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Abstract 

The main theme of this thesis is regarding a phenomenon within the Danish audit industry referred 

to as “stay and sign”. The thesis is a theoretical analysis of the expression based on the Danish 

regulation and an empirical analysis of the expression based on a survey among approved Danish 

auditors combined with an interview with the Danish law professor Lars Bo Langsted, University of 

Aalborg. The purpose of the thesis is to clarify how well known the expression is or not amongst 

Danish auditors. Furthermore, the task of the thesis is also to find out the Danish auditors 

knowledge about the expression regarding Danish regulation and the international standards made 

by the International Federation of Accountants.  

The expression “stay and sign” does not appear neither in the Danish regulation nor in the 

international standards. However, in the Danish regulation the inverted phenomena exists where 

the auditor resigns before finishing the audit and thereby before the final statement is given. The 

Danish regulation is only allowing the auditor to resign before finishing the audit if the resignation 

is accordance with generally accepted auditing standards, in Danish: “god revisorskik”. 

According to the theoretical analysis of the Danish regulations, international standards and other 

generally accepted auditing standards, I found that it is difficult to resign before the audit has been 

finished. Only in a few cases, the auditor has to resign due to the auditor’s lack of education or 

authorization. In cases where the auditor is disagreeing with the client, resignation is not an option 

because the auditor is the representative of the public interest whom for the main purpose is to 

inform the stakeholders. The few cases where the auditor legally can resign prematurely, is when 

the clients are unable to pay the audit fees. 

The base of the empirical analysis is a survey responded by approved auditors regarding their 

opinions and experiences with resignation. 319 Danish approved auditors have responded. 36% of 

the respondents have never resigned before finishing the audit. Based on the theoretical analysis, 

my expectation was that a whole lot more of the respondents never had resigned prematurely, but 

the empirical analysis showing nonetheless than 64% had resigned before finishing the audit. 

Based on the survey results, I can conclude that Danish auditors are not quite sure about when they 

have the option resigning prematurely. The survey is showing that the auditors mostly has resigned 

due to disagreement about the audit fees, lack of payment from the client regarding the audit fee or 

in case of cooperating problems with the client. The respondents do not describe cooperation 

problems further, but it seems that resigning because of cooperation problems not is according to 

the generally accepted auditing standards. Professor Lars Bo Langsted is agreeing that the Danish 

audit industry needs more specific guidelines regarding when and how the auditor must behave in 

case of cooperation problems. 
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1 Indledning 

Revisorer er sat i verden for at føre kontrol med, at virksomhedens regnskaber i alt væsentlighed er 

rigtige og giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle status. Revisors afgivelse af en blank 

påtegning er et kvalitetsstempel på virksomhedens regnskab, således regnskabsbrugerne kan have 

tillid til regnskaberne. Samtidig hvis revisor opdager forhold, som er af betydning for virksomhedens 

regnskab, da skal revisor oplyse forholdene i påtegningen, således samfundet bliver oplyst herom. 

Revisor er dermed blevet offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor det er revisors ansvar at oplyse 

omverdenen om de forhold, der gør sig gældende for regnskabet og virksomhedens finansielle status. 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant forventes det, at revisorerne er troværdige og leverer arbejde 

af høj kvalitet.1 Dette er også nødvendigt, idet omverdenen kaster et stadig skarpere lys på kvaliteten 

af revisors arbejde. De offentlige myndigheder gør det gennem et stadig striksere tilsyn, mens 

offentligheden gør det gennem mediernes kritiske blik. Det er i Børsens artikelserie: ”Svindlernes 

slaraffenland” pointeret det samfundsmæssige problem ved, at mange danske selskaber lever videre 

med forbehold år efter år, uden at revisorerne fratræder. Hertil er det kommet frem i pressen, at 

revisorernes grundholdning er, at ”vi bliver og skriver”. Journalisterne bag artikelserien og formanden 

for Danske Insolvensadvokater Pernille Bisgaard ser det som et samfundsmæssigt problem, at 

revisorerne ikke udviser mere agtpågivenhed og ikke fratræder, i stedet for år efter år at afgive 

erklæringer med forbehold. Grundlæggende er revisionen ikke for revisorernes skyld, men for 

samfundets, hvorfor administrerende direktør for Foreningen for Statsautoriserede Revisorer 

Charlotte Jepsen udtaler, at ”hvis det viser sig at være et samfundsmæssigt problem, og hvis problemet 

griber endnu mere om sig, vil vi som branche være åbne overfor at se på, hvordan revisorer i endnu højere 

grad kan bidrage til at imødegå, at det her står på i mange år”2.  

Alternativet til revisorernes ”bliv og skriv”-holdning er, at revisor fratræder i utide, hvilket vil sige, at 

revisor ikke fratræder i forbindelse med generalforsamlingen, men derimod imellem påtagelsen af 

opgaven og erklæringsafgivelse. Formanden for Danske Insolvensadvokater ønsker, at revisor i langt 

højere grad vælger at fratræde og dermed pointere overfor omverdenen, at der er noget galt med 

regnskabet. Men hvorvidt er mediernes skyts mod revisorernes egentlig retfærdig? 

 

                                                             

1 Artikel: ”Orden i eget hus (FSR – danske revisorer er med vedtægtsændringer, der stiller krav til revisorerne, 
selv gået i front for at sikre, at der også fremover sættes lighedstegn mellem revisorer og kvalitet)”, RR 26.10.15. 
2 Artikel: ”Revisorerne: Vi bliver og skriver på regnskaber” af Johan Christensen og Anne Skjerning, Børsen d. 
30.10.14. 
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1.1 Problemstilling 

Problemstillingen er affødt af Børsens artikelserie: ”Svindlernes slaraffenland”, hvor det af artiklerne: 

”Revisorer holder fast i tvivlsomme kunder” og ”Revisorerne: vi bliver og skriver på regnskaber” 

fremgår, at der i stigende grad afgives erklæringer med en modificeret konklusion på baggrund af 

manglende revisionsbevis eller uenighed med ledelsen. Ligeledes fremgår det, at revisorernes 

grundholdning er, at man fortsætter som revisor og skriver på regnskabet, i stedet for at vælge at 

slutte samarbejdet. Denne såkaldte ”bliv og skriv”-holdning hersker i den danske revisorbranche. 

Dette er på trods af, at det fremgår af erklæringsbekendtgørelsen § 1, at revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Der kan dermed stilles spørgsmålstegn ved, om revisors ”bliv og skriv”-holdning 

er i overensstemmelse med gældende revisorlovgivningen, samt om denne holdning er den rette i 

forbindelse med opretholdelse af tilliden til revisionsbranchen. Ligeledes vil det være interessant at 

undersøge de godkendte revisorers holdning til begrebet, samt deres erfaring med fratrædelser i 

utide.  

 

1.1.1 Problemformulering 

Ovenstående problemstilling munder ud i følgende problemformulering: 

Hvordan stemmer revisionsudtrykket: ”bliv og skriv” overens med den danske 

revisionslovgivning, og hvorvidt er de godkendte revisorers holdning til udtrykket i 

overensstemmelse med revisionslovgivningen? 

 

Til afdækning af problemformuleringen vil nedenstående underspørgsmål blive benyttet som 

styringsværktøj i forsøget på at besvare denne. 

I den teoretiske gennemgang vil følgende blive forsøgt besvaret: 

 Hvordan defineres revisionsudtrykket: ”bliv og skriv”? 

 Hvordan kommer revisionsudtrykket: ”bliv og skriv” til udtryk i den danske revisorlovgivning? 

 Er holdningen: ”vi bliver og skriver” i overensstemmelse med dansk revisionslovgivning i dag? 

 Hvad er alternativet til, at revisor ’bliver og skriver’? 

 I hvilke situationer er det muligt for revisor at undgå at blive og skrive i overensstemmelse 

med god revisorskik? 

 

Følgende forsøges besvaret ved den empiriske gennemgang: 

 Hvad er de godkendte revisorers holdning til revisionsudtrykket: ”bliv og skriv” i dag? 
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 Kan revisor samtidig med at have ”bliv og skriv”-holdningen opretholde sin autoritet som 

værende offentlighedens tillidsrepræsentant? 

 Er ”bliv og skriv”-holdningen en fordel og/eller nødvendighed for branchen? 

 I hvilke situationer har de praktiserende revisorer fratrådt i utide, og med hvilken 

begrundelse? 

 I hvor høj grad er der tale om etisk eller økonomisk aspekt ved, at revisor ’bliver og skriver’? 

 

1.2 Projektopbygning 

Kapitel 2 vil bygge på en gennemgang af udtrykket: ”bliv og skriv” i forhold til den gældende danske 

revisionslovgivning. Dette vil blive belyst gennem en analyse af revisionsstandarderne, samt relevant 

dansk lovgivning, herunder erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven. Ligeledes vil dette kapitel 

inddrage relevante responsumsager.  

Kapitel 3 vil være en gennemgang af udarbejdelsen af materialet til indhentelse af empiri, mens kapitel 

4 vil være en præsentation af det indhentede materiale. Kapitel 5 og 6 vil være en analyse og 

diskussion af empirien. I kapitel 7 konkluderes der på ovenstående problemformulering. 

 

1.3 Videnskabsteori 

Opgaven bygger på en metodetriangulering til tilvejebringelse af en stærkere opgave, hvor der både 

gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og et interview. Spørgeskemaundersøgelsen bygger på den 

positivistiske videnskabsteori, som beskæftiger sig med forhold og fænomener, der kan måles og vejes, 

mens anvendelsen af interview bygger på den hermeneutiske videnskabsteori.3 I den positivistiske 

videnskabsteori arbejdes med kvantitative data med henblik på at sammenligne og generalisere det 

undersøgte. I den hermeneutiske videnskabsteori handler det om at fortolke verdenen for at forstå 

den.  

