernes størrelse, uafhængighed 

eller multidisciplinære kompetencer. Det håbes, at dele af udspillet vil finde en mindre restriktiv 

form i den videre behandling. KPMG vil fortsat være en multidisciplinær revisions og 

rådgivningsvirksomhed, og vil tilpasse sig eventuelle ændringer i lovgivningen (KPMG, 

årsrapport 2011: side 4). 

PwC beskriver i årsrapporten for 2010, at der overordnet tegner sig en positiv udvikling, om end 

der opleves en skærpet priskonkurrence på alle markeder (PwC, årsrapport 2010: side 10).  Det 

bliver yderligere beskrevet med, at der med revisionsforretningen opleves en markedssituation 

som er blevet yderligere skærpet, og PwC fortsat set en stærk konkurrence på et modent 

marked (PwC, årsrapport 2010: side 49).  

I årsrapporten for 2011 udtrykker PwC en stor skepsis overfor EU-kommissionens forslag til en 

revisionsreform. Det er PwCs holdning, at den i sin nuværende form vil mindske kvaliteten i 

revisionen, og påføre virksomheder øgede omkostninger. Det er endda i en tid, hvor de danske 

og europæiske virksomheder er trængte globalt (PwC, årsrapport 2011: Side 5). PwC blev i 2011 

markedsleder på top tier, som er top 100 over danske virksomheder, med en markedsandel på 

33 %. Der er en forventning om, at denne position styrkes yderligere (PwC, årsrapport 2011: 



61 
 

side 11). Mogens Nørgaard Mogensen, som er administrerende direktør og seniorpartner i PwC, 

mener at der er enorm konkurrence på revisionsmarkedet da Danmark, såvel som resten af 

Europa er under økonomisk pres. Det har medført en omkostningsfølsomhed, som afspejler sig 

i priserne. Den store priskrig har dog ikke medført mange revisorskifte hos de private 

virksomheder, hvorimod det har været tilfældet hos kommuner og regioner33. 

Der har ifølge økonomisk ugebrev, været et pres på revisionshonorar over de seneste år, og det 

gennemsnitlige revisionshonorar for de 100 største virksomheder er således faldet med ca. 5 % 

fra 2011 til 2012. Der er mange af de store virksomheder der har oprettet intern revision, og 

dermed skåret i udgifterne til ekstern revision, da der sker en reduktion i arbejdsopgaverne 

(Økonomisk ugebrev, nr. 13 2013: side 15). Der vil være mange af de 100 største virksomheder i 

Danmark, som er at finde på det børsnoterede marked, så denne tendens kan give et muligt 

svar på eventuel manglende interesse for dette marked, i og med der er stærk konkurrence om 

markedsandele, og revisionshonorarret har en tendens til at være faldende. Berlingske 

beskriver en lignende tendens i forhold til virksomheders efterspørgsel på rådgivning, da 

virksomhederne er begyndt at bruge egne konsulenter frem for eksterne. Det kombineret med, 

at revisionsvirksomhederne har ekspanderet før finanskrisen og nu er nødsaget til at fastholde 

en vis volume, giver et stort pres på priserne og øger konkurrencen34.  

KPMG og PwC har ifølge økonomiske ugebrev været de to mest ekspansive 

revisionsvirksomheder i forhold til danske top 100 virksomheder de seneste år. PwC har, på 

trods af tidligere at have brugt sænkning af revisionshonorar for at vinde kunder, formået at 

øge det gennemsnitlige revisionshonorar, samt honorar for andre tjenesteydelser. Det tyder 

ifølge økonomisk ugebrev på, at PwC har haft stor succes med den strategi først at tiltrække 

kunder med attraktive priser på revisionshonorar, for derefter at kunne tilbyde andre 

tjenesteydelser end revision (Økonomisk ugebrev, nr. 13 2013: side 16). 

 

                                                           
33 Business: Kampen om regnskaberne, udgivet 7 februar 2013 
34 Business: Kampen om regnskaberne, udgivet 7 februar 2013 
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5.4.1 Sammenfatning   

Det er kun Deloitte, KPMG og PwC der direkte ytrer en interesse for de store kunder.  De 

resterende revisionsvirksomheder satser enten på SMV segmentet, eller har ikke formuleret 

hvilke kundesegmenter de primært ønsker.  

Der udtrykkes fra KPMG og PwC, at der er skærpet konkurrence på revisionsmarkederne. Det 

bliver dog ikke specificeret, hvorvidt der er tale om det er en generel tendens, eller hvorvidt det 

er en specifik del af markedet. Der er på markedet for SMV mange aktører, hvilket burde 

implicere et vis pres på honorar, grundet et stort udbud. Der er derudover også i de undersøgte 

årsrapporter, et generelt fokus på SMV segmentet. Det taler for, at der i hvert fald på SMV 

markedet burde være skærpet konkurrence. Der er kun få markante aktører på markedet for 

børsnoterede virksomheder, nemlig Deloitte, KPMG og PwC. Det er dog ikke ensbetydende med 

manglende konkurrence. De har alle tre formuleret ønske om fastholdelse af nuværende 

markedsandele, samt erobringer af nye markedsandele. Det tyder derfor på konkurrence inden 

for begge revisionsmarkeder, forskellen ligger derfor i antallet af udbydere der konkurrerer. Der 

er på markedet for børsnoterede virksomheder, få sælgere og et moderat antal købere, hvor 

der med SMV segmentet er et større antal sælgere fordelt på store revisionsvirksomheder, 

mellemstore, og små revisionsvirksomheder, som udbyder revision til en stor mængde købere.  

5.5 Barrierer på revisionsmarkedet 

Der vil blive brugt to tilgange, for at finde eventuelle barrierer på revisionsmarkedet for 

børsnoterede virksomheder. Der vil til dels blive set på de teoretiske barrierer på et oligopol 

marked, og dernæst tre dokumenter, hvoraf et er fra den danske konkurrence, og 

forbrugerstyrelse omhandlende PwCs overtagelse af Grant Thornton, og de to andre er fra UK. 

Det er valgt at gøre brug af to rapporter vedrørende UK revisionsmarkedet; det drejer sig om 

Oxera rapporten ”competition and choice in the UK audit market”, og den fra Competition 

Commission ”Statutory audit services for large companies market inquiry”. Der bliver i begge 

rapporter blandt andet undersøgt, hvilken barrierer der er på revisionsmarkedet, og grundet 

ligheder på det danske revisionsmarked og UK revisionsmarkedet, kan det tænkes, at deres 

resultater i en vis udstrækning kan overføres til det danske marked.  
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5.5.1 Barrierer på et oligopol marked 

Der er ifølge oligopol teorien ofte to punkter der skaber barrierer på markedet. Det er 

konkurrencen mellem oligopol virksomhederne, og samarbejde/karteldannelse mellem 

oligopolvirksomheder. 

Oligopol markedet vil have få store aktører som har et godt overblik over konkurrenterne, og 

dermed også eventuelle nye konkurrenter. Oligopolvirksomhederne har som nævnt i teori 

afsnittet en god position til, at beskytte markedet mod konkurrenter. Det kan konkret gøres 

ved, at priserne bliver presset ned ad af de eksisterende revisionsvirksomheder, når en ny 

revisionsvirksomhed forsøger at trænge ind på markedet og vinde markedsandele. Den 

påvirkning, som en nedsættelse af prisen vil have på en ny aktør på markedet, vil komme an på 

to forskellige faktorer. Den profitmargin som de eksisterende virksomheder på markedet har 

bestemmer, hvor meget den nye aktører bliver presset i pris, og dermed hvor meget mindre 

urentabelt det skal blive at trænge ind på markedet.   

Der kan på et oligopolmarked være en barriere, såfremt der er dannet et kartel. Det vil i et 

sådan tilfælde være svært for nye virksomheder, at komme ind og/eller for de allerede 

etablerede mindre virksomheder, at lave en ekspansion på markedet. Det skyldes at 

virksomhederne i kartellet samarbejder, og dermed styre prissætningen på markedet. Kartellet 

kan yderligere have lavet aftaler med leverandører, så de andre virksomheder kan få problemer 

med selve produktionen.  

5.5.2 Barrierer på UK markedet 

Der er ifølge Oxera tre barrierer i forhold til skifte af revisor. Det vil derfor både være en barrier 

for de eksisterende aktører på markedet, og nye aktører på markedet. De tre barrierer er 

udskift af revisor, udvælgelse af ny revisor, og den mulige omkostning såfremt kapitalmarkeder 

opfatter revisorskiftet som negativt. Det tager tid før en revisor opnår et kendskab til 

virksomheden, der bliver i Oxera rapporten sagt op til to år. I løbet af den oplæringsfase, især 

det første år, kan der ske fejl som skaber forstyrrelser i revisionsprocessen. Det at skulle sætte 

en revisionsopgave i udbud, er en tidskrævende proces for virksomheden, såvel som 

revisionsvirksomheden. Denne udgift kan i nogen udstrækning holde virksomheder fra, at 

udskifte revisor. Der vil være virksomheder der er betænkelige vedrørende revisorskift, af frygt 
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for det sender et negativt signal til kapitalmarkederne Det beskrives dog ikke som en større 

frygt, men pointeres at et skifte fra en Big-4 revisionsvirksomhed til en mellemstor 

revisionsvirksomhed, vil kræve en forklaring (Oxera, 2006: side 49).  

Det generelt et lavt antal revisorskifte hos større virksomheder, gør det svært for de 

mellemstore revisionsvirksomheder at trænge ind på markedet. Der vil ikke så ofte være 

udbud, og ved de udbud vil Big-4 revisionsvirksomheder også være repræsenteret, og dermed 

reducere sandsynligheden. De mellemstore revisionsvirksomheder har derfor sjældent 

mulighed for at deltage i et udbud, og ved det udbud vil der være konkurrence fra større 

aktører med bedre omdømme (Oxera, 2006: side 43). De mellemstore revisionsvirksomheder 

ytrer ligeledes intet særligt ønske om, at revidere de store virksomheder, da det absorbere en 

stor del af deres ressourcer. De ser en strategi, hvor de store virksomheder er målgruppen, som 

værende risikabel (Oxera. 2006: side 59). 