Desuden er det valgt, at afhandlingen skal bygge på den induktive metode, idet induktion betyder, at 

man drager almene, generelle slutninger ud fra empiriske data. Anvendelsen af den induktive metode 

forudsætter kvantificering.4 Dette går godt i tråd med anvendelsen af spørgeskemaundersøgelse som 

indsamlingsmetode, idet data fra spørgeskemaundersøgelsen kan kvantificeres. Ved anvendelse af den 

induktive metode er det dog vigtigt at fastslå, at det ikke er muligt at være hundrede procent sikker på 

en induktiv slutning. Dette skyldes, at den induktive slutning bygger på empirisk materiale, som 

                                                             

3 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag. 
4 ”Videnskabsteori for begyndere” (2008) af Torsten Thurén, Rosinante, 2. udgave, 1. oplag, s. 25 
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sjældent bygger på en fuldstændig optælling.5 ”Ved induktion kan man altså nå frem til større eller 

mindre sandsynlighed – verifikation – men man kan aldrig opnå hundrede procent vished.”6 Dette har 

betydning for stikprøvestørrelsen, samt den dataindsamlingsmetode, der anvendes, idet jo mere 

repræsentativ stikprøven er i forhold til populationen, jo mere kan vi anvende undersøgelsens 

resultater. Ligeledes skal stikprøven have en vis størrelse for, at det muliggør en generalisering til den 

samlede population. Den valgt metode har betydning for de metodevalg, der er foretaget nedenfor. 

 

1.4 Metodevalg 

I afhandlingen vil der blive lagt vægt på det teoretiske grundlag for revisionsudtrykket. Dette skyldes, 

at teori altid enten implicit eller eksplicit spiller en rolle.7 Til kortlægningen af revisionsudtrykket og 

dets sammenhæng med den danske revisionslovgivning anvendes udelukkende eksterne og 

sekundære kilder. Herunder anvendes den danske revisorlovgivning, samt revisionsstandarder 

udarbejdet af International Federation of Accountants (IFAC) direkte. De internationale standarder 

anvendes, i det revisor skal udføre deres erklæringsopgaver med sikkerhed i overensstemmelse med 

god revisorskik. Dette betyder blandt andet, at revisionsstandarderne finder anvendelse. Det er IFAC, 

der varetager udsendelsen af de internationale revisionsstandarder: International Standards on 

Auditing (ISA). Disse kilder er af høj datakvalitet. Revisorloven (RL) og erklæringsbekendtgørelsen 

(ERKL) er lovgivning i Danmark, hvorfor danske revisorer skal udføre revisionen i overensstemmelse 

hermed. Derudover er IFAC’s revisionsstandarder internationalt anerkendt. Det er desuden god 

revisionsskik at følge IFAC’s revisionsstandarder, hvorfor dette taler for, at disse er af høj kvalitet. Til 

at kunne analysere på kilderne anvendes dokumentanalyse, som i høj grad består af fortolkninger af 

tekster. I denne afhandling vil de danske oversættelser af ISA’erne finde anvendelse. Disse er oversat 

af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) efter IFAC’s regler herfor, samt er godkendt af Den 

Europæiske Union (EU)8, hvorfor kvaliteten af dem er særdeles høj. Revisionsstandarderne på sit 

oprindelige sprog vil ikke blive anvendt i denne afhandling, på trods af, at der kan være en vis 

fortolkningsmæssig nuance, som kunne være interessant at kigge på. De danske oversættelser af 

revisionsstandarderne er foretaget af FSR, hvorfor det vurderes, at der i høj grad er taget højde for 

dette aspekt i oversættelsen af teksterne.  

                                                             

5 ”Videnskabsteori for begyndere” (2008) af Torsten Thurén, Rosinante, 2. udgave, 1. oplag, s. 27. 
6 ”Videnskabsteori for begyndere” (2008) af Torsten Thurén, Rosinante, 2. udgave, 1. oplag, s. 29. 
7 ”At skrive opgave – Indhold og struktur” af Helle Ploug Hansen, 1999, s. 22 
8
 ”Implementering af internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning” af Jon 

Bech og Karl Aage Brasted. RR 2011.  
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Ydermere anvendes artikler fra Revision og Regnskabsvæsen (RR) som kilder, som er skrevet af 

branchens fremtrædende fagfolk, forskere og erhvervsfolk.9 Revision og Regnskabsvæsen behandler 

og formidler den nyeste information inden for regnskab, skat, erhvervsjura mm. i dybdegående 

artikler. Revision og Regnskabsvæsen anses derfor for at være en velanset kilde, som er troværdig og 

skaber validitet i afhandlingens resultater. Derudover vil der, hvor det findes relevant, inddrages 

kilder fra andre informationsmedier, hvis disse vurderes at kunne bidrage med nyttig viden. 

Den empiriske undersøgelse af udbredelsen af revisionsudtrykket: ”bliv og skriv” i den danske 

revisionsbranche vil bygge på en metodetriangulering, idet der både vil blive anvendt 

spørgeskemaundersøgelse og interview. Disse dataindsamlingsteknikker skal supplere hinanden 

således, at der tilvejebringes en stærkere opgave, idet det brede repræsentative billede vil opnås 

gennem spørgeskemaundersøgelsen og dybden vil opnås gennem interview.10 

Spørgeskemaundersøgelsen skal være medvirkende til at give et repræsentativt og nuanceret billede 

af den danske revisionsbranches holdning til revisionsudtrykket på nuværende tidspunkt. Til 

supplering vil der blive foretaget et dybdegående interview med Professor Lars Bo Langsted, ved 

Aalborg Universitet11, som har en direkte forbindelse med revisionsbranchen og kan bidrage med 

dybere forståelse af revisionsudtrykket. Valget på anvendelsen af metodetriangulering i afhandlingen 

skyldes tillige, at der kan være fare for ikke at opnå en tilstrækkelig høj svarprocent på 

spørgeskemaundersøgelsen, hvorfor kombinationen af disse metoder skal forbedre og højne 

kvaliteten af dataindsamlingen.  

Anvendelsen af spørgeskemaundersøgelse som dataindsamlingsmetode er relevant, idet den har sin 

styrke i at kunne undersøge, hvor udbredt et udtryk/fænomen er gennem en større population. 

Begrundelsen er tillige, at revisionsudtrykket ikke tidligere er undersøgt, hvorfor der ikke eksisterer 

særlig meget litteratur, der omhandler dette emne. Selve denne dataindsamlingsmetode er ligeledes 

valgt på baggrund af frygt for, at revisorerne ikke vil svare oprigtigt, hvis undersøgelsen blev foretaget 

ved alene dybdegående interviews. Ved brugen af spørgeskemaundersøgelser sikres respondentens 

anonymitet, hvorfor det forventes, at flere vil besvare spørgeskemaet.  

Besvarelsen er i høj grad kvantitativ, hvorfor resultatet af undersøgelsen vil blive suppleret med det 

personlige interview. Det er valgt, at der anvendes elektroniske spørgeskemaer, i det dette er den mest 

tidseffektive variant, samt den giver respondenterne mulighed for at være anonyme. 

Spørgeskemaundersøgelsens population består kun af godkendte revisorer, idet det alene er disse, der 

                                                             
9
 http://www.karnovgroup.dk/shop/products/revision-and-regnskabsvaesen-tidsskrift-for-erhvervsokonomi-og-

skatteforhold 
10 ”Spørgeskemaer i virkeligheden – målgrupper, design og svarkategorier” (2008) af Niels-Henrik M. Hansen, 
Bella Marckmann og Esther Nørregård-Nielsen, Forlaget Samfundslitteratur, 1. udgave, s. 11 
11 Af bilag 1 fremgår CV for Lars Bo Langsted.  
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er omfattet af revisorlovens krav om efteruddannelse. Ligeledes må det formodes, at de godkendte 

revisorer besidder den største og mest opdaterede viden indenfor revisionsbranchen. Ligeledes er det 

disse personer, der i sidste ende har det overordnede ansvar overfor klienten og omverdenen, og 

jævnfør lovgivningen udgør offentlighedens tillidsrepræsentant.  

For at højne troværdigheden til afhandlingens resultater, samt for at få en mere detaljeret og 

dybdegående besvarelse af afhandlingens problemformulering, da suppleres 

spørgeskemaundersøgelsen med et ekspertinterview af Professor Lars Bo Langsted. 

Ekspertinterviewet anvendes, idet det vurderes at Lars Bo Langsted besidder enormt meget viden om 

de juridiske grundprincipper for revisionsbranchen.12 Tillige indgår Lars Bo Langsted ikke i 

undersøgelsens population, men har et direkte kendskab til revisionsbranchen og den gældende 

revisionslovgivning, som regulerer revisionsbranchen gennem sit arbejde. Interviewet blev foretaget 

som semistruktureret interview d. 6. august 2015. Udover at indeholde spørgsmål fra 

spørgeskemaundersøgelsen, blev der stillet spørgsmål, der var fremkommet under den teoretiske 

gennemgang. Interviewet lod sig ikke alene styre af de foruddefinerede spørgsmål, idet interviewet 

med en ekspert indenfor revisionsbranchen, som besidder en større viden og muligvis en anden 

synsvinkel på revisionsudtrykket, også gerne må lade sig bevæge i den retning, som belyses i 

forbindelse med interviewet.13 Denne undersøgelsesteknik anvendes med henblik på at indhente 

primær kvalitativ data, som kan underbygge og forklarer de forhold, som muligvis kommer til udtryk i 

spørgeskemaundersøgelsen. 