Mellemstore revisionsvirksomheder der ønsker at trænge ind på markedet for store 

virksomheder, vil støde på en barriere, især ved de første kunder, hvor det skal demonstreres 

at de er i stand til at udføre en revision af et vist omfang. De mellemstore 

revisionsvirksomheder, der har international erfaring fra større revisioner, vil kunne bruge det 

til demonstration af deres kunnen. Det kræver dog, at den eventuelle kunde kan overbevises 

om, at der kan ske en overførelse af denne erfaring fra ét land til et andet. Det er muligt for den 

mellemstore revisionsvirksomhed at kompensere for den manglende erfaring ved reduktion af 

pris, eller ved at gøre revisionen mere værdiskabende. Det vil dog reducere indtægterne fra den 

pågældende revision, og dermed gøre det mindre rentabelt at have store kunder (Oxera, 2006: 

side 97). En af grundene til at netop denne barriere kan være af væsentlig betydning er, at det 

ikke er muligt for en revisionsvirksomhed, at fremvise tidligere revisionsarbejde til mulige 

kunder. Der er derfor en meget lille mængde information, som kan fremvises og demonstrere 

revisionsvirksomhedens evner. Der er omvendt også en tendens, i forhold til at en 

revisionsvirksomhed med en stor portefølje af store kunder opbygger momentum, der bidrager 

til at beholde nuværende kunder og tiltrække flere kunder, i og med revisionsvirksomhedens 

kundeportefølje demonstrere erfaring generelt med markedet og med mere specifikke dele af 
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det (Competition commission, 2013: side 236). De revisionsvirksomheder som ofte har mange 

af den slags kunder, er Big-4 revisionsvirksomheder.  

 

Der synes at være en negativ holdning på UK markederne, vedrørende mellemstore 

revisionsvirksomheders evne til at håndtere revision for store virksomheder. Denne holdning 

kan afskrække mellemstore virksomheder fra, at deltage i udbud af revisionsopgaver, da de 

mener sandsynligheden for at vinde opgaven er for lille, og omkostningerne tilknyttet dermed 

er spildt (Oxera, 2006: side 96). En af de manglende evner er ifølge Oxeras undersøgelse, at de 

mellemstore revisionsvirksomheders ikke har internationale dækning (Oxera, 2006: side 34). 

Denne barriere vil de mellemstore revisionshuse være i stand til at undgå ved, at gå efter de 

store kunder, der ikke er internationale (Oxera, 2006: side 95). Der vil være færre potentielle 

kunder, men den mellemstore revisionsvirksomhed undgår et parameter, som for de store 

internationale virksomheder er afgørende ved valg af revisor. 

Det bliver ikke vurderet, at den engelske lovgivning udgør nogle barrierer for 

revisionsvirksomheder, der ønsker at trænge ind på markedet for større virksomheder 

(Competition Commission, 2013: side 235).  

Virksomheder har generelt begrænset viden omkring, hvordan kvaliteten på en revision skal 

vurderes. Der vil kunne indsamles viden i forbindelse med udbud af revisionen, og fra andre 

virksomheder i samme sektor, men virksomheden vil i høj grad være nødsaget til, at vurdere 

revisionsvirksomheder ud fra omdømme, grundet den manglende information. Det at skulle 

udvælge en virksomhed primært på omdømme, bliver omtalt som IBM effekten, fordi ingen 

bliver fyret for at hyre IBM. Det samme kunne være gældende for virksomheder der skal hyre 

ny revisor, de er ikke i stand til at gennemskue, hvorvidt der er forskel på kvaliteten i de 

forskellige tilbud, og ender med at gå efter det sikre valg som vil være en Big-4 

revisionsvirksomhed (Oxera, 2006: 28F). BDO og Grant Thornton mener, at IBM effekten findes 

indenfor FTSE 350 (Competition Commission, 2013: side 239) 

Competition Commission har fundet en tendens blandt investeringsbanker og andre typer 

investorer, hvor der foretrækkes Big-4 revisionsvirksomheder. Denne præference, i forhold til 
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Big-4, kan helt konkret være i form af ”Big-4 only” klausuler, hvor den pågældende virksomhed 

acceptere udelukkende at gøre brug af en Big-4 revisionsvirksomhed (Competition Commission, 

2013: side 239). Det er usikkert, hvor udbredt denne type klausuler, men i de tilfælde, hvor den 

bliver brugt vil der være tale om en barriere, som tilgodeser Big-4 og udelukker selv allerede 

etablerede revisionsvirksomheder på markedet for store virksomheder, uagtet deres ekspertise 

og markedsandel.  

Der er flere mellemstore revisionsvirksomheder på det engelsk marked, der mener at Big-4 

benytter sig af ”low-balling”. Det skulle Big-4 have gjort for at vinde kunder fra de mellemstore 

revisionsvirksomheder. Competition Commission har ikke kunne finde nogle eksampler på en 

sådan adfærd, tværtimod har det været de mellemstore revisionsvirksomheder der har tilbudt 

en signifikant reduktion i forhold til Big-4. Det konkluderes, at der ikke har været low-balling på 

relevante markeder som har kunne hindre, eller på anden måde forvrænge konkurrencen 

(Competition commission, 2013: side 288). 

5.5.3 Barrierer på det danske marked 

Konkurrence-og forbrugerstyrelsen har, på baggrund af en markedsundersøgelse opdaget en 

tydelig forskel på de største virksomheder i Danmarks efterspørgsel på revision, i forhold til de 

øvrige virksomheder.  De danske top 100 virksomheder stiller en række krav til revisions- og 

regnskabsydelser, hvilket gør at det stort set udelukkende er Big-4 revisionsvirksomhederne der 

kan servicere dem. Der er ved valg af revisor følgende kriterier for de danske top 100 

virksomheder; kvalitet, internationalt netværk, og i en vis grad branchekendskab. Størrelsen på 

revisionshonoraret tillægges mindre betydning, i forhold til de andre kriterier. Der er flere 

revisionsvirksomheder der kommer i betragtning, når virksomheder uden for top 100 skal 

udpege fremtidig revisor. Der bliver i højere grad lagt vægt på størrelse på revisionshonorar og 

brancheerfaring, mens kvalitet og tilknytning til internationalt netværk ikke vægtes lige så højt, 

som hos top 100 virksomhederne (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011: side 5) 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har i forbindelse med deres markedsundersøgelse, set på 

top 100 virksomhedernes revisorskifte. Der bliver sjældent skiftet revisionsvirksomhed, og det 

typiske engagement strækker sig fra seks år og op til over 12 år. De revisorskifte som sker, er 
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typisk fra en Big-4 revisionsvirksomhed til en anden Big-4 revisionsvirksomhed (Konkurrence- og 

forbrugerstyrelsen, 2011: side 6). 

Der synes ligeledes, som på det engelske marked, ikke at være lovmæssige barrierer på det 

danske revisionsmarked for børsnoterede virksomheder. Der findes formkrav der skal opfyldes 

for revisionsvirksomheder der revidere kunder af offentlig interesse, såsom 

gennemsigtighedsrapport. Denne rapport varierer dog meget i størrelse; en 

revisionsvirksomhed, som AP statsautoriserede har en gennemsigtighedsrapport der fylder 

knap tre sider35, hvor en revisionsvirksomhed som Ernst & Young har en der fylder 23 sider. Der 

synes derfor ikke, at være en barriere i forhold til krav om kommunikation af 

revisionsvirksomhedens forhold.  

5.5.4 Sammenfatning 

Der er forskellige former for barrierer for de mellemstore virksomheder der ønsker, at få 

børsnoterede virksomheder som del af deres kundeportefølje.  

Der er, grundet den større overvågning af konkurrence, myndigheder på de europæiske 

markeder, såvel som det danske, minimal sandsynlighed for karteldannelse på 

revisionsmarkedet. Der er dog utvivlsomt en høj årvågenhed fra revisionsvirksomheder på 

markedet, i forhold til allerede etablere aktører, og aktører der forsøger at trænge ind på 

markedet. Det er muligt for revisionsvirksomhederne, i og med det samlede antal virksomheder 

på markedet er så lavt som det er.  

Der er på markedet for børsnoterede virksomheder typisk et lavt antal skift af revisor, og 

engagementer er af længere varighed. Det kan være svært for de mellemstore 

revisionsvirksomheder at vinde kunder, som allerede har et langt forhold med den nuværende 

revisor. Det gør det yderligere sværere, når udskiftning af revisor givet vil være tilknyttet øget 

tidsforbrug for ledelsen hos virksomheden. Den værdi som den mellemstore 

revisionsvirksomhed kan tilbyde, skal opveje de udgifter og gener som virksomheden vil få ved 

revisorskifte.  

                                                           
35 http://www.ap.dk/Default.aspx?ID=105 
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De mellemstore virksomheder har, i forhold til virksomheders opfattelse af deres kompetencer, 

en udfordring. De børsnoterede virksomheder efterspørger forskellige kompetencer hos en 

revisor, som de ikke mener de mellemstore revisionsvirksomheder besidder. De mellemstore 

revisionsvirksomheder vil derfor være nødsaget til, at overbevise virksomheder om, at de har 

de efterspurgte kompetencer og kan levere en revision på niveau med Big-4.  

5.6 Delkonklusion 

Det er gennem koncentrationsanalysen påvist, at revisionsmarkedet for børsnoterede 

virksomheder, har en høj koncentration. Dette resultat synes, at stemme godt overens med tal 

fra andre revisionsmarkeder i Europa.  

Det er ikke muligt, at undersøge konkurrencen på et marked ud fra en koncentrationsanalyse, 

og der er derfor fortaget en dokumentanalyse af revisionsvirksomhedernes strategier, via 

årsrapporterne. Der er gennemgående en holdning blandt revisionsvirksomhederne om, at der 

er hård konkurrence på de danske revisionsmarkeder. Den holdning støttes af blandt andet 

Økonomisk Ugebrev.  

Der er en række barrierer for revisionsvirksomheder, der ønsker at trænge ind på 

revisionsmarkedet for større virksomheder. Det er undersøgt ud fra Oligopol teori, studier om 

UK revisionsmarkedet, og det danske marked. Det er især barrieren angående omdømme, som 

går igen på både UK markedet og det danske marked. De mellemstore revisionsvirksomheder 

opfattes ikke som værende kompetente, i forhold til varetagelse af en revision for en stor og 

international virksomhed. Big-4 revisionsvirksomhederne vil oftest blive betegnet som det sikre 

valg for en virksomhed, og mellemstore revisionsvirksomheder som et usikkert valg.  
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6 Dokumentanalyse af forslagene 

I dette afsnit vil der blive indsamlet udsagn fra de undersøgte rapporter og interviewet med 

Henrik Camel fra FSR om rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. Det er formålet 

at finde argumenter for positive og negative effekter af de to forslag.  