Undersøgelsen bygges på det tværsektorielle undersøgelsesdesign, idet det tværsektorielle 

undersøgelsesdesign er medvirkende til at give et øjebliksbillede af udbredelsen af et bestemt 

fænomen eller udtryk. Undersøgelsesdesignet har indflydelse på undersøgelsens reliabilitet og 

validitet. Undersøgelsens reliabilitet og replikation vurderes at være høj, idet der er gennemsigtighed i 

undersøgelsen ved, at spørgeskemaet i sin rene form er medtaget som bilag, og derfor gøres der 

mulighed for efterprøvning. Derudover er undersøgelsens inter-observatør konsistens høj, da svarene 

ikke påvirkes af forskellige observatører/interviewer, men at respondenterne selv læser 

spørgsmålene. Det vurderes tillige, at undersøgelsens validitet er høj, idet det vurderes, at på baggrund 

af spørgeskemaet måles det, som med undersøgelsen ønskes målt.14 

                                                             

12 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag, s. 79 
13 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag, s. 80 
14 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag, s. 51 
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1.5 Afgrænsning 

Denne afhandlings spændingsfelt ligger indenfor en begrebsramme angående erklæringer med 

sikkerhed, som er revisorlovens anvendelsesområde, jf. RL § 1, stk. 2, samt ISA 100-999. Ved en 

erklæringsopgave med sikkerhed forstås en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er 

udformet for at øge troværdigheden og øge graden af tilliden til emnet for erklæringen overfor de 

tiltænkte brugere.15 Der skelnes mellem erklæringer med høj grad af sikkerhed og begrænset grad af 

sikkerhed, hvor afhandlingen alene vil omhandle erklæringer med høj grad af sikkerhed, hvor målet er, 

at revisor udtrykker en positiv konklusion, som er bekræftende. Dog kan der være forhold, hvor 

revisor har grund til at tage forbehold og derfor give en modificeret påtegning, eller i strengeste udfald 

afgive en afkræftende konklusion eller i sidste ende afgive en erklæring med manglende konklusion.  

Afhandlingen er afgrænset til alene at omhandle den generalforsamlingsvalgte revisor, jf. SL § 144, stk. 

1.16  

Afhandlingen omhandler revisors ansvar i overensstemmelse med den danske lovgivning, samt de 

internationale standarder i forbindelse med den lovpligtige revision af danske erhvervsvirksomheder. 

Afhandlingen vil ikke omhandle revisors erstatnings- og strafansvar nærmere i detaljer end hvor det 

kan være relevant at inddrage det. Denne afgrænsning skyldes, at revisors erstatnings- og strafansvar 

ikke antages at have stor indflydelse på selve revisionsudtrykket: ”bliv og skriv”. Derimod vil 

afhandlingen omhandle revisors disciplinæransvar, dvs. tilsidesættelse af de pligter stillingen som 

revisor medfører, herunder tilsidesættelse af god revisorskik.17 Det er primært revisors 

disciplinæransvar, der har betydning for revisors ageren i forhold til revisors mulighed for fratrædelse 

i overensstemmelse med god revisorskik. I afhandlingen vil inddrages sager omkring revisors 

overholdelse af god revisorskik til brug for en vurdering af, hvad retspraksis kan bidrage med i 

analysen. Der vil inddrages sager fra FSR’s responsumudvalg og Revisornævnskendelser, samt øvrige 

kendelser eller udtalelser, som kan have en betydning for vurderingen af revisors ansvar og 

muligheder i de givne situationer.  

 

                                                             
15

 Revisorkommissionens rapport: ”Revisorlovgivning i et internationalt perspektiv. 
16 Det er muligt for en kapitalejer at kræve, at Erhvervsstyrelsen yderligere udnævner en godkendt revisor, der 
skal deltage i revisionen sammen med den generalforsamlingsvalgte revisor. Afhandlingen vil dog ikke tage 
højde for denne revisor, og de regler, der er gældende for denne revisor, idet at revisionen i de fleste tilfælde 
forestås af den generalforsamlingsvalgte revisor. 
17 ”Revisoransvar” (2008) af Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Forlaget Thomson. 7. 
udgave, s. 235 
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2 Kortlægning af revisionsudtrykket: ”Vi bliver og skriver” 

Dette kapitel vil omhandle gennemgangen af revisionsudtrykket ”bliv og skriv”, som vil bygge på en 

kortlægning af udtrykket, samt en beskrivelse af den gældende danske revisorlovgivning, som har 

indflydelse på revisionsudtrykket. Ligeledes vil det undersøges, hvilke alternativer der er til ”bliv og 

skriv”-holdningen, samt i hvilken udstrækning det er muligt at gøre brug af alternativet. Selve 

revisionsprocessen vil ikke blive gennemgået i deltaljen. Det vil alene være de regler, der har 

indflydelse på revisors ”bliv og skriv”-holdning, der vil blive nævnt og behandlet.  

 

2.1 Revisors ”bliv og skriv”-holdning 

”Bliv og skriv”-filosofien er i denne afhandling defineret som:  

”En revisor vælger at blive som kundens revisor og skrive sig ud af problemerne i de tilfælde, hvor der 

opstår problemer undervejs i revisionen.” 

Det vil sige, at revisor forbliver som revisor og i sidste ende afgiver en erklæring med forbehold, 

afkræftende konklusion eller i sidste tilfælde en erklæring uden konklusion. På trods af ovenstående 

definition af ”bliv og skriv”-holdningen, da kan revisor godt vælge, at fratræde som revisor efter endt 

revision af årsregnskabet i forbindelse med generalforsamlingen. I denne afhandling ses begrebet ud 

fra denne synsvinkel, da dette har en betydning for fratrædelsesbegrebet.  

I forbindelse med valg af emne og de indledende undersøgelser af, hvor revisionsudtrykket stammer 

fra, er det i første omgang antaget, at der var tale om en uskreven regel eller oparbejdet kultur i 

revisionsbranchen, grundet revisors integritet var så høj, at man ikke blot ”rendte af pladsen”, selvom 

klient og revisor var uenig, idet revisor udtrykte sin uenighed i revisionspåtegningen. Det er 

efterfølgende konstateret, at revisionsholdningen ”bliv og skriv” fremgår eksplicit af Revisorloven med 

kommentarer, 4. udgave 2009 af Peter K. Jensen, Lars Bo Langsted, Poul E. Olsen og Niels A. Ring.  

Det fremgår af kommentar nr. 99 til revisorloven med kommentarer, at der indenfor 

revisionsverdenen hersker to forskellige holdninger. Den første holdning er, at revisor, hvor der ikke 

længere hersker tillid mellem ledelse og revisor, ikke meningsfyldt kan gennemføre revisionen og 

konkludere i påtegningen. Revisor må derfor fratræde, hvis revisor skønner, at der er tale om en sådan 

situation. Den anden holdning hylder sloganet ”bliv og skriv”, og er karakteriseret ved, at revisor som 

offentlighedens tillidsrepræsentant er valgt netop til at foretage revision og afgive påtegning på 

regnskabet, og at revisor lader alle regnskabsbrugere i stikken ved at fratræde i utide. Denne holdning 

giver udtryk for, at det er nødvendigt at blive og skrive i krisesituationer, hvad enten disse består af 
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opdaget kriminalitet, af almindelig slendrian eller af revisors mistillid til ledelsen.18 Det fremgår af 

revisorloven med kommentarer, at denne holdning er den mest fremherskende holdning i den danske 

revisionsbranche i dag.  

Som det fremgår eksplicit af revisorloven med kommentarer, så er ”bliv og skriv”-holdningen en 

grundholdning, som hersker i den danske revisionsbranche. I selve revisorloven er revisionsudtrykket 

ikke nævnt eksplicit. Det vil blive undersøgt hvor denne holdning stammer fra. Det må antages, at 

holdningen udspringer af noget lovgivningsmæssigt, da revisionsbranchen i forvejen er stærkt styret 

af lovgivningen, hvorfor det vurderes, at revisionsbranchen ikke selv har pålagt sig yderligere 

begrænsninger i arbejdet. 

Som det fremgår af Revisorloven med kommentarer er det eneste alternativ til at blive og skrive at 

fratræde som revisor. I afsnit 2.5 vil fratrædelsesreglerne blive gennemgået. I de gældende danske 

regler for revision er begrebet ”bliv og skriv” ikke eksplicit skrevet, mens alternativet er formuleret, og 

der er nedskrevet regler herfor. Dette medfører, at fratrædelse vil blive grundigt behandlet, da det ved 

at give restriktive regler for muligheden for at fratræde, da skubber lovgivningen i retningen af, at 

revisor skal blive og skrive i stedet for at fratræde som revisor. Nedenfor afdækkes først og fremmest 

hvad revisors rolle er, samt hvilke forhold i revisionsstandarderne og den danske revisionslovgivning, 

der har indflydelse på ”bliv og skriv”-holdningen i den danske revisionsbranche. Det vil i denne 

sammenhæng være nødvendigt at se på historiske love, i det der er tale om en oparbejdet holdning.19  

 

2.2 Revisors rolle 

Revisors eksistensgrundlag udspringer af årsregnskabsloven (ÅRL) § 135 a, stk. 1, hvoraf det fremgår, 

at ”kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere årsregnskaber og koncernregnskaber, 

som er omfattet af revisionspligten i ÅRL § 135”. Dette er medvirkende til, at revisor er et beskyttet 

hverv20, hvor der er lovgivet omkring anvendelsen af betegnelse som registreret og statsautoriseret 

revisor. Hertil er der en lang række uddannelseskrav, autorisationer mv. i forhold til revisorloven, for 

at man kan blive godkendt revisor og har den kompetence, der skal til for at måtte afgive en 

revisionspåtegning. Revisor kan alene anvende titlen som registreret eller statsautoriseret revisor, 

hvis revisor opnår godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, jf. RL §§ 2 og 3. Der er en lang række krav, som 

skal opfyldes, for at revisor kan anvende titlen som registreret eller statsautoriseret revisor. Det 

fremgår af RL § 5, at ”betegnelsen statsautoriseret revisor må kun benyttes af en person, der er 

                                                             

18 Revisorloven med kommentarer, pkt. 99. 
19 Jf. revisorloven med kommentarer, pkt. 99 
20 ”Revisoransvar” (2008) af Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Forlaget Thomson. 7. 
udgave, s. 55 
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godkendt”21. Dette gælder ligeledes for betegnelsen: registreret revisor.22 Dette er ligeledes 

medvirkende til, at revisor er et beskyttet hverv, idet det alene er de offentligt godkendte revisorer, 

der må anvende disse titler. Tillige er det lovgivet, at myndighederne fører et register over 

registrerede og statsautoriserede revisorer. Dette er en medvirkende årsag til, at revisor kan agere 

offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. RL § 16. Ligeledes giver revisorloven mulighed for, at 

Erhvervsstyrelsen kan fratage en revisor sin godkendelse, hvis denne ikke længere lever op til kravene 

for en godkendt revisor, herunder manglende efteruddannelse, forfalden gæld til det offentlige eller 

hvis revisor nægter at lade sig undergive reglerne om kvalitetskontrol.23  

De strenge krav til registrering, uddannelse mv. skyldes blandt andet, at revisor er ved lov tillagt en 

vidtrækkende undersøgelsesadgang af virksomheden. I tilknytning hertil har virksomhedens ledelse 

ligeledes pligt til uopfordret at give revisor de oplysninger, som revisor anser for at have betydning for 

bedømmelsen af virksomheden. Ligeledes har ledelsen pligt til at sørge for, at revisor får de 

oplysninger og den bistand, der er nødvendig for at revisor kan udføre sit arbejde, jf. SL § 133.  

At revision er et beskyttet hverv, som er reguleret markant af de offentlige myndigheder skyldes, at 

revisor skal varetage hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. RL § 16. Med begrebet 

”offentlighedens tillidsrepræsentant” (tidligere ”offentlighedens tillidsmand”), som blev indføjet i 

revisorlovgivningen i 199424, har revisor en bredere skare af brugere af sit arbejde, herunder 

aktionærer, kreditorer, offentlige myndigheder, aktuelle og potentielle investorer, medarbejdere mv. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende 1994-bestemmelserne25, at begrebet har 

til formål at angive, at revisor ved udførelse af revisionen også skal varetage hensynet til 

virksomhedens omverden, herunder virksomhedens øvrige interessenter. Dette er på trods af, at 

revisor er valgt af virksomheden, som kan have modstridende interesser i forhold til sine 

interessenter.  

Med begrebets indførelse synes det ligeledes at være indføjet, at revisor ligeledes skal varetage 

virksomhedens omverdens interesse, hvorfor det i højere grad forventes, at revisor afgiver sin 

konklusion af revisionen i påtegningen, således ikke alene virksomhedens aktionærer oplyses om 

virksomhedens regnskab, mens også så virksomhedens omverden oplyses herom. Tidligere var det 

alene revisors ansvar overfor generalforsamlingen (ejerne) at afgive en konklusion på revisionen, hvor 

det i dag er udvidet, således at revisor også varetager offentlighedens interesser. 

Begrebet er indført i revisorloven med formål at øge tilliden til revisorstanden og understrege revisors 

uafhængighed. I grove træk er revisoren sat i verden for, at de offentlige myndigheder kan føre kontrol 
                                                             

21 RL § 5, stk. 1. 
22 RL § 5, stk. 2. 
23 RL § 8, stk. 1-3. 
24 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 80 
25 FT 1993/94, till. A, sp. 5668 
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med de danske virksomheder. Denne kontrol er udliciteret til revisorerne, hvorfor myndighederne 

fører kontrol med, at revisorerne lever op til de krav, der skal til for, at de kan være godkendte 

revisorer. I forbindelse med begrebet at ”offentlighedens tillidsrepræsentant” er føjet ind i 

revisorloven angives det, at revisor ved afgivelse af sine erklæringer skal være interesseneutral. 

Begrebets anvendelse i revisorloven medfølger ikke nogle konkrete pligter for revisor, men udtrykker 

alene, at revisor i sit arbejde skal være objektiv. 

 

2.3 Revisors opgaver i forbindelse med revision af årsregnskab 

Revisorlovens § 1, stk. 2 definerer revisors opgaver som værende: ”revisors afgivelse af 

revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelse om ledelsesberetningen i henhold til 

årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er 

bestemt til hvervgiverens eget brug”26. Revisors revisionsopgave er en erklæringsopgave med høj grad 

af sikkerhed, som er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge 

graden af tillid, som de tiltænkte brugere kan have til vurderingen af erklæringsemnet27. Høj grad af 

sikkerhed opnås, når revisor har opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. Revisor har metodefrihed i sit valg af undersøgelser 

inden for rammerne af standarden for god revisionskik. Selve planlægningen og revisionens udførelse 

er ikke relevant for nærværende afhandling, hvorfor disse omfattende områder ikke behandles. 

En revision af et årsregnskab afsluttes med, at revisor afgiver en revisionspåtegning på årsrapporten. 

Revisionspåtegningen udgør sammen med revisionsprotokollatet revisors rapportering om den 

udførte revision, jf. ERKL § 3. 

Revisor kan i sin påtegning anvende fire typer af konklusioner på baggrund af sin revision28: 

 Konklusion uden forbehold 

 Konklusion med forbehold 

 Afkræftende konklusion 

 Konklusion udtrykkes ikke (manglende konklusion) 

 

                                                             

26 Der ses i denne afhandling bort fra revisors udtalelses om ledelsesberetningen, da denne ikke vil være relevant 
for opgaven. Dette område vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 
27 Jf. ISA 200, pkt. 3.  
28 Konklusionstyperne er yderligere beskrevet i bilag 2. 
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2.4 Revisors tiltræden 

For de virksomheder, der er underlagt revisionspligt, jf. ÅRL § 135, eller de selskaber, der er undtaget 

fra revisionspligten, men hvor generalforsamlingen frivilligt har besluttet, at virksomhedens 

årsregnskaber skal revideres, skal generalforsamlingen vælge en godkendt revisor, jf. selskabsloven 

(SL) § 144. Det fremgår af lovbemærkningerne, at kompetencen til at vælge revisor alene tilkommer 

generalforsamlingen, og at denne kompetence ikke kan delegeres.29 Dette betyder, at kompetencen til 

at vælge hvem revisor skal være ikke kan delegeres til hverken ledelsen eller bestyrelsen.  

 

2.5 Alternativet til at ”blive og skrive” = revisors fratræden 

Emnet: revisors fratræden behandles dybere end emnet omkring revisors tiltræden, idet revisors 

fratrædelse er det eneste alternativ til ”bliv og skriv”. Det fremgår af RL § 18, stk. 1, at hovedreglen er, 

at revisors hverv består ”indtil ny revisor er tiltrådt”30. Ligeledes fremgår det af RL § 19, at ”når revisor 

har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde 

og konklusion herpå.”31 Dette betyder, at revisor som hovedregel vælges på ubestemt tid. Det må dog 

antages, at revisors arbejde først afsluttes, når årsrapporten godkendes af bestyrelsen. Revisor kan 

dog til enhver tid afsættes eller afskediges af det samme organ, som har valgt, udpeget eller udnævnt 

den pågældende revisor. I dette tilfælde betyder det, at det alene er generalforsamlingen, der kan 

afsætte en generalforsamlingsvalgt revisor. Afsættelsen af revisor kan aldrig ske med tilbagevirkende 

kraft. Generalforsamlingsvalgt revisor kan alene afsættes før hvervets udløb, hvis et begrundet forhold 

giver anledning hertil.32 Hvis generalforsamlingsvalgt revisor afsættes før hvervets udløb, da skal dette 

hurtigst mulig meddeles til Erhvervsstyrelsen med en fyldestgørende forklaring på årsagen til 

hvervets ophør. Ligeledes fremgår det af SL § 10, stk. 2, at hvis revisor fratræder inden hvervets udløb, 

skal der med registreringen eller anmeldelsen vedlægges en fyldestgørende forklaring fra det centrale 

ledelsesorgan på årsagen til hvervets ophør. Det er vigtigt at være opmærksom på at ovenstående 

bestemmelse alene finder anvendelse i de tilfælde, hvor revisor fratræder inden hvervets udløb. Hvis 

revisor fratræder eller afsættes i forbindelse med ordinær generalforsamling er der ikke noget til 

hinder herfor, selvom der ikke er noget begrundet forhold, der skulle give anledning hertil.  

Hvis der midt i revisionsfasen opstår et forhold, som viser, at der er noget uregelmæssigt ved denne 

kunde, da har revisor alene to muligheder; det første er at ”blive og skrive”, dvs. tage forbehold i 

                                                             

29 Bemærkningerne til L 170 af 25. marts 2009 vedrørende forslag til SL ad § 144.  
30 Jf. RL § 18 
31 Jf. RL § 19, stk. 1. 
32 Jf. SL § 146, stk. 1. 
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erklæringen og dermed vise regnskabsbrugerne, at der er noget galt med virksomhedens regnskab, 

eller vælge at fratræde som virksomhedens revisor. RL § 18 siger følgende omkring fratrædelse; 

”Hvis revisor afgiver revisionspåtegninger eller andre erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber m.v. 

efter § 1, stk. 2, består revisors hverv, indtil ny revisor er tiltrådt, medmindre andet følger af lovgivningen 

eller af en virksomheds vedtægter eller andet er aftalt.  

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan revisor til enhver tid fratræde hvervet, medmindre fratræden strider mod god 

revisorskik. Fratræder revisor, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, 

der har pligt til at oplyse grundene til fratræden. Den fratrædende revisor har endvidere pligt til at give 

den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed, som revisors erklæring 

vedrører.” 