Områderne der analyseres er: hvorledes revisionen bliver påvirket, hvordan virksomhedernes 

valgmuligheder bliver påvirket og hvordan koncentrationen og konkurrencen på markedet 

bliver påvirket af forslagene.  De tre områder er udvalgt, fordi det vurderes at netop de 

områder har betydning for, hvorledes de to forslag kan påvirke revisionsmarkedet. 

6.1 Revisionens påvirkning  

Der er delte meninger i de undersøgte dokumenter om, hvordan de to forslag vil påvirke de 

forskellige aspekter af revision, såsom kvalitet, omkostninger tilknyttet og størrelsen på 

revisionshonoraret.   

Copenhagen Economics mener at der er en synergieffekt mellem revision og serviceydelser, 

som hjælper revisionsvirksomhederne til at kunne sænke prisen og hæve kvaliteten på revision 

(Copenhagen Economics, 2012: side 51). I forhold til rotationspligt mener Copenhagen 

Economics, at rotation vil være forbundet med øget omkostninger da revisor skal bruge 

ressourcer på at lære den nye virksomhed at kende. Denne holdning bakkes op af Bocconi 

studiet. Der vil i denne periode også være en større mulighed for fejl, pga. at revisor har mindre 

kendskab til virksomheden. Det bliver forslået, at revisor kan have mindre incitament til at 

vedligeholde en høj kvalitet på revisionen i slutningen af perioden, da revisor alligevel ikke kan 

genvælges (Copenhagen Economics, 2012: side 52F). 

Der bliver i litteraturgennemgangen fra Bocconi studiet nævnt en undersøgelse fra 2002, hvor 

der blev sendt spørgeskema ud til intern revision og ledelse i virksomheder, samt Big-5. 91 % af 

de responderende fra intern revision brugte det første år med ny revisor, ekstra meget tid på at 

forklare om de interne kontrollers struktur. Alle responderende fra ledelserne fortalte, at 

tidsforbruget i forhold til revision var øget i det første år og at det påvirkede den samlede pris 

på revisionen. De adspurgte fra Big-5 sagde ligeledes, at det var nødvendigt med mere tid til at 
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lære virksomheden at kende, og at der ca. blev brugt 40 % mere tid det første år med ny klient. 

(Bocconi, 2005: side 39). Et studie fra 1997 bliver beskrevet, hvor der er analyseret på den 

påvirkning som rotationspligt har på omkostninger og revisionshonorar. Der er blevet lavet en 

model som viser, at de totale omkostninger til revisionen stiger i takt med rotationsperioderne 

gøres kortere. De omkostninger er både gældende for revisionsvirksomheden såvel som den 

reviderede virksomhed.  De empiriske beviser fra Italien og Spanien viser, at der sker en 

forøgelse af revisionshonoraret på mellem 4 – 15 %. Der vil med eventuel low-balling være tale 

om en illusion da konkurrencen på markedet, i et sådan tilfælde, vil gøre at revisionshonoraret 

bliver holdt lavt det første år. Når kundeforholdet er sikret kan revisor øge prisen (Bocconi, 

2005: side 40). I flere af de undersøgte studier, betragtes rotationspligt som et nyttefuldt 

værktøj i forhold til at forbedre den opfattede uafhængighed, men alle konkludere at de 

tilknyttede omkostninger er for høje. Dette bakkes op af et studie fra 2002 fra Bocconi, hvor det 

konkluderes, at rotation producerer en positiv effekt i forhold til uafhængig i fremtoning men 

også har en negativ effekt på uafhængigheden i opfattelse (Bocconi, 2005: side 27F). 

Henrik Camel udtaler at et forbud mod rådgivning vil skade revisionens kvalitet, da revisor via 

rådgivning opnår et bedre kendskab til virksomheden og dermed kan foretage en bedre revision 

(Camel,H, 2013). Revisor opnår gennem arbejde med rådgivning, både generelle kompetencer 

samt specifik viden om den pågældende virksomhed som modtager ydelsen. Dette bidrager 

dels til at øge kvaliteten på revisionen hos den pågældende kunde som rådgives, men også i 

forhold til andre kunder. Et forbud vil derfor svække revisionen, da revisionsvirksomheder vil 

miste de kompetencer som rådgivning omkring andre områder end revision kan bidrage med 

(FSR, 2012: side 15). Der vil for både revisionsvirksomheden og den reviderede virksomhed 

være omkostninger hver gang et engagement indledes, da revisor skal opnå et kendskab til 

virksomheden (FSR, 2012: Side 22). FSR mener at et forbud mod andre tjenesteydelser end 

revision på lang sigt kan forringe revisionskvalitet. Det sker fordi de unge studerende i høj grad 

ønsker udfordringer og diverse arbejdsopgaver, hvilket de kan få når revisionsvirksomheden har 

tilknyttet rådgivningsafdelinger. Der vil med et forbud blive lukket for en sådan mulighed og de 

bedste studerende vil således ikke finde et job i revisionsbranchen tiltrækkende. Desuden vil de 

bedste studerende, som på lang sigt skal drive branchen frem, søge ind i andre brancher, hvor 
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deres behov kan opfyldes36. FSR har ikke kunne finde eksempler på revisornævnskendelser, 

hvor en revisor som følge af andre tjenesteydelser end revision skulle have leveret en ringere 

revision (FSR, 2012: Side 16). 

ESCP finder det sandsynligt at rotationspligt vil medføre opstartsudgifter til både 

revisionsvirksomhed såvel som den reviderede virksomhed. Opstartsomkostningerne kan gøres 

mere acceptable, hvis den maksimalt tilladte periode er af længere varighed, således at 

parterne ikke skal afholde den slags omkostninger jævnligt. Det bliver understreget at fordelene 

ved rotationspligt ikke skal undervurderes, da det kan forbedre både revisors og 

revisionsvirksomhedens uafhængighed, da der bliver gjort op med den familiaritet som de 

lange engagementer kan medføre. Stakeholders er blevet adspurgt af ESCP om, hvor lang de 

mener den maksimalt tilladt periode burde være. Her har respondenterne sagt mellem 14 til 15 

år set i lyset af de høje omkostninger tilknyttet revisorskifte (ESCP, 2011: Side 224).   

Et forbud mod vise former af ikke-revisionsydelser til virksomheder af offentlig interesse vil i en 

vis udstrækning eliminere interessekonflikter. Der skal dog mere end bare forbud mod vise 

tjenesteydelser ifølge EU-kommissionen. Den optimale løsning i forhold til uafhængighed og 

interessekonflikter er derfor et decideret forbud mod alle former for tjenesteydelser til 

revisionskunder, da det vil eliminere interessekonflikter og opretholde den professionelle 

skepsis (EU-kommissionen, 2011: Side 34). Revisors påtegning vil få øget troværdighed i takt 

med at der tilbydes færre ydelser af anden karakter end revision (EU-kommissionen, 2011: Side 

165). 

Rotationspligt kan på trods af de øgede omkostninger for revisionsvirksomheden og den 

reviderede virksomhed være et godt værktøj til at adressere mulige interessekonflikter skabt af 

lange kundeforhold, som ofte findes på revisionsmarkederne. EU-kommissionen anerkender at 

den erfaring der er fra det italienske marked ikke er positiv, men mener rotationspligt er et 

bedre alternativ end status quo. Det nævnes at omkostningerne burde kunne begrænses ved 

indførelse af bedre regler om vidensdeling mellem forhenværende revisor og den nye revisor 

(EU-kommissionen, 2011: Side 37). Der er flere forskellige fordele ved rotationspligt ifølge EU-

                                                           
36 Business: Kampen om regnskaberne, udgivet 7 februar 2013 
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kommissionen. Det er blandt andet en mekanisme der øger revisors uafhængighed og som 

medvirker til en lavere tendens til bias i revisors påtegning (EU-kommissionen, 2011: Side 173).  

I et upubliceret spørgeskema er det undersøgt, hvorvidt en mulighed for assistanceopgaver har 

en medvirkende faktor til prisfastsættelse af revisionshonoraret. Der er i alt 191 respondenter, 

hvoraf 77% svare ja til spørgsmålet og 23% svare nej (Revisionsspørgeskema, 2012).  Et forbud 

mod andre tjenesteydelser end revision vil derfor i nogen grad kunne hæve revisionshonoraret, 

hvis tendensen i spørgeskemaundersøgelse er generel for alle revisionsvirksomhederne.  

6.1.1 Sammenfatning 

Der synes at være enighed om at rotationspligt medfører et øget tidsforbrug for 

revisionsvirksomhed, såvel som den reviderede virksomhed den første periode af 

engagementet. Den generelle holdning er at det øgede tidsforbrug overføres til 

revisionshonoraret. EU-kommissionen mener at det kan undgås ved krav om bedre 

vidensdeling mellem den gamle revisor og den nye revisor, mens ESCP ser at den maksimale 

periode øges således, at startomkostninger kan lægges ud over en længere periode.  

Det primære argument imod en begrænsning af ikke-revisionsydelser er synergieffekten 

mellem rådgivning og revision. Denne synergieffekt skulle gerne øge kvaliteten af revisionen 

som følge af den viden som virksomheden får via rådgivning. Det er dog en effekt som er svær 

at påvise, og i de rapporter som er gennemgået har der ikke været empiriske undersøgelser der 

har kunne bekræfte eller afkræfte en sådan effekt.  

Begge forslag øger uafhængigheden i fremtoning. Der er dog stor usikkerhed om, hvorvidt det 

ændrer på uafhængigheden i opfattelsen.  

6.2 Virksomheders mulighed for valg af revisor 

Forslagene om rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser vil i større eller mindre 

grad påvirke virksomheders valgmuligheder når der skal skiftes revisor, og der er flere 

forskellige vurderinger af om det er positivt eller negativt.  

Der bliver i Danmark valgt revisor hvert år. Det vil ikke være muligt med EU-kommissionens 

forslag, da der er begrænsning i forhold til hvor mange gange et engagement må forlænges. En 
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revisor udpeges for minimum to år og maksimalt seks år. Virksomheder der ønsker at udpege 

revisor hvert år, hvilket er normalt i Danmark, kan højest have den samme revisor i to år. FSR 

påpeger, at rotationspligt vil hæmme virksomheders valgfrihed, da de ikke længere vil være i 

stand til at vælge den revisionsvirksomhed som der findes bedst egnet til opgaven efter den 

maksimale periode (FSR, 2012: side 22). 