I denne afhandling behandles punktet vedrørende fratræden, grundet virksomhedens vedtægter eller 

andet er aftalt ikke. Dette skyldes, at der er tale om individuelle aftaler eller særlige vedtægter. En 

behandling af dette vil ikke skabe en konklusion som kan generaliseres. Denne afhandling behandler 

alene emnet, hvor revisor fratræder grundet egen beslutning på baggrund af forhold, som revisor ikke 

kan acceptere. Revisors pligter i forbindelse med fratrædelse ser således ud: 

Fratrædende revisors forpligtelser Revisorskifte i forbindelse 

med hvervets udløb 

(ordinær 

generalforsamling) 

Revisorskifte inden 

hvervets udløb 

(ekstraordinær 

generalforsamling) 

Hurtigst muligt give meddelelse til 

Erhvervsstyrelsen om hvervets ophør, jf. 

SL § 146, stk. 2. 

Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) 

Give en fyldestgørende forklaring til 

Erhvervsstyrelsen vedr. årsagen til 

hvervets ophør, jf. SL § 146, stk. 2. 

Nej Ja (kun ved revision) 

Oplyse grundene til fratrædelsen til den 

tiltrædende revisor, der har pligt til at 

rette henvendelse til fratrædende revisor, 

jf. RL § 18, stk. 2. 

Ja (både ved revision og 

review) 

Ja (både ved revision og 

review) 

Give den tiltrædende revisor adgang til 

alle relevante oplysninger om den 

virksomhed, som revisors erklæring 

vedrører 

Ja (både ved revision og 

review) 

Ja (både ved revision og 

review) 

Afgive fratrædelsesprotokollat Ikke krav, men god skik (kun 

ved revision) 

Ikke krav, men god skik (kun 

ved revision) 

Tabel 1 – Revisors pligter i forbindelse med fratrædelse33 

Det fremgår af revisorloven, at revisor til enhver tid kan fratræde, medmindre fratræden strider mod 

god revisorskik.34 Lovens ordlyden medfører, at der i loven gives tilladelse til at fratræde som revisor 

                                                             

33 Artikel: ”Fratrædelse – hvad skal jeg være opmærksom på?” af Jesper Seehausen d. 22.08.2014 i Advokatavisen. 
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på ethvert givent tidspunkt, hvis det ikke strider imod god revisorskik. Det vil sige, at revisors ret til at 

fratræde i utide er begrænset af kravene til god revisorskik. Dette gælder for så vidt både 

generalforsamlingsvalgte revisorer og af andre udnævnte revisorer.35 Dette medfører, at revisors 

fratræden må ifølge god revisionsskik forudsætte en rimelig begrundelse.  

Revisors fratræden besværliggøres ved, at revisor skal overveje om, hvorvidt fratrædelse i utide er 

imod god revisorskik. Ligeledes er der krav fra Erhvervsstyrelsen om, at fratrædende revisor 

indsender en fyldestgørende forklaring på årsagen til fratrædelsen til Erhvervsstyrelsen.36 Når revisor 

fratræder som revisor for sin klient, da har revisor ved revisorloven fået en udvidet oplysningspligt 

over for tiltrædende revisor, i det fratrædende revisors oplysninger til tiltrædende revisor også skal 

omfatte alle relevante oplysninger om den virksomhed, som erklæringen vedrører. Dette udvidede 

oplysningskrav stammer fra art. 23 i 8. direktiv. 

Foruden den ovenstående udvidede oplysningspligt, som fratrædende revisor får i forbindelse med 

fratrædelse, så fremgår følgende af Jesper Seehausens bog om revisor og revision i et selskabsretligt 

perspektiv:37 ”…det forhold, at revisor kun kan fratræde hvervet, hvis fratræden ikke strider mod god 

revisorskik, er udtryk for det såkaldte ”bliv og skriv”-princip, dvs. det princip, hvorefter revisor som 

udgangspunkt skal blive på sin post og skrive sig ud af problemerne, der giver anledning til overvejelser 

om fratræden, fx ved at tage forbehold eller supplerende oplysninger i erklæringen. Revisor kan så 

herefter fratræde, når problemerne er kommet til regnskabsbrugernes og offentlighedens kendskab.”38 

Ovenstående medfører spørgsmålet, hvorvidt vendingen i lovgivningen om, at fratrædelse i utide skal 

være i overensstemmelse med god revisorskik betyder, at revisor ikke har mulighed for at fratræde i 

utide, men til enhver tid skal blive og skrive for kunden. Nedenfor foretages en gennemgang af hvad 

god revisorskik er, samt hvad udtrykket kan bidrage med.  

 

2.5.1 God revisorskik 

Det kan konkluderes på baggrund af RL § 18, at god revisorskik skal iagttages i forbindelse med 

fratrædelse i utide. Det er derfor i denne sammenhæng nødvendigt, at inddrage de etiske 

retningslinjer, der gør sig gældende for den danske revisionsbranche.  

God revisorskik er den kvalitetsstandard, der kan udledes af lovgivningen og god praksis på området. 

God revisorskik lader sig ikke fastlægge præcist, men udfyldes løbende i takt med den udvikling, der 

                                                                                                                                                                                                          

34 Jf. RL § 18, stk. 2. 
35 Revisorloven med kommentarer, pkt. 99. 
36 Jf. SL § 146, stk. 2. 
37 ”Revisor og revision mv. i selskabsretligt perspektiv” (2014) af Jesper Seehausen, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag 1. udgave, 1. oplag. 
38 ”Revisor og revision mv. i selskabsretligt perspektiv” (2014) af Jesper Seehausen, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag 1. udgave, 1. oplag, s. 204 
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sker i samfundet og indenfor revisionsbranchen39. Generelt betyder kravet om revisors overholdelse af 

god revisorskik, at revisionsarbejdet skal udføres, som en god og kompetent gennemsnitsrevisor ville 

udføre det tilsvarende arbejde40. God revisorskik er i modsætning til begrebet: ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” en retlig standard. Af bemærkningerne til loven fremgår det, at der er tale om en 

retsstandard, som er udtryk for den kvalitet i udøvelsen af hvervet, som må kunne forventes i en given 

situation og på et givent tidspunkt. Normerne, der først og fremmest fastsætter, hvad god revisorskik 

er, er overordnet revisorlovgivningen. Det fremgår af bemærkninger til RL, at god revisorskik især 

udvikles gennem domme, revisornævnskendelser, responsa, revisionsstandarder og –vejledninger, 

samt praksis på området41. Dog indeholder lovgivningen kun i begrænset omfang konkrete 

retningslinjer for, hvad god revisorskik er, hvorfor revisor må ty til de retningslinjer, som er 

tilkendegivet gennem revisionsvejledninger, som udgives af FSR, idet disse udtrykker professionens 

fortolkningsbidrag og redegør for sædvanlig praksis. Lovgivningen angiver ikke en konkret 

beskrivelse af de fremgangsmåder revisor skal anvende ved revisionen, men angiver alene ved brugen 

af begrebet: god revisorskik den kvalitetsnorm, revisor skal følge ved opnåelse af kvalitet i revisors 

arbejde. FSR’s responsumudvalg kan endvidere hjælpe til belysningen af begrebet, idet de behandler 

en række responsa, hvor de ofte giver en række generelle udtalelser om god revisorskik. Ligeledes kan 

disciplinærnævns- og revisornævnskendelser bidrage til fortolkningen af begrebet: god revisorskik.42  

I det revisorer skal udføre deres erklæringsopgaver med sikkerhed i overensstemmelse med god 

revisorskik, indebærer dette, at revisionsstandarderne udstedt af IFAC skal finde anvendelse. Den 

danske revisionsbranche er derfor underlagt IFAC’s Code of Ethics for Professional Accountants, der 

kun kan fraviges, såfremt der eksisterer strengere nationale regler på området. Code of Ethics 

udarbejdes af International Ethics Standards Board for Accountants, som er nedsat af bestyrelsen i 

IFAC til selvstændigt at udvikle og udgive etiske standarder af høj kvalitet. Den danske udgave af de 

etiske regler for revisorer udarbejdes af FSR på baggrund af en oversættelse af IFAC’s Code of Ethics 

med indarbejdning af de restriktive regler, der fremgår af dansk revisorlovgivning.  IFAC har 

formuleret fem globale etiske principper, som alene er tiltænkt som et kompas, der kan vise vejen og 

guide revisorerne.  Disse fem principper er indarbejdet eksplicit i RL § 16, stk. 1 og er som følgende:43 

 Integritet 

 Objektivitet 

                                                             

39 Revisorloven med kommentarer, kommentar 84. 
40 ”Revisor og revision mv. i selskabsretligt perspektiv” (2014) af Jesper Seehausen, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag 1. udgave, 1. oplag, s. 266  
41 Bemærkningerne til L 120 af 28. marts 2008 vedr. forslag til RL ad § 16. 
42 ”Regnskab og revision – De regnskabsmæssige forudsætninger og revisors funktion” (1999) af Mogens 
Christensen, Greens & Jura, s. 89 
43 ”Professionsetik for revisorer” (2007) af Kjeld Christian Bøg og Lars Kiertzner, Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer, d. 20 
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 Professionel kompetence og fornøden omhu 

 Fortrolighed 

 Professional adfærd 

God dansk revisorskik består blandt andet af de globale etiske principper. Men god revisorskik består 

også af retspraksis på området. Dette betyder, at formuleringen af kravet om god revisorskik giver 

mulighed for en løbende udvikling i kravene til revisorhvervet.44 Det er derfor nødvendigt at inddrage 

retspraksis for at opnå en forståelse af, hvad god revisorskik siger omkring revisors fratrædelse i 

utide. Begrebet: god revisorskik er et elastisk og flydende begreb, som ikke lader sig klart definere. 