Der bliver i Oxera rapporten beskrevet hvorledes virksomheder kunne komme ud for 

manglende valg, såfremt der skulle skiftes revisor. Det blev forklaret med et eksempel, hvor en 

stor virksomhed gerne vil have ny revisor. Denne virksomhed har allerede en Big-4 

revisionsvirksom til at stå for revision af regnskabet. En til at stå for rådgivning om finansielle 

kontroller og processer, en til værdiansættelse af nøgleaktiver og en til rådgivning om 

strategier.  Virksomheden vil i et sådan tilfælde være tvunget til at reducere sine forhold til en 

af Big-4 revisionsvirksomhederne, hvis den ønsker at skifte revisor (Oxera, 2006: Side 81).  Det 

er naturligvis sat meget på en spids, at virksomheder skulle have forhold til alle de store 

revisionsvirksomheder på en gang. Eksemplet kan dog modificeres og bruges i forhold til 

rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser, hvor en af Big-4 

revisionsvirksomhederne har revision og en anden har rådgivning. Det efterlader to 

revisionsvirksomheder som intet engagement har med virksomheden og som kan udpeges som 

nye revisor. Den revisionsvirksomhed der havde revisionen skal gennemgå en cooldown 

periode og er dermed ikke tilgængelig. Revisionsvirksomheden der stod for rådgivning vil kunne 

stoppe med rådgivning og dermed blive tilgængelig. Det store spørgsmål vil dog være hvorvidt 

det er rentabelt at gå fra rådgivning til revision. Der kan inden for visse brancher, såsom medie, 

olie og gas, være et forbehold overfor at vælge revisor som revidere en konkurrent. Der vil 

derfor i sådanne brancher være endnu færre valgmuligheder, da revisionsvirksomheder der 

revidere konkurrenter ligeledes ikke betragtes som tilgængelige (Oxera, 2006: Side 83).   

EU-kommissionen konstaterer i grønbogen at markedet synes at være for koncentreret i visse 

segmenter, hvilket resultere i at virksomheder har for få valgmuligheder når de skal udpege en 

revisor. Rotationspligt kan derfor indføres for at sikre at flere revisionsopgaver kommer i udbud 

og de mellemstore revisionsvirksomheder får mulighed for at byde ind (EU-kommissionen, 

2010: side 16F). 
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Det kan påvirke valgmulighederne for virksomheder der leder efter revisor, hvis der indføres 

rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. Det skyldes at revisionsvirksomheder 

muligvis ikke vil gå ind og byde på revision for en bestemt kunde, fordi ikke-revisionsydelser 

vurderes at være mere rentable. Den efterfølgende cooldown periode der er i forbindelse med 

rotationspligt indeholder også et forbud mod levering af ikke-revisionsydelser, og vil derfor 

forlænge den periode hvor revisionsvirksomheden ikke kan byde ind på en opgave. 

Virksomheder kan derfor ende med revisionsvirksomheder der undlader at deltage i udbud og 

deres valg i forhold til ny revisor formindskes (Camel,H. 2013). Virksomhedernes manglende 

valgmuligheder vil medføre omkostninger både tidsmæssigt og økonomisk. Det er især i 

lavkonjunkturer som nu, vigtigt at kunne drage nytte af egen revisors kompetence og indsigt i 

virksomheden (FSR, 2012: Side 16). 

ESCP har set på, hvorledes rotationspligt påvirker revisionens omkostninger i de lande som har 

eller har haft det indført. De adspurgte italienske virksomhedsledere har rapporteret om øget 

tidsforbrug det første år, og det samme har de store revisionsvirksomheder, som ikke 

sædvanligt har overført dette øget tidsforbrug til revisionshonorarret (ESCP, 2011: Side 213). 

Det samme er gældende i Sydkorea, hvor revisionsvirksomheder ligeledes har øget tidsforbrug 

det første styrke tid med en ny kunde. Der er ikke fundet indikationer på low-balling med 

revisionshonoraret, da forhandlingskraften synes at være skiftet fra virksomhederne til 

revisionsvirksomhederne qua revisionsskiftet på grund af lovgivning og ikke virksomhedens 

eget ønske (ESCP, 2011: Side 216). 

EU-kommissionen skriver i konsekvensanalysen, at begrænsning af ikke-revisionsydelser til 

revisionskunder vil reducere antallet af revisionsvirksomheder som er tilgængelige og kan 

tilbyde revision til de større virksomheder af offentlig interesse (EU-kommissionen, 2011: Side 

35).   

6.2.1 Sammenfatning 

Begge forslag begrænser i større eller mindre grad virksomheders frihed i forhold til at vælge 

deres revisor og rådgiver. Rotationspligt er en begrænsning i forhold til valg af revisor og 

begrænsning af ikke-revisionsydelser er i forhold til valg af rådgiver. Det er hensigten med 
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forslaget om rotationspligt, at bryde virksomheders mønstre med at genvælge den samme 

revisor. Dermed undgås de meget lange engagementer som det menes udgør en trussel mod 

revisors uafhængighed.  

Der kan ske en ”cocktail” effekt ved begge forslags implementering, hvorved virksomhedens 

valgmuligheder bliver påvirket i endnu højere grad. Den store internationale virksomhed der 

udelukkende ønsker en Big-4 revisionsvirksomhed som sin nye revisor vil kun have tre 

valgmuligheder. Det kan derudover tænkes, at virksomheden har et rådgivningsbehov og 

ønsker en Big-4 revisionsvirksomhed til at assistere med dette. Den revisionsvirksomhed kan 

således ikke revidere virksomheden længere. Der vil dermed kun være to valgmuligheder for 

virksomheden, og allerede på nuværende tidspunkt vil virksomheden have mistet 

forhandlingskraft i forhold til revisionshonorar, da der kun er to revisionsvirksomheder til at 

byde ind på revisionen. Det kan tænkes at virksomheden ikke ønsker en revisor der revidere en 

konkurrent, og det udelukker den tredje Big-4 revisionsvirksomhed. Virksomheden har dermed 

ikke længere et valg. Eksemplet bliver mere og mere søgt jo færre valgmuligheder 

virksomheden har. Dette illustrerer dog pointen i at virksomheders valgfrihed bliver begrænset 

i større eller mindre grad afhængigt af deres præferencer i forhold til revisionsvirksomhed. 

Det vil for virksomheder ikke længere være muligt at vælge revisor til generelforsamling hvert 

år med EU-kommissionens forslag, da en opgave ikke må have en varighed på under to år. JURI 

komiteens forslag indeholder ikke den begrænsning og her kan virksomheden skifte hvert år 

som det er tilfældet med nuværende lovgivning.  

6.3 Konkurrence og koncentrations påvirkning af forslagene 

De to forslags påvirkning på konkurrencen og koncentrationen på revisionsmarkedet er der 

ligeledes delte meninger om. 

Det er Copenhagen Economics konklusion, at rotationspligt vil svække konkurrencen på 

revisionsmarkedet. Det bakkes op af CFOs fra større UK virksomheder, som mener at det vil øge 

koncentrationen på markedet, da rotationen vil foregå imellem de store revisionsvirksomheder 

og at de mellemstore revisionsvirksomheder ikke vil komme i betragtning ved revisorskifte 

(Copenhagen economics, 2012: sode 53). 
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Et studie fra universitet Bocconi har analyseret på det italienske revisionsmarked i forhold til 

rotationspligt. Undersøgelsen er af ældre dato og er fra dengang Arthur Andersen var på 

markedet og der var tale om Big-5. Dataen fra undersøgelsen viser at markedsandele på et 

marked uden rotationspligt er mere ustabile end det er tilfældet på et marked med 

rotationspligt. De fem store revisionsvirksomheder dækkede 90 % af de børsnoterede 

virksomheder i Italien. Det som ofte skete når en ny revisor skulle vælges var, at der blev valgt 

en af de resterende Big-5 revisionsvirksomheder. Det var altså kun Big-5 som konkurrerede om 

kunderne i og med de mellemstore revisionsvirksomheder ikke blev set som potentielle emner 

for virksomhederne ved udvælgelse af ny revisor. Dataen fra undersøgelsen viser således, at der 

er større sandsynlighed for at rotationspligt kan lede til større markedskoncentration på 

markedet for store virksomheder, da der er større sandsynlighed for at de vælger en Big-5 

revisionsvirksomhed hvad enten de tidligere har haft Big-5 som revisor eller skifter fra en 

mellemstore revisionsvirksomhed. Det nævnes at risikoen for skjulte aftaler mellem 

revisionsvirksomheder stiger, fordi revisionsvirksomhederne ikke har et incitament til at bryde 

eventuelle aftaler og forøge deres markedsandele og profit. Dette pga. at eventuelle forøgelser 

vil blive tabt når den maksimale periode afsluttes (Bocconi, 2005: side 41F). 

EU-kommissionen mener i grønbogen, at de mellemstore revisionsvirksomheder lider under 

manglende anerkendelse fra virksomheder, og de generelt findes uegnet som revisor. 

Rotationspligt kan fungere som en katalysator og tilføje større dynamik og kapacitet på 

revisionsmarkedet, fordi virksomheder kan blive ”tvunget” til at hyre andre end en 

revisionsvirksomhed fra Big-4 (EU-kommissionen, 2010: Side 16F). EU-kommissionen fastholder 

denne holdning i konsekvensanalysen og ser rotationspligt som værende et værktøj der kan 

åbne op for det ellers lukket revisionsmarked, da revisionsmandater jævnligt vil blive 

tilgængelige for andre aktører (EU-kommissionen, 2011: Side 173). 

Rotationspligt vil ifølge FSR formelt set give større konkurrence. Det kan dog også lede til 

problemer for de mellemstore revisionsvirksomheder der allerede har børsnoterede 

virksomheder i deres portefølje i og med de ligeledes vil være tvunget til skifte revisor efter den 

maksimalt tilladte periode. En begrænsning af ikke-revisionsydelser vil forvrænge konkurrencen 
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da en revisionsvirksomhed der revidere en børsnoteret virksomhed ikke længere på byde på 

rådgivningsopgaver for denne kunde (FSR, 2012: side 11). 