I kapitel 2.5.2 undersøges det, hvorvidt det indenfor forskellige situationer kan eller ikke kan være 

indenfor rammerne af god revisorskik at fratræde som revisor i utide. Gennemgangen vil inddrage 

responsumsager og Revisornævnskendelser, samt øvrige sager, som kan have betydning for afgørelsen 

af, hvorvidt revisor indenfor rammerne af god revisorskik kan fratræde i utide. Det fremgår af FSR’s 

vedtægter, at ”responsumudvalget afgiver på foreningens vegne responsa i sager angående god 

revisorskik”.45 På denne baggrund vurderes det, at det er relevant for afhandlingen at inddrage 

relevante responsumsager, som kan have betydningen for emnet.  

 

2.5.2 Begrundede forhold til fratrædelse/afsættelse før hvervets udløb 

Revisor kan alene afskediges eller selv vælge at fratræde, hvis der er ”begrundede forhold, der giver 

anledning hertil”, jf. SL § 146, stk. 1. Det fremgår ligeledes af lovbemærkningerne til revisorloven, at ”i 

forhold til god revisorskik må fratræden forudsætte, at revisor har en rimelig begrundelse for sin 

fratræden.”46 Begrebet ”begrundet forhold” eller ”rimelig begrundelse” er ikke nærmere beskrevet i 

lovgivningen. Det må som minimum antages, at der ved begrebets anvendelse henvises til 

omstændigheder, hvor der med rimelighed kan rejses tvivl om, hvorvidt revisor vil kunne gennemføre 

en forsvarlig revision, eller at der i øvrigt foreligger omstændigheder, der gør det rimeligt at afsætte 

revisor før hvervets udløb.  Af revisorloven fremgår en række krav, som skal være opfyldt for, at 

revisor må underskrive revisionspåtegningen. Dette er følgende forhold: 

 Uafhængighed, jf. RL § 24 

 Autorisation, jf. RL § 3 

 De nødvendige kompetencer, jf. RL § 4 og RL § 3, stk. 1, nr. 4 og 5. 

                                                             

44 ”Revisoransvar” (2008) af Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Forlaget Thomson. 7. 
udgave, s. 260 
45 Jf. FSR’s vedtægter, § 11, stk. 5. 
46 L 120, bemærkninger til § 18.  



 

 

Side 17 

 

Som det fremgår ved ovenstående er det et lovkrav, at revisor overholder ovenstående. Det må derfor 

konkluderes, at hvis revisor ikke overholder ovenstående forhold, da eksisterer en velbegrundet 

forklaring på revisors fratræden inden hvervets udløb. 

 

2.5.3 Krav om revisors fratræden 

På trods af, at RL § 18 lader afgørelsen være op til om, der er overensstemmelse med god revisorskik, 

så vil der være en række tilfælde, hvor revisor skal fratræde som revisor. Det fremgår af RL § 7, stk. 1, 

at godkendelse som revisor bortfalder i det øjeblik, at betingelserne i RL § 3, stk. 1, nr. 1-3 eller 6 ikke 

længere er opfyldt. I det øjeblik revisor ikke er godkendt revisor, da har revisor ikke godkendelse til at 

afgive erklæringer med sikkerhed på regnskaber, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers 

brug.47 

 

Revisors autorisation 

Revisor skal fratræde i tilfælde af, at lovgivningens krav til vedkommende ikke længere er opfyldt, jf. 

RL § 7, stk. 1, herunder hvis revisor ikke opfylder kravene, som fremgår af RL § 3. Heraf fremgår det, at 

revisor skal opfylde følgende: 

1) Have bopæl her i landet, i et EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået 

aftale med 

2) Være myndig og ikke være under værgemål eller samværgemål 

3) Ikke have anmeldt betalingsstandsning og ikke være under konkurs 

4) Bestået den revisoreksamen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afholder, jf. RL § 33, stk. 7 

5) I mindst 3 år efter det fyldte 18. år navnlig have deltaget i udførelsen af opgaver, der vedrører 

revision af årsregnskaber 

6) Være forsikret mod økonomiske krav, som måtte blive rejst i forbindelse med udførelsen af 

opgaver efter RL § 1, stk. 2 og 3. 

 

Ligeledes vil der være krav om, at revisor fratræder, hvis godkendelse som revisor deponeres, eller 

hvis den bortfalder, frakendes eller fratages.48 Af RL § 8 er Erhvervsstyrelsen givet mulighed for at 

fratage revisor sin godkendelse, hvis revisor har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og 

derover. Revisors godkendelse kan fratages indtil forholdet er bragt i orden. Derudover er 

                                                             

47 Jf. RL, hvoraf det fremgår af RL § 1, stk 4, at ved ”revisor” forstås i denne lov personer, der er godkendt efter §§ 
3, 10 og 11. 
48 Revisorloven med kommentarer, pkt. 99, s. 95 
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Erhvervsstyrelsen givet mulighed for at fratage godkendelsen, hvis revisor nægter at lade sig 

undergive reglerne om kvalitetskontrol, jf. RL § 8, stk. 2, nr. 1. 

 

Revisors uafhængighed 

Revisor skal tillige opfylde kravet om uafhængighed, jf. RL § 24. Heraf fremgår det, at ”revisor skal være 

uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører og må ikke være involveret i virksomhedens 

beslutningstagen.”49 Der fremgår heraf, at revisor ikke er uafhængig, hvis der foreligger et direkte og 

indirekte økonomisk, forretnings – eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold, som for en 

velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisor uafhængighed.50 Hvornår uafhængigheden kan 

være i fare behandles ikke yderligere, men der kan henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning om 

bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed.  

Det fremgår af revisorloven med kommentarer, at hvis der opstår tvivl om revisors uafhængighed, må 

hovedreglen være, at revisor hellere skal fratræde end løbe risikoen for, at andre rejser spørgsmålet 

om inhabilitet. Af lovbemærkningerne fremgår det, at der er en vægtig begrundelse for fratrædelse, 

hvis revisor konstaterer, at uafhængighedskravene til revisor ikke længere er opfyldt.51 Dog vurderes 

det, at revisors uafhængighed vurderes i forbindelse med accept af opgaven, hvorfor opgaven ikke 

påtages af revisor, hvis revisor ikke mener at være uafhængig af kunden. Det vurderes derfor, at det er 

i de færreste tilfælde, at revisor har påtaget sig opgaven og lader sig fratræde i utide som revisor med 

henvisning til manglende overholdelse af revisors uafhængighed i forhold til kunden. Det er dog et 

krav, at revisor skal være uafhængig af kunden i forbindelse med afgivelse af erklæring med høj grad 

af sikkerhed, som ikke er bestemt alene for hvervgivers brug, hvorfor det vurderes, at revisor ikke 

længere kan være revisor for givne kunde, hvis revisor konstaterer, at uafhængighedskravene ikke 

længere er opfyldt.52 

 

Revisors kompetencer 

Det fremgår af RL § 4, at betingelsen for at opretholde sin godkendelse som revisor efter RL § 3 er, at 

revisor til enhver tid er løbende efteruddannet, således at revisor bevarer sin teoretiske viden, faglige 

kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkeligt højt 

niveau. Det er Erhvervsstyrelsen, der har kompetencen til at fastsætte nærmere regler for 

efteruddannelsen, samt føre kontrol af revisorernes overholdelse af kravene hertil.53 De nærmere 

                                                             

49 Jf. RL § 24, stk. 1. 
50 Jf. RL § 24, stk. 2. 
51 L120 Bemærkninger til § 18.  
52 ”Revisor og revision mv. i selskabsretligt perspektiv” (2014) af Jesper Seehausen, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag 1. udgave, 1. oplag, s. 203 
53 Jf. RL § 4, stk. 2 



 

 

Side 19 

 

fastsatte krav fremgår af bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer. 

Heraf fremgår det, at revisor indenfor en periode på tre år skal deltage i mindst 120 timers 

efteruddannelse på et passende fagligt niveau indenfor de fagområder, som kræves for at bestå 

eksamen som godkendt revisor. Efteruddannelse skal som minimum omfatte følgende54: 

 24 timer inden for revision- og erklæringsområdet 

 24 timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber, 

økonomistyring, regnskabsanalyse mv. 

 12 timer inden for området direkte og indirekte skatter.  

Der er krav om, at revisor skal indberette antal timers efteruddannelse i Erhvervsstyrelsens register, 

samt til enhver tid kunne dokumentere sin deltagelse.55 Ovenstående registrering, samt 

Erhvervsstyrelsens mulighed for kontrol er givet, da det af RL § 8, stk. 2, nr. 2 fremgår, at 

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at fratage revisors godkendelse, hvis pågældende ikke opfylder 

kravene til efteruddannelse. Der eksisterer dog den lempelsesmulighed, at Erhvervsstyrelsen kan, 

”hvor revisor alene mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, fastsætte en frist, inden for 

hvilken revisor skal opfylde de krav til efteruddannelse, der er fastsat.”56 Det fremgår af revisorloven 

med kommentarer, at der ”som udgangspunkt ved en mindre del skal forstås 1/3 eller mindre af 

uddannelsen.”57 Ligeledes fremgår det, at fristen for opfyldelse af kravene til efteruddannelse bør have 

en sådan længde, at revisor indenfor fristen vil kunne gennemføre den manglende efteruddannelse, 

uden at denne skal tages på fuld tid.58 Fristen kan maksimalt strække sig over en periode på 6-12 

måneder.59 Årsagen hertil er, at det skal være muligt for revisor fortsat at kunne varetage sit hverv, alt 

i mens der følges op på den manglende efteruddannelse. Det vurderes på denne baggrund, at det i få 

tal af situationer vil være revisors manglende overholdelse af efteruddannelse, der er skyld i, at 

revisor må fratræde som revisor inden for hvervets udløb.  