Henrik Camel fra FSR udbyder yderligere i det personlige interview og forklare at rotationspligt 

ikke reelt set vil give større konkurrence. Det koster at deltage i eventuelle udbud og der skal 

afsættes ressourcer til det. Revisionsvirksomheder der deltager i mange udbud vil givet vis 

vinde flere kunder, men spørgsmålet er hvorvidt de mellemstore revisionsvirksomheder har 

ressourcerne til det. De mellemstore revisionsvirksomheder må derudover se deres 

eksisterende kunder indgå i udbudspuljen, hvor Big-4 revisionsvirksomhederne kan deltage. Der 

kan stilles spørgsmålstegn ved om der er et økonomisk ræson for de mellemstore virksomheder 

i at deltage i mange udbud, da størrelsen på de mulige revisionshonorar skal være lukrative og 

matche udgifterne tilknyttet de udbudsrunder som den mellemstore revisionsvirksomhed skal 

deltage i. Det må antages, at de mellemstore revisionsvirksomheder skal deltage i flere 

udbudsrunder end Big-4 før de vinder en kunde. Den mellemstore revisionsvirksomhed skal ud 

over førnævnte overvejelser ligeledes vurdere, hvor meget det vil koste at opfylde kravene for 

revisor der revidere kunder af offentlig interesse. Det er krav såsom gennemsigtighedsrapport 

og øget besøg af kontrollanter. Det kan muligvis ikke betale sig at vinde 2 – 3 kunder af offentlig 

interesse hvis der er mange udgifter tilknyttet at vinde dem. Revisionsvirksomhed skal offer 

flere penge på at opfylde bestemte krav og der vil være tale om et tidsbegrænset engagement 

grundet rotationspligt. Henrik Camel frygter at de mellemstore revisionsvirksomheder kan 

miste de børsnoterede virksomheder de har på nuværende tidspunkt, og kan ikke se dem vinde 

større markedsandele ved rotation (Camel,H. 2013). 

ESCP har set på erfaringer fra lande der har haft eller har rotationspligt i forhold til hvorledes 

det påvirker revisionsmarkedet. Det har i Italien ført til en højere markedskoncentration for 

store kunder, da de store virksomheder med stor sandsynlighed vælger en af de store 

revisionsvirksomheder (ESCP, 2011: Side 214). Der har været rotationspligt på det spanske 

revisionsmarked og en undersøgelse konkluderede, at rotation dramatisk ændrede 

konkurrencemønstrene. Rotationspligt førte til et system, hvor revisionsmandater kan ende 

med at på tur blandt de store revisionsvirksomheder og skjulte aftaler dermed kan blive lukrativ 

mulighed. Revisionsvirksomhedernes incitament til at investere og konkurrere blev desuden 
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reduceret, da engagementerne periodisk måtte opløses (ESCP, 2011: Side 215). I Sydkorea har 

rotationspligt ikke været et effektivt værktøj til at formindske Big-4 dominansen, da 

virksomheder oftere skifter fra andre revisionsvirksomheder end Big4 til en Big-4 

revisionsvirksomhed end det omvendte er tilfældet (ESCP, 2011: Side 216). Der er ikke 

empiriske tendenser der tyder på at rotationspligt kan skabe sænke koncentration og øge 

mellemstore revisionsvirksomheder andele.   

En begrænsning af andre tjenesteydelser end revision vil kunne sænke de mulige barrier for 

mellemstore revisionsvirksomheder der ønsker store kunder. Det skyldes at kombinationen af 

revision og rådgivning skaber et stærkt forhold til kunden som er svært for den mellemstore 

revisionsvirksom at kunne matche. Det vil dog også kunne have ulemper for de mellemstore 

revisionsvirksomheder i og med at der er risiko for deres markedsposition og ekspertise bliver 

svækket da anden rådgivning end revision står for en betydelig del af deres omsætning (ESCP, 

2011: Side 244). 

6.3.1 Sammenfatning 

De forskellige rapporter fokuserer primært på rotationspligtens påvirkning af koncentration og 

konkurrence. Der er gennemgående en holdning imod rotationspligt i forhold til hvorledes det 

påvirker revisionsmarkedet. Det argument der oftest bliver brugt er, at rotationspligt 

stabiliserer markedet og virksomheder ved skift af revisor går fra en Big-4 revisionsvirksomhed 

til en anden eller fra en mellemstor revisionsvirksomhed til en Big-4 revisionsvirksomhed. EU-

kommissionen har den holdning, at de mellemstore revisionsvirksomheder ved den øgede 

frekvens af skift får en mulighed for at byde ind på de større kunder.  

En begrænsning af ikke-revisionsydelser kan ifølge EU-kommissionen bryde de tætte bånd 

mellem Big-4 og deres kunder som er følge af kombinationen af revision og rådgivning. Det vil 

skabe en åbning for de mellemstore revisionsvirksomheder så de i større udstrækning kan blive 

set som potentielle revisorer for de virksomheder.    

Der er med rotationspligt, empiri der understøtter argumenterne om forslagets påvirkning af 

koncentration og konkurrence, hvorimod der angående begrænsning af ikke-revisionsydelser 

ikke er empiri men antagelser.  
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6.4 Sammenfatning af dokumentanalysen 

Rotationspligt vurderes til, at give et øget tidsforbrug i den første periode af et engagement for 

både revisionsvirksomheden og den reviderede virksomhed. Det øgede tidsforbrug vil blive 

overført til revisionsvirksomheden enten fra start eller fordelt over en længere periode.  

De to forslag går ind og begrænser virksomhedernes valgmuligheder hvad angår revisor og 

rådgiver. Det giver dermed også revisionsvirksomhederne en begrænsning i forhold til hvem de 

ønsker som kunde. Den revisionsvirksomhed som bliver udpeget behøver ikke være det bedste 

match ud af alle revisionsvirksomheder på markedet men kan være det bedste match ud af de 

tilgængelige revisionsvirksomheder. 

Rotationspligt ændrer strukturen på markedet markant. Den tidsmæssige begrænsning der 

bliver lagt på revisionsvirksomhedernes mandater, resulterer i at de jævnligt bliver omfordelt. 

EU-kommissionen mener det vil gavne de mellemstore virksomheder og de vil få øgede 

markedsandele som følge af denne omfordeling. Der bliver dog generelt argumenteret for det 

modsatte og at denne omfordeling vil være mellem de store revisionsvirksomheder.  

Den regulerings tilgang som forslagene vurderes at have er en regulering med den offentlige 

interesse for øje. Det skyldes at interessenterne i form af de store revisionsvirksomheder og 

brancheforeningen FSR på mange punkter er fundamentalt uenige med EU-kommissionen.  

JURI-komiteens forslag er på flere punkter mindre restriktiv end EU-kommissionens oprindelige 

forslag. Det kan skyldes det lobbyarbejde som har været i gangsat, hvor Dansk Industri, FSR og 

Big-4 offentligt har blandet sig i debatten om en reformering af revisionsmarkedet. Berlingske 

business har i en et citat fra en anonym embedsmand der udtaler ”ud over pladebranchen har 

jeg ikke set nogen, der lobbyer så heftigt som revisorerne”37. En udmeldelse som denne 

kombineret med de ændringer der er i JURI-komiteens forslag kunne tyde på overgang fra 

regulering for offentlighedens interesse til en kombination, hvor interessenter fra 

revisionsbranchen får lov til at præge forslagenes indhold.  

                                                           
37 Berlingske Business: Revisorers lobbyisme overgås kun af pladebranchen. Udgivet 14.02.2012 
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Der er som tidligere beskrevet ikke henvisninger til empiri vedrørende en begrænsning af ikke-

revisionsydelser og hvorledes det påvirker revision og revisionsmarkedet. Dette er på trods af, 

at EU-kommissionen i deres konsekvensanalyse henviser til USA, Frankrig og Belgien, som alle 

har konkrete restriktioner i forhold til, hvad revisor må udbyde af ikke-revisionsydelser. Der er 

dog heller ikke henvisninger fra modstanderne af forslagene, eksempelvis er synergieffekten 

mellem revision og rådgivning ikke understøttet af studier.  

7 Fremtidsperspektiver 

I dette afsnit vil jeg på baggrund af kapitel4 ”lovgivning”, kapitel 5 ”det danske 

revisionsmarked” og kapitel 6 ”dokumentanalyse af forslagene” se på den udvikling der kan 

være på revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder med den nuværende lovgivning, 

EU-kommissionens forslag og JURI komiteens forslag.  

7.1 Nuværende lovgivning 

Der var i dokumentanalysen af revisionsvirksomhedernes strategi en umiddelbar indikator på, 

at der er hård konkurrence mellem revisionsvirksomhederne, dels på grund af 

revisionsvirksomheders ønske om større markedsandele, men også på grund af den nuværende 

lavkonjunktur og virksomhedernes besparelser som følge af den. Den indikator alene kunne 

betyde lavere koncentration. Der er dog en præference blandt de store virksomheder til at 

udvælge Big-4 revisionsvirksomheder som beskrevet i afsnit 5.5. Den præference udgør en stor 

hindring for nye revisionsvirksomheder i at trænge ind på markedet, og for de allerede 

etablerede mellemstore virksomheder, der ønsker at lave en væsentlig ekspansion på 

markedet. Det er derfor min vurdering, at konkurrencen om markedsandelen primært skal 

findes blandt de store aktører med størstedelen af markedsandelene, altså Deloitte, KPMG, 

PwC og til dels Ernst & Young og BDO. Den vurdering skyldes, at konkurrence er atypisk og er 

mellem de store aktører på markedet. De har en kapacitet og et omdømme, der giver dem en 

betydelig fordel i forhold til de mindre aktører på markedet, og dem der forsøger at trænge ind.  

Der burde, når ovenstående tages i betragtning, ikke være anledning til der skulle ske en øgning 

i koncentrationen på revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder qua at der er ”priskrig”. 

Der er omvendt heller ikke argumenter der taler for et nævneværdigt fald i koncentrationen, da 
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revisionsmandaterne vil blive rykket rundt blandt de store revisionsvirksomheder og dermed 

ikke skaber et større fald i koncentrationen.  

Revisionshonoraret vil ikke blive ændret af omkostninger forbundet med revisionen, da 

revisionsvirksomhedernes og de reviderede virksomheders omkostninger er uændret. Det vil 

dog sandsynligvis blive ændret som følge af konkurrencen mellem de store 

revisionsvirksomheder og/eller af de store virksomheders effektivisering. 

Den største barriere for de mellemstore revisionsvirksomheder synes som sagt at være 

omdømme og opfattet kompetencer i forhold til at levere revision til de store virksomheder. 