 

2.5.4 Hvornår er der tale om et begrundet forhold? 

Ovenstående vedrører alene de tilfælde, hvor det fremgår af lovgivningen, at revisor skal fratræde som 

revisor, eller hvor Erhvervsstyrelsen kan fratage autorisationen som godkendt revisor. Nedenfor 

behandles hvornår fratrædelse i utide kan ligge inden for rammerne af god revisorskik, jf. RL § 18. Det 

                                                             

54 Jf. Efteruddannelsesbekendtgørelsen § 2, stk. 2 nr. 1-3. 
55 Jf. efteruddannelsesbekendtgørelsen § 17, stk. 1 og §§ 13-16. 
56 Jf. RL § 8, stk. 3. 
57 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 44. 
58 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 44. 
59 Jf. Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, s. 20 
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fremgår af lovbemærkningerne60, at ”det må bero på de konkrete omstændigheder, hvornår revisor skal 

vurdere, hvad der i den givne situation vil være en fyldestgørende forklaring.”  

 

Revisors helbred 

Det kan udledes af responsumsag 396/1968, at revisor er berettiget til at frasige sig hvervet i tilfælde 

af helbredsmæssige eller personlige grunde, hvis revisor på baggrund af disse ikke mener at kunne 

opfylde hvervet som revisor for kunden. Der er ikke ydereliger sager, hvoraf det er diskuteret hvor syg 

eller hvad der skal til for, at revisor er berettiget til at frasige sig hvervet. Det vurderes dog, at kunden i 

tilfælde af revisors sygdom har forståelighed overfor revisors fratræden. I større revisionshuse, hvis 

revisor da bliver syg, da er der mulighed for, at en anden revisor overtager kunden og dermed er der 

ikke behov for, at revisor fratræder grundet sygdom eller andre personlige grunde. 

 

Undgåelse af forbehold 

Det fremgår af revisorloven med kommentarer pkt. 99 og lovbemærkningerne, at revisor ikke kan 

undgå pligten til at tage forbehold i sin påtegning ved at fratræde hvervet.61 62 Der fremgår af ERKL § 6, 

at revisor skal tage forbehold, hvis ”revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at 

regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler, eller revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkelig og 

egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl”. Derudover fremgår det af 

ERKL § 6, stk. 2, at forbehold skal altid tages når en række oplistede eksempler gør sig gældende. De 

oplistede forhold fra ERKL § 6, stk. 2 er gengivet her: 

”Stk. 2. Forbehold efter stk. 1 skal altid tages når: 

1) regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige 

begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav, 

2) regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade 

krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 

3) usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke 

er tilstrækkeligt oplyst, 

4) regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er 

opfyldt, 

5) forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 

                                                             

60 Bemærkninger til L 120, bemærkning til § 58 
61 Revisorloven med kommentarer, pkt. 99, s. 94. 
62 L 120, bemærkninger til § 18. 
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6) revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed, 

eller 

7) regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre 

bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.”63 

 

Det skal her bemærkes, at der i erklæringsbekendtgørelsen fremgår ordet ”skal” sammen med en 

række oplistede eksempler. Hvis det undersøges hvad dette ords betydning er, da kommer det frem, at 

”skal” anvendes for at udtrykke ordre, befaling eller tvingende nødvendighed.64 Det vurderes derfor, at 

revisor absolut skal følge denne regel i erklæringsbekendtgørelsen, i det der ikke eksisterer en 

undtagelse til reglen. Dette medfører, at revisor ikke kan undgå pligten til at tage forbehold i sin 

påtegning i ovennævnte tilfælde ved at fratræde hvervet.65 Ovenstående betyder, at en ovenstående 

situation gør sig gældende, da kræves det, at revisor bliver og skriver forbeholdet i erklæringen. 

 

Det fremgår af responsumsag nr. 396/1968, at en ”generalforsamlingsvalgt revisor i et aktieselskab er 

valgt af aktionærerne til at forsyne årsregnskabet. Revisor er derfor principielt forpligtet til at forsyne 

årsregnskabet for det regnskabsår, for hvilket han er valgt, med sin revisionspåtegning.” Derudover 

fremgår det, at ”revisor er derfor ikke berettiget til at fratræde, fordi han har konstateret, at 

årsregnskabet indeholder fejl eller uklarheder, eller fordi bestyrelsen har handlet ulovligt eller 

svigagtigt”. Det fremgår heraf, at konstateret fejl, uklarheder og ulovligheder oplyses i 

revisionspåtegningen til aktionærerne. Endvidere fremgår det, at hvis ”revisor fratræder, opfylder han 

ikke sin pligt overfor de aktionærer, der har valgt ham, for at han i revisionspåtegningen på 

årsregnskabet kan give dem en underretning om revisionens resultat.” Af responsumsagen fremgår det 

tydeligt, at revisor har pligt til at afgive en revisionserklæring på de regnskaber, hvor han af 

generalforsamlingen er blevet valgt til revisor.  

Denne responsumsag er helt tilbage fra 1968, hvorfor det vurderes, at denne blandt andet er en stor 

medvirkende faktor til, at der i revisionsbranchen hersker en holdning til, at revisorer bliver og skriver 

på regnskabet. 

 

Uenighed med ledelsen om forbehold ved påtegning 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at revisor ikke kan fratræde, hvis revisor og ledelsen er uenige om 

indhold af regnskabet. Her kræves det, at revisor følger reglerne for forbehold, jf. 

erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere fremgår det af lovbemærkningerne, at meningsforskelle 

                                                             

63 ERKL § 6, stk. 2. 
64 www.ordnet.dk, opslag foretaget d. 4.1.2015. 
65 Revisorloven med kommentarer pkt. 99.  
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vedrørende regnskabsmæssig behandling og revisionsprocedurer ikke kan begrunde en afskedigelse 

af revisor.66 Det vurderes på denne baggrund, at der ikke ved uenighed med ledelsen om forbehold ved 

påtegningen eksisterer et begrundet forhold for, at revisor kan fratræde ellers afsættes af ledelsen. 

 

Uenighed med ledelsen om revisionshonorar 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at som udgangspunkt vil revisor kunne fratræde, hvis aftalen 

utvivlsomt vil blive misligholdt på grund af virksomhedens manglende evne til at betale 

revisionshonoraret.67 Af lovbemærkningerne fremgår ordet: utvivlsomt. Betydningen af ordet: 

utvivlsomt er, at man ikke kan drage tvivl, sætte spørgsmålstegn ved eller er ”helt sikker”68. Dette 

betyder, at revisor skal være helt sikker på, at kunden ikke er i stand til at kunne betale 

revisionshonoraret, for at det er i overensstemmelse med god revisorskik at fratræde som revisor.  

Det fremgår af lovbemærkningerne til selskabsloven, at virksomheden ikke kan afsætte revisor i 

forbindelse med uenighed mellem ledelse og revisor om revisionshonoraret.69 Det må vurderes, at 

dette ligeledes gør sig gældende for revisor, at revisor ikke indenfor rammerne af god revisorskik kan 

fratræde i utide grundet alene uenighed omkring revisionshonoraret. Dog må det hertil tillægges, at 

revisor, jf. revisornævnets kendelse70 ikke har pligt til at udarbejde regnskaber uden sikkerhed for 

betaling og er i denne situation berettiget til at stille krav om depositum som betingelse for at gå i gang 

med opstillingen. 

Det kan endvidere tillægges, at det af responsumsag nr. 949/1989 fremgår, at det ”selvom revisor, som 

følge af manglende honorarbetaling, midlertidigt har indstillet sit arbejde, er der efter udvalgets 

opfattelse ikke efter lovgivningen eller praksis pligt for revisor at fratræde som revisor.”71 Det vurderes, 

at der på baggrund af ovennævnte sag kan udledes, at der ikke er grundlag for revisors fratrædelse 

ved alene uoverensstemmelser omkring honoraret. I denne sag er det op til ledelsen og revisor at nå til 

enighed omkring revisionshonoraret.  

Ydermere fremgår det af responsumsag 1338/2012, at fratrædelse i forbindelse med verserende 

retssag om honorartvist alene er i overensstemmelse med god revisorskik ”… under forudsætning af, at 

revisor informerer kunden om sin fratræden så betids, at kunden kan kontrahere med anden revisor og 

derved får mulighed for at opfylde sin afleveringsfrist”.72 Dette betyder, at revisor har muligheden for at 

fratræde, hvis der pågår en retssag mellem kunde og revisor. Dog under den forudsætning, at det skal 

                                                             

66 L 120, bemærkninger til § 18. 
67 L 120, bemærkninger til § 18.  
68 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=utvivlsom. Opslaget er foretaget d. 27.07.2015. 
69 Bemærkninger til L 170 af 25. marts 2009. Bemærkninger til § 146.  
70 Revisornævnskendelse af 1. december 1998 i sag nr. 98 
71 Responsumsag nr. 949 af 18. august 1989. 
72 Responsumsag nr. 1338 af 20. juni 2012.  
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være en ny revisor muligt at nå at foretage revisionen indenfor kundens afleveringsfrist, for at 

fratrædelsen er i overensstemmelse med god revisorskik. Hvis ikke fratrædelsen sker betids nok, da 

kan revisor ikke fratræde i overensstemmelse med god revisorskik, og må derfor forestå revisionen.  

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne følgende: ”Forholdet mellem revisor og hvervgiver kan 

dog blive så belastet, at det er klart, at revisionsaftalen ikke kan opfyldes, selv efter at revisor har gjort sit 

yderste for at gennemføre revisionen. Her kan revisor som sidste udvej være nødt til at opsige aftalen”73 

Hvornår et sådan tilfælde kan være gældende fremgår ikke af yderligere af lovbemærkningerne. Hvor 

meget og hvad der skal til for, at forholdet mellem revisor og klient kan vurderes at være for belastet 

til, at revisor kan varetage revisionsopgaven er ikke klart defineret. Det har ligeledes ikke været muligt 

at finde en responsumsag vedrørende forholdet. Det må dog formodes, at et sådan forhold ligeledes 

kræver en begrundet forklaring, herunder om der er tale om manglende betaling af revisionshonorar 

eller lignende.  