Det kunne derfor være oplagt at undersøge hvorledes de mellemstore revisionsvirksomheder 

kan fremhæve deres kompetencer, så de store virksomheder kan tage dem i betragtning som 

revisor.  En sådan undersøgelse ville kunne bidrage med viden om, hvordan antallet af aktører 

kan øges uden politisk regulering. 

7.2 EU-kommissionens forslag 

Dette forslag er det mest restriktive og dermed også det af de to forslag, som vil påvirke 

koncentrationen og konkurrencen mest. Det er især rotationspligt som vil påvirke 

revisionsmarkedet, da det fundamentalt ændrer på hvilke udbydere af revision en virksomhed 

kan vælge.  

Det er på følgende punkter, som beskrevet i kapitel 4 ”lovgivning”, at de to forslag fra EU-

kommissionen påvirker revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder: 

 Rotationspligten medfører, at revisionsvirksomheden skal udskiftes hvert 6 år, det kan 

dog forlænges til 8 år.  

 Der sker en markant begrænsning af ikke-revisionsydelser der må leveres til 

revisionskunder. 

 De revisionsrelaterede finansielle ydelser må maksimalt udgøre 10 % af det samlede 

revisionshonorar.  

Der må ud fra den empiri de undersøgte rapporter benytter antages, at revisionsmarkedet ikke 

får større konkurrence, men derimod en ændring af den i forvejen atypiske konkurrence. De 
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store virksomheders opfattelse af de mellemstore revisionsvirksomheders egnethed vil forblive 

uændret, og de vil derfor primært foretrække Big-4. Resultatet vil derfor være rokering af 

revisionsmandaterne mellem de store revisionsvirksomheder. De mellemstore 

revisionsvirksomheders revisionsmandater vil derudover blive tilgængelige for alle, og 

undersøgelser taler for at de mandater vil tilfalde de store revisionsvirksomheder. 

Dernæst vil de korte revisionsperioder, kombineret med startomkostninger og de mellemstore 

revisionsvirksomheders chance for at vinde et udbud, skabe en ny barriere, hvorved det ikke er 

rentabelt, at efterstræbe revisionsmandater for de store virksomheder.  

De lange forhold mellem revisor og reviderede virksomheder vil ophøre såfremt forslaget 

indføres. Det er tvivlsomt at et sådan ophør vil gavne de mellemstore revisionsvirksomheder 

qua omdømme og kompetencebarrieren. Det er derfor mest oplagt, at de revisionsmandater 

der bliver tilgængelige vil blive absorberet af andre store revisions virksomheder, primært Big-

4.  

Der er i de undersøgte rapporter ikke empiri om, hvorledes en begrænsning af ikke-

revisionsydelser påvirker konkurrencen og koncentration på revisionsmarkedet.  Det må 

antages at forslaget kan begrænse revisionsvirksomheder i at byde ind på revisionsopgaver, 

hvis det forventes at der er rådgivningsopgaver som er mere rentable.  

Revisionsvirksomhederne vil miste indtjening som følge af de kortere engagementer som 

rotationspligten medfører, de tilknyttede opstartsomkostninger og begrænsningen af ikke-

revisionsydelser. Det eneste sted hvor de kan indhente den tabte indtjening vil være via 

revisionshonorar. Det må derfor forventes at revisionshonoraret stiger som følge af de to 

forslag. Hvorvidt den tabte indtjening kan indhentes via en stigning er dog tvivlsomt set i lyset 

af de store dele af omsætningen, som rådgivning udgør for de store revisionsvirksomheder på 

det danske marked. Revisionsvirksomhederne mister yderligere omsætning på rådgivning 

relateret til revisionen, da EU-kommissionen har sat et loft på de revisionsrelaterede finansielle 

ydelser. 

EU-kommissionens forslag om rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser må 

betegnes som radikale, og der bliver overvejende argumenteret negativt imod dem i de 
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analyserede rapporter. Den empiri som er benyttet i rapporterne er overvejende negativ i 

forhold til forslagenes påvirkning, eller som det er tilfældet med forslaget om begrænsning af 

ikke-revisionsydelser manglende.  

De to forslag vil i den form som EU-kommissionen oprindeligt fremlagde i 2011 med stor 

sandsynlighed have en skadelig virkning på koncentrationen og konkurrencen på 

revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder. Der sker så muligvis en øgning af revisors 

uafhængighed, men dette vil være på bekostning af markedets forhold. 

7.3 JURI komites forslag 

Det forslag som JURI komiteen kom med var en noget mindre restriktiv udgave, end den EU-

kommissionen oprindeligt fremlagde. Der er en længere periode inden der skal roteres og færre 

serviceydelser der er forbudte.  

Det er på følgende punkter, som beskrevet i kapitel 4 ”lovgivning”, at de to forslag fra JURI 

komiteen påvirker revisionsmarkedet for børsnoterede virksomheder:  

 Rotationspligten medfører, at revisionsvirksomheden skal udskiftes hvert 14 år, det kan 

dog forlænges til 25 år ved opfyldelse af vise betingelser.  

 Der sker en begrænsning af ikke-revisionsydelser der må leveres til revisionskunder. Den 

reviderede virksomheds revisionskomite skal bedømme ydelser leveret.  

 Der er ingen direkte begrænsning af indtægten fra revisionsrelaterede finansielle 

ydelser i forhold til revisionshonorar. Det gælder dog som med nuværende lovgivning, at 

revisionshonorar maksimalt må udgøre 20 % af revisionsvirksomhedens samlede 

omsætning.  

Det betyder, i forhold til rotationspligt, at revisionsvirksomhederne kan sprede 

opstartsomkostningerne ud over en længere periode, og en vunden revisionsopgave giver en 

større indtjening qua det længere engagement. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

perioden er lang nok til at dække de omkostninger de mellemstore revisionsvirksomheder har 

for at kunne vinde revisionskunder, i og med de skal deltage i flere udbud end Big-4. Det er dog 

markant mere sandsynligt med dette forslag end EU-kommissionen, at de mellemstore 
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revisionsvirksomheder kan byde ind på en revisionsopgave og ved et vundet mandat kan øge 

omsætningen med mere end hvad omkostningerne forbundet ved deltagelse af udbud udgør. 

Der er færre ydelser der bliver forbudte for revisionsvirksomhederne at levere med JURI 

komiteens forslag i forhold til det oprindelige forslag fra EU-kommissionen. Den synergieffekt 

som modstandere af begrænsninger af ikke-revisionsydelser taler om burde derfor kunne 

bevares i et vist omfang.  Det burde derfor fjerne eventuelle overvejelser om, hvorvidt en 

revisionsvirksomhed skal revidere eller rådgive en virksomhed, da det vil være muligt at 

revidere og levere et vist omfang af andre tjenesteydelser. Det at levering af ikke-

revisionsydelser skal godkendes af den reviderede virksomheds revisionskomite kan have en 

positiv indflydelse på revisors uafhængighed i fremtoning. Der er med JURI komiteens forslag 

heller ikke en begrænsning i forhold til revisionsrelaterede finansielle ydelser som der er med 

EU-kommissionens forslag. Revisionsvirksomhederne kan derfor fortsætte med at levere 

finansielle ydelser i relation til revisionen uden en procentvis begrænsning i forhold til 

revisionshonorar.  

JURI komiteens forslag har med deres mindre restriktive begrænsninger af ikke-revisionsydelser 

og rotationspligtens længere perioder, en større sandsynlighed for at øge konkurrence og 

sænke koncentration på revisionsmarkedet. Der er dog ikke gjort op med virksomhedernes 

præference i forhold til valg af revisor, og der er derfor overvejende mulighed for 

rotationspligten primært tilgodeser de store revisionsvirksomheder. Resultatet kan derfor blot 

være en mindre forvrængning af den atypiske konkurrence på markedet, end det er tilfældet 

med EU-kommissionens forslag, men der vil stadig være tale om en forvrængning.    
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8 Konklusion 

Forslagene om rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser vil påvirke konkurrencen 

på det danske revisionsmarked for børsnoterede virksomheder. Det kan i afsnit 7 ses, at 

påvirkningerne fra EU-kommissionens forslag til JURI komiteens forslag er forskellige, fordi JURI 

komiteen er mindre restriktiv på vise punkter såsom rotationens cooldown periode og færre 

forbudte rådgivningsydelser.  

Forslaget om rotationspligt vil ud fra fundene i dokumentanalysen have en negativ virkning i 

større eller mindre grad på koncentrationen og konkurrence på revisionsmarkedet. Det er der 

imod med stor usikkerhed, hvorledes en begrænsning af ikke-revisionsydelser vil påvirke 

revisionsmarkedet qua den manglende empiri vedrørende effekten i de analyserede rapporter. 

Begge forslag kan begrænse virksomheders valgmuligheder, når der skal vælges ny revisor. Det 

skyldes dels, at lovgivningen kan begrænse det grundet rotationspligtens cooldown periode og 

hvis revisionsvirksomheder ser rådgivning som mere attraktivt og derfor ikke ønsker, at udføre 

den lovpligtige revision for virksomheden.  

Forslagene vil påvirke revisionsvirksomhedernes omsætning. Begrænsningen af ikke-

revisionsydelser vil påvirke den i en vis udstrækning afhængigt af, hvor stor del af omsætningen 

fra rådgivning der er leveret til revisionskunder og som dermed bliver forbudt. Der kan muligvis 

være tale om en betydelig påvirkning eftersom de revisionsvirksomheder på det danske 

revisionsmarked har en større del af deres omsætning fra rådgivning som det kan ses i afsnit 5. 

Forslaget om rotationspligt vil givetvis påvirke revisionsvirksomhedernes omsætning i og med 

engagementerne bliver tidsbegrænset og den mulige indtjening får derfor et maksimum.    

9 Perspektivering 

I dette afsnit vil jeg kort beskrive, hvilke områder af opgaven der kunne have været mere 

omfattende såfremt der f.eks. havde været et halvt år yderligere til afhandlingen.  

De rapporter, som er brugt i dokumentanalysen, har ikke haft henvisninger til studier 

vedrørende en effekt af en begrænsning af ikke-revisionsydelser. Der er ikke et studie inden for 

det område som der er med rotationspligt, hvor Bocconi selv har fortaget undersøgelser og 
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dernæst lavet litteraturgennemgang af andre studier.  Det ville derfor være oplagt at producere 

en lignende litteraturgennemgang af studier om begrænsning af ikke-revisionsydelsers effekt.  

Et andet af EU-kommissionens forslag som bliver knyttet til forslaget om rotationspligt er joint 

audit.  Det forslag ville være interessant at inddrage, fordi det som de to andre forslag også 

rykker på markedsandelene. Det sker fordi revisionsmandaterne bliver fordelt ud på to 

revisionsvirksomheder og mellemstore revisionsvirksomheder dermed får mulighed for at øge 

deres markedsandele. Det ville i så fald være interessant, at undersøge hvorvidt det var de 

store revisionsvirksomheder i form af Big-4 der styrede revisionen og de mellemstore 

revisionsvirksomheders deltagelse i revision primært var for syns skyld. Der er på dette område 

empiri fra både Danmark og Frankrig.  
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Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 2008 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=117632#Kap13 

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 2008 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120481 
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Bilag 

Transskriberet interview med Henrik Camel 

Henrik: Med hensyn til det her med kriterierne for at vælge, der er det jo et spørgsmål om det er, 

hvordan er der sket det, at der er nogle som har en bestemt type kunder. Det kan være fordi de har 

specialiseret sig og gjort sig dygtige, samlet ressourcerne der har gjort at de kan levere den her kvalitet, 

der er relevant for den her opgave. Det kræver at der er nogle der vil købe den her ydelse, for hvis der 

ikke er nogle der vil købe den her ydelse, så vil der jo ikke være nogle virksomheder som udvikler sig og 

får særlig høje markedsandele. Man kan jo f.eks. ikke bare lave en kæmpe fusion og lave verdens største 

revisionsfirma, målt i ansatte eller omsætning. Hvis man f.eks. ikke også har de her ydelser på det niveau 

som kunderne gerne vil have dem.  

Christian: Men mangler de mellemstore virksomheder spids kompetencer, siden de har så lille 

markedsandel i forhold til f.eks. børsnoterede virksomheder  

Henrik: altså det er jo kunderne der bestemmer hvad for nogle virksomheder de vælger til at revidere, 

men det er jo også virksomhederne selv der bestemmer hvad for nogle ressourcer de vil putte ind i 

nogle arbejdsopgaver. Man kunne udmærket forestille sig at mellemstore revisionsvirksomheder kunne 

specialisere sig i et eller andet og så tilbyde de her ydelser men det forudsætter selvfølgelig at de har 

dem. Der er nogle lande hvor mellemstore virksomheder har en stor betydning, BDO har i Danmark 

mange virksomheder af særlig offentlig interesse. I andre lande er der andre mellemstore der et 

område. I nogle lande er der hvis man f.eks. kigger efter de fire store, er det i nogle lande anderledes i 

forhold til andre lande.  

Vi som revisor forening siger, at vi har faktisk forskellig interesse mellem de store og små og alle mulige 

andre. Det er for det første når vi diskutere rådgivningsydelser, i Danmark har vi haft en tradition, hvor 

man også som revisor kan yde en række andre serviceydelser også, det kan vi ikke sammenligne med 

Norge og Sverige, fordi man i Norge og Sverige har en særlig regnskabsprofession og en særlig 

revisionsprofession. I Danmark laver revisor en masse serviceydelser i forbindelse med regnskabet. Det 

er vigtigt at få fastslået at uafhængighedens reglerne betyder, at det selvfølgelig er ledelsen der 

aflægger regnskabet og træffer alle beslutninger. Revisor må ikke sidde og have adgang til det ene og 

andet, tage nogle beslutninger eller handle på virksomhedens vegne. Almindelige uafhængigheds regler 

skal opfyldes, men revisor må godt hjælpe med at lave et regnskab og derefter revidere det, samt levere 

nogle andre ydelser. Det er det normale for danske SMVere og derfor hvis nu EU-kommissionens forslag 
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om at adskille revision og rådgivning, hvis det så at sige sivede ned til at gælde alle, så ville den 

forretningsmodel som vi synes er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig, fordi revisor kan udnytte sit 

kendskab til virksomheden og gennem regnskabsassistance lave en bedre revision, den mulighed vil 

bortfalde. Vi synes måske at hvis man gør som i Norge og Sverige, hvor folk med regnskabsprofession 

laver regnskabet og derefter bær det i hånden over til revisor, som så derefter kun kan tilfører den 

added value der ligger i at lave revisionen. Det synes vi ikke er så godt, vi ser hellere at man kan få det 

hele leveret. Det giver samfundsøkonomisk det billigste resultat og den bedste rådgivning for 

virksomheden når bare vi har velkvalificeret og dygtige revisorer hele vejen igennem. Der er selvfølgelig 

nogle virksomheder der vil vælge en revisor og en regnskabsperson. Det kan man jo sagtens vælge her i 

Danmark, hvis man ville, men det er ikke noget krav fra bankerne eller noget andet, så vi ville være kede 

af det hvis det sivede ned af. Det er den ene ting vi frygter fra EU, det er simpelthen at det vil ramme 

hele vores SMV segment og vores måde at servicere det danske erhvervsliv på.  

Det andet hovedproblem er at de ting som ligger inden for konkurrenceområdet. Det er ikke noget vi 

mener reelt vil give konkurrence, altså hvis du forestiller dig du skal have en tvungen tendering proces, 

hvor du skal lave et udbud, så vil det for de allerstørste med en stor markedsandel, de vil have råd til at 

deltage i mange udbud. Det koster at deltage og man skal afsætte nogle ressourcer til det, som på en 

eller anden måde skal fordeles på revisionshonoraret. Ved at deltage i mange udbud, så vinder man 

selvfølgelig også forretninger, men den mellemstore virksomhed skal jo deltage i procentvis flere udbud 

for at vinde en ny kunde. Det vil koste rigtig meget, samtidigt med at man i de mellemstore 

virksomheder jo vil risikere, at de eksisterende kunder som man har, de vil jo så indgå i en udbudspulje, 

hvor også alle de største byder. Så i virkeligheden så frygter vi at modellen kan betyde at de 

mellemstore virksomheder mister de virksomheder af særlig offentlig interesse som de har i dag. Vi kan 

ikke se at de skal kunne få større markedsandele ved at man laver et større udbud.  

Christian: Hvad ser i så som et alternativ. Der er jo unægtelig en høj koncentration på den øvre del af 

revisionsmarkedet.  

Hvis f.eks. PwC gik konkurs nu her, hvem ville være i stand til at samle op? 

Henrik: Vi er med på der skal være contingent planes som EU-kommissionen forslår, så man sikre der er 

en betjening hvis der er et eller andet der går galt. Men lad os nu bare sige det sådan, Artur Andersen 

gik ned i USA. Det betød jo ikke at der var nogle virksomheder der så ikke kunne blive revideret mere, 
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fordi de her revisorer, mange af dem har jo fortsat deres arbejde i andre revisionsvirksomheder, så 

revisorerne ville jo være der.  

Christian: Så er det overdrevet det senarie som EU-kommissionen har sat op? 

Henrik: Altså hvis håndværksmester Svendsen i din hjemby han lukker og 5 tømmersvende bliver 

arbejdsløse. Man vil stadig kunne købe tømmerydelser i den pågældende by fordi de her tømre vil jo 

stadig arbejde, ekspertisen er jo ikke hældt ud. Man vil miste noget ophobet ekspertise i den enkelte 

virksomhed men der vil stadig være en organisation bag og det er naturligt at hvis der er nogle 

virksomheder der er nået over en vis grænse og er blevet meget store så kan det da godt være man vil 

vælge at købe nogle ydelser andre steder. Vi mener stadig at markedet i høj grad vil regulere det her. 

Det er ikke sådan at du ikke har valgmuligheder i dag. Virksomheder vil bare ofte vælge dem som de 

synes har den nødvendige erfaring, ikke bare kompetencemæssigt generelt men også med deres 

virksomhed. De genvælger jo gerne deres revisor. Ja så kan man sige hvad med uafhængighed. Man skal 

tænke på der jo altid er partner rotation og der er også regler for hvor meget man må sælge for. Regler 

for hvordan man må kompenseres økonomisk for ydelser man har solgt som ikke har noget med revision 

at gøre.  

Christian: Men der er jo nogle ret lange kundeforhold, er det ikke næsten plus 20 år.  

Henrik: Jo rapporten omkring Grant Thornton sammenslutning med PwC den siger jo at man ofte sidder 

der i 6 til 10 år. Man skal jo sige at i den periode er der sket partner rotation flere gange fordi det skal 

man gøre og der er sket andre former for rotation, CFOen er skiftet. Det hele er skiftet ud men du har på 

en eller anden måde bevaret den faglige indsigt og forståelse. Du har hele tiden fået nye øjne på.  Siden 

vi i sin tid havde to revisor system i Danmark har vi jo også fået kvalitets review på de børsnoterede 

virksomheder inden man udsteder sin erklæring.   

Konkurrencemæssigt mener jeg det er en fejl hvis man mener de mellemstore vil få noget ud af den her 

ordning, fordi der er simpelthen ikke økonomisk ræson for dem at gå ind og byde på de her opgaver. Det 

er klart at hvis revisionshonorar har en størrelse hvor det er så og så lukrativt, så vil der være folk der 

søger ind i den branche og så vil der være flere som byder på en opgave. Umiddelbart vil det være noget 

som er svært at regulere for politikerne. Hvis de f.eks. sagde nu tager vi et af fire største og deler det op 

i flere selskaber, det har de ikke forslået men kunne man gøre det, så ville de måske miste en 

kompetence fordi du skal over en kritisk masse. Det kan simpelthen ikke betale sig at have en 
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kompetence og super dygtige folk hvis du er en for lille spiller og ikke har så mange opgaver. Så er det 

bedre du har nogle processer for nogle andre kundesegmenter som du specialisere dig i.  

Christian: Så det man måske skal håbe på er at de små og mellemstore virksomheder konsolideres og 

kommer op i en størrelse hvor de kan konkurrere? 

Henrik: Hvis en mellemstor revisionsvirksomhed spurgte mig om jeg synes de skulle tage en 2 – 3 

børsnoterede kunder, så ville jeg sige det må i jo så lige regne på. Fordi de krav som kommer fra EU-

kommissionen gør at det er værre for en revisionsvirksomhed at have virksomhed af særlig offentlig 

interesse som kunder. Der er flere ting som de skal leve op til, der er flere krav som 

revisionsvirksomheden skal leve op til. Det betyder det først blive lukrativt for jer når i først er oppe i et 

meget stort antal børsnoterede. Så man skal ligesom poppe fra nul til et stort antal børsnoterede 

virksomheder, fordi det der med at ligge og have 2 -3 børsnoterede der kan det egentligt godt være det 

giver for mange omkostninger, fordi du skal lave gennemsigtighedsrapporten, du har de her 

kvalitetskontroller hvert 3. år i stedet for hvert 6. år og det koster virkeligt meget at få besøg der i 

timeløn til kvalitetskontrollanten og du skal af med forskellige andre omkostninger til alle dine 

strukturprocesser som du skal køre på en anden måde. Hvis du så oven i købet kommer med rotation så 

har du en kunde som du ikke ved hvor lang tid du har, fordi næste gang skal den i udbud blandt nogle 

andre.  

Christian: Så man kan sige der i virkeligheden ligger en masse naturlige barrierer, som EU og danske 

politikere lovgive sig ud af.  

Henrik: De kan ikke lovgive sig ud fra valget. Det vi ønsker er at man har et åbent valg på den måde at 

revisionskomiteen aktivt tager stilling og siger vi har valgt den her revisor fordi de f.eks. har sådan og 

sådan kvalitetsniveau, de har siddet her i mange år kunne man også tage som argument eller forskellige 

andre årsager. Et aktivt revisionsudvalg eller revisionskomite som tager stilling til det og samtidig tager 

stilling til hvilken ydelser man må levere så man sikre uafhængighed. Der forslår Juri udvalget jo også at 

man skal gå ind og fortælle hvad for nogle ydelser man har købt og generelforsamling er med til at tage 

beslutningen, så man på den måde også sikre der er konkurrence. Man må jo regne med at alle i 

princippet er konkurrence udsat, fordi alle kan jo ringe ind og sige ”jeg vil gerne gøre sådan og sådan”. 

Nogle gange kan det godt betale sig for virksomheden at bruge dem som har kendskab til virksomheden 

fordi det er billigst og hurtigst for dem.  

Christian: Der er jo mange aktører inden for rådgivningsmarkedet såsom konsulenthuse, advokater mm.  
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Henrik: Vores medlemsvirksomheder oplever hele tiden at de er i konstant konkurrence med 

konsulenthuse, advokater og alle mulige andre om at levere de her ydelser. Plus at selve 

revisionshonoraret også hele tiden er i udbud. Virksomhederne arbejder jo på at spare på deres 

omkostninger. Så det er ikke sådan at den her situation hvor der efter EU-kommissionens mening er for 

få der udbyder den her ydelse til forhøjet revisionshonorar.  

Christian: men er det ikke et problem hvis revisionsvirksomheder går i udbud med at lavt 

revisionshonorar for at få adgang til rådgivningsydelser? 

Henrik: EU-kommissionen har peget på man vil få et højere revisionshonorar, hvis man havde det rene 

revisionshonorar. Jeg vil ikke sige hvorvidt det er for stort eller småt. Vi ser gerne at revisionskomiteen 

vurdere hvilken ydelser revisor skal levere, om revisionen kan udføres for et eller andet. Hvis 

revisionskomiteen siger du kan ikke udføre den her revision, medmindre du kan sælge nogle andre ting 

til os for at tjene de penge hjem, hvis revisionskomiteen vurdere det så skal de jo handle på det. Deres 

opgave skal være at vurdere om de samlet ydelser i de forskellige kategorier er i orden.  

Christian: Dvs man får en ”uafhængig” part / tredige part til at bedømme fra sag til sag.  

Henrik: De er jo ikke uafhængige som sådan, men uafhængige af ledelsen, det er i hvert fald et af 

formålene. Det er ikke lederen selv der sidder og køber alle ydelserne men det går igennem en 

revisionskomitee hvor formanden i hvert fald ikke er den samme som ham der sidder for bordenden i 

virksomheden. Der må komiteen sige hvis de mener at et honorar ikke er stort nok. Man har diskuteret i 

visse lande og har også minimums honorar for ydelser. Vi kan også se at man i nogle virksomheder har 

en meget stærk intern revision og man kan jo ikke bare sige at fordi en virksomhed er stor så skal dens 

honorar være så stort. Det er jo klart at hvis man har et honorar der er for småt, jamen så er der nogle 

der siger er det ikke fordi det hele skal tjenes hjem på rådgivningsydelser og der må vi jo så sige at de 

her rådgivningsydelser er jo også i konkurrence. Så man kan jo ikke sige at man lige pludseligt skal tjene 

ekstra på en rådgivningsydelse som i forvejen er i konkurrence fordi hvis avancen bliver for høj på den, 

jamen så vil konkurrenter jo få den her rådgivningsydelse i stedet. Det er begrænset hvor meget man 

kan putte hen på rådgivningsydelsen  

Reglen om tvungen rotation kan medføre at konkurrencen mellem revisionsvirksomhederne vil blive lidt 

lavere fordi der er nogle der siger jeg vil ikke ind og byde her for så kan jeg jo ikke få den kunde. Altså 

man ikke kan købe noget fra den her revisionsvirksomhed i en periode fordi den gerne vil kunne gå ind 

og sælge ydelserne efter, men det er jo kun hvis man laver tvungen rotation eller siger man ikke må 
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levere revisionsydelser hvis man også levere de andre ydelser. Så vil konkurrencen bliver mindre fordi 

der altid er en virksomhed der ikke må levere, enten den virksomhed der vil byde eller den virksomhed 

der måske lige har været der må jo hellere ikke levere ydelserne bagefter.  

Vi kan ikke forstå at nogle vil sige det vil øge konkurrencen at du laver sådan en udbudsrunde. Det er 

rigtigt at det intuitivt ser ud som om at hvis du kaster noget i udbud så er der større konkurrence, men 

du kan jo se f.eks. i kommunerne hvor man har noget i udbud, der kunne man måske have ringet over til 

den billigste håndværker og spørge kan du komme over og lave det her, fordi han havde nogle ledige 

håndværkere gående. Hvis man kaster det i udbud så kommer det ind i møllen og priserne blive alligevel 

høje.  

Det er svært at regulere sig til konkurrence. Det er i virkeligheden det grundlæggende minus. Set ud fra 

en national økonomisk betragtning / mikroøkonomisk betragtning hvad er så et efficient udbud af 

ydelser, der må ligge en antagelse om at antallet af aktører ikke er stort nok. Det må være det som ligger 

bag tanken om man skal have øget konkurrence og den markedsvej som det i givet fald vil være 

tilsyneladende går igen i mange lande. Den antagelse er jo ikke underbygget og det kan godt være at 

konkurrencen i virkeligheden er ganske hård. Det er det vi oplever plus at hvis du har det her udbud og 

du danner 3 – 4 virksomheder mere, som alle sammen skal kunne opretholde et meget stort niveau af 

f.eks. kompetencer på at revidere forsikringsselskaber, jamen så har vi jo også en samfundsøkonomisk 

belastning og det er en udgift som også skal betale sig hjem.  

Christian: Du kan sige man mister lidt af stor drift elementet.  

Henrik: Ja, man må jo også sige at hvis det var sådan at der var problemer med de udførte revisioner, så 

mangler vi ikke mulighed for at man kan gøre noget ved det. Vi fik i revisorloven 2008 et 

undersøgelsesinstitut, hvor man kan gå ud og sige til virksomhederne at man vil kigge dem efter i 

sømmene, det har myndighederne mulighed for. Så har vi kvalitetskontrollen og de sanktionerne som 

det medfører.  

Vi har været i dialog med vores erhvervsstyrelse og spurgt dem, har i øvrige eksempler på at 

virksomheder der har ydet meget rådgivning samtidigt med de har ydet revision, har i eksempler på at 

de virksomheder har været dårlige til revision. Der er ikke noget sammenhæng der kan påvises.  

Det er svært at se hvor mange leverandører der skal være på et marked. Der vil være forskellige type af 

leverandører eksempel er dem som sælger øl hver dag og dem som sælger speciale øl.      
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Når vi snakker markeder så normalt skal man op i en vis størrelse af milliarder før det begynder at blive 

interessant at lave EU regulering af det.  Det vi i hvert fald kan sige er at ønsker man at regulere et 

marked så skal man ikke regulere markedet via professionsregulering. Profession regulere man ud fra 

hvad der fremmer kvaliteten og hvad der skaber et godt produkt. 
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Tidslinje rapporter 
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Koncentrationsanalyse C20 

 Deloitte 
Ernst & 
Young KPMG PwC i alt 

Mandater 6 1 5,5 6,5 19 

Procent 32% 5% 29% 34% 100% 

HHI 0,1024 0,0025 0,0841 0,1156 0,3046 

 

Koncentrationsanalyse Large cap 

 Deloitte 
Ernst & 
Young KPMG PwC i alt 

Mandater 6 2 8 7 23 

Procent 26% 9% 32,5% 32,5% 100% 

HHI 
26%^2 = 
0,0676  

9%^2 = 
0,0081  

35%^2 = 
0,1225  

30%^2 = 
0,09 0,2882 

 

Koncentrationsanalyse Mid cap 

 Deloitte Ernst & Young KPMG PwC Beierholm I alt 

Mandater 7 3 5 9 1 25 

Procent 29% 12,5% 19,0% 35,5% 4,0% 100% 

HHI 
29%^2 = 
0,0841 

12,5%^2 = 
0,0156 

19%^2 = 
0,0361 

35,5%^2 = 
0,126025 

4%^2 = 
0,0016 0,2634 

 

Koncentrationsanalyse small cap 

Revisionsvirksomhed mandater Markedsandel HHI 

AP 2 1,5% 0,000225 

BDO 4 2,9% 0,000841 

Beierholm 8 7,4% 0,005476 

Deloitte 35 31,9% 0,101761 

Ernst & Young 0 0% 0 

Grant Thornton 1 1,0% 0,0001 

KPMG 27 25,5% 0,065025 

Nielsen & Christensen 2 1,5% 0,000225 

PwC 30 28,4% 0,080656 

I alt 109 99,99% 0,254309 
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Koncentrationsanalyse 15 største banker 

 Beierholm Deloitte KPMG PwC 
RIR 

Revision i alt 

Mandater 1 5 5 3 1 15 

Procent 6,66% 33,33% 33,33% 20% 6,66% 99,98% 

HHI 0,00443556 0,11108889 0,11108889 0,04 0,0044356 0,271049 

 