 

Manglende revisionsbevis 

Det fremgår eksplicit af ISA 200, at ”i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås høj grad af sikkerhed, og en 

konklusion med forbehold i revisors erklæring er utilstrækkelig efter omstændighederne som 

rapportering til de tiltænkte brugere af regnskabet, kræver ISA’erne, at revisor ikke udtrykker en 

konklusion eller fratræder som revisor i tilfælde, hvor fratræden er mulig efter gældende lov eller øvrig 

regulering.”74 Af denne standard kræves det, at revisor fratræder eller undlader at afgive en 

konklusion, hvis ”der ikke kan opnås høj grad af sikkerhed, og en konklusion med forbehold i revisors 

erklæring er utilstrækkelig efter omstændighederne som rapportering til de tiltænkte brugere af 

regnskabet.”75 Det skal her bemærkes, at det italesættes, at erklæringen er revisors måde at oplyse 

regnskabsbrugerne om regnskabet. Ligeledes er der i denne ISA taget hensyn til, at regnskabsbrugerne 

er en bredere kreds end blot aktionærerne. I denne standard gives der plads til, at et forbehold i 

erklæringen muligvis ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig information for regnskabsbrugerne, hvorfor 

der i disse tilfælde åbnes op for muligheden, for at revisor kan vælge at fratræde. Dog er der i 

standarden lagt en begrænsning ind, i og med, at dette skal være i overensstemmelse med ”…gældende 

lov eller øvrig regulering.”76 Det fremgår endvidere, at ”hvis et mål i en relevant ISA ikke kan opnås, skal 

revisor vurdere, om dette forhindrer revisor i at nå revisors overordnede mål og dermed medfører, at 

revisor i overensstemmelse med ISA’erne skal modificere revisors konklusion eller fratræde som revisor 

                                                             

73 L 120 bemærkninger til § 18.  
74 ISA 200 (ajourført), pkt. 12.  
75 ISA 200 (ajourført), pkt. 12. 
76 ISA 200 (ajourført), pkt. 12.  
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(når dette er muligt i henhold til den gældende lov og øvrig lovgivning). Manglende opnåelse af et mål 

udgør et betydeligt forhold, som skal dokumenteres i overensstemmelse med ISA 230.”77 

Af ISA 200 fremgår det, at fratrædelse skal være i overensstemmelse med gældende lov og øvrig 

regulering, hvilket betyder, at dansk ret ligeledes skal overholdes. I den situation, hvor revisor ikke 

kan opnå høj grad af sikkerhed vurderes det, at ERKL § 6, stk. 2 skal påses vedrørende forbehold. Det 

fremgår af lovbemærkningerne til revisorloven, at revisor ikke kan undgå pligten til at tage forbehold i 

sin påtegning ved at fratræde. Det vurderes på denne baggrund, at revisor i ovennævnte tilfælde skal 

tage forbehold i sin revisionspåtegning.  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at revisor som udgangspunkt ikke kan fratræde, fordi ledelsen 

ikke giver revisor de nødvendige oplysninger for at revidere regnskabet. Lovbemærkningerne kan 

sammenholdes med revisornævnskendelse af 2008, hvoraf det fremgår, at det, at revisor ikke modtog 

det fornødne materiale for gennemførelse af revisionen, ikke i sig selv føre til, at revisor har pligt til at 

fratræde som revisor.78 Det vurderes på denne baggrund, at revisor ikke i overensstemmelse med god 

revisorskik kan fratræde på baggrund af, at revisor ikke modtager det fornødne materiale. 

Dog foreligger der en revisornævnsafgørelse  fra 201179, hvor indklagede revisor frifindes for anklagen 

om, at revisors fratrædelse ikke var i overensstemmelse med god revisorskik. Det skal dog bemærkes, 

at der her er tale om en reviewerklæring. Revisornævnet lægger til grund for frifindelsen, at revisor 

gentagne gange har påpeget mangler i det fremlagte regnskabsmateriale over for klager. Endvidere 

har revisornævnet lagt til grund, at der forelå dokumentation for at indklagede revisor havde forsøgt 

at få regnskabsmaterialet til at stemme, samt oplyst klager om forholdene og bedt klager om 

forklaringer for forholdende, hvilket klager ikke gjorde. Til sidst valgte revisor at fratræde med hensyn 

til dette forhold. Revisornævnet frifandt revisor, idet de vurderede, at fratrædelse ikke var i strid med 

god revisorskik. Det fremgår af afgørelsen, at ”en revisor kan ikke i en sådan situation være forpligtet til 

at afgive en reviewerklæring – ej heller med forbehold.” 

Det vurderes, at denne revisornævnsafgørelse har betydning for vurderingen af, hvornår revisor 

fratræder indenfor rammerne af god revisorskik. Denne revisornævnsafgørelse giver alligevel et lille 

vindue for revisor i forhold til at kunne vælge at fratræde, hvis kunden gentagne gange levere 

regnskabsmateriale, som ikke er godt nok.  

 

                                                             

77 ISA 200 (ajourført), pkt. 24. 
78 Revisornævnskendelse af 25. august 2008, sag nr. 57-2006 
79 Revisornævnskendelse af 20. december 2011, sag nr. 34-2011 
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Det fremgår eksplicit af lovbemærkningerne80, at uenighed om værdiansættelse af regnskabspost som 

udgangspunkt ikke kan være at betragte som velbegrundede forhold. Endvidere fremgår det af 

lovbemærkningerne, at revisor ikke vil kunne afskediges, hvis revisor beslutter at udføre yderligere 

revisionshandlinger med henblik på at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis om en 

regnskabspost i årsregnskabet. Det vurderes på denne baggrund, at der ikke eksisterer en gyldig 

begrundelse for fratrædelse i utide med henvisning til uenighed med ledelsen om værdiansættelse af 

regnskabspost.  

 

Ledelsespålagt begrænsning 

Det fremgår af ISA 705 pkt. 13 i forbindelse med revisors manglende mulighed for at opnå 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis som følge af en ledelsespålagt begrænsning efter revisors accept 

af opgaven, at ”Hvis revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle 

uopdagede fejlinformationer kan være både væsentlige og gennemgribende, således at en konklusion med 

forbehold ikke vil være hensigtsmæssig til at kommunikere situationens alvor, skal revisor: i) fratræde 

som revisor, hvor det er praktisk og muligt ifølge gældende lov og øvrig regulering, eller ii) ikke udtrykke 

en konklusion om regnskabet, hvis det ikke er praktisk eller muligt at fratræde som revisor, før revisors 

erklæring afgives.” Det fremgår endvidere af A13, at ”hvorvidt det er praktisk at fratræde som revisor 

afhænger af graden af revisionens færdiggørelse på det tidspunkt, hvor ledelsen begrænser 

revisionsomfanget.” Det fremgår af lovbemærkningerne81, at revisor som udgangspunkt ikke kan 

fratræde, på trods af at ledelsen ikke giver revisor de nødvendige oplysninger. Dette er 

sammenhængende med, at revisor i denne situation har mulighed for at tage forbehold i sin påtegning.  

 

Fratrædelse i forbindelse med økonomisk kriminalitet 

Det fremgår af RL § 22, stk. 3, at hvis revisor vælger at fratræde i forbindelse med, at revisor har en 

begrundet formodning om, at virksomhedens ledelse begår eller har begået økonomisk kriminalitet i 

forbindelse med deres hverv, da skal revisor straks underrette statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

Kriminalitet herom og om grundene til sin fratræden, jf. RL § 22, stk. 3. Det er et krav, at begrundelsen 

til Statsadvokaten er udførlig, således at Statsadvokaten får oplysning om den økonomiske 

kriminalitet, som revisor er blevet opmærksom på i virksomheden. Det må på baggrund af denne regel 

formodes, at der foreligger et begrundet forhold for, at revisor kan fratræde i utide. 

                                                             

80 Bemærkninger til L 170 af 25. marts 2009 
81 L 120, bemærkning vedr. § 18. 
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Det fremgår dog af revisorloven med kommentarer, at ”den generalforsamlingsvalgte revisor skal som 

udgangspunkt forblive på sin post og varetage sit hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant”82. Dette 

skyldes, at revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af 

erklæringer med sikkerhed betyder, at revisor har et ansvar overfor de danske myndigheder også, 

hvorfor det må forventes, at revisor i disse situationer forventes at indgå i samspil med de danske 

myndigheder, som har til formål at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det fremgår endvidere, at det 

ikke er god revisorskik at fratræde inden afgivelse af revisionspåtegningen på årsrapporten, hvis der 

konstateres ansvarspådragende forhold for ledelsen, eller ledelsen begår grove økonomiske 

forbrydelser.83  

I denne sammenhæng kan RS 240 og den nye ISA 240 endvidere finde anvendelse. Følgende fremgik af 

RS 240, afsnit 103, at ”hvis revisor som resultat af en fejlinformation opstået som følge af en besvigelse 

eller mistanke herom støder på usædvanlige omstændigheder, der rejser tvivl om revisors mulighed for at 

fortsætte revisionen, skal revisor: 

a) Tage hensyn til de professionelle og juridiske pligter, der er relevante under omstændigheder, 

herunder om revisor er forpligtet til at underrette personerne eller personerne, som valgte 

revisor, eller i visse tilfælde myndighederne, 

b) Overveje muligheden for at fratræde som revisor”84 

I den clarificeret ISA 240 er pkt. b ændret til: ”Overveje, om det er passende at fratræde som revisor, 

hvor fratræden er mulig under gældende lov og øvrig regulering”85. Dette bevirker, at standarden i dag 

er indrettet således, at dansk lovregulering har forrang, hvilket bevirker, at revisor som hovedregel i 

overensstemmelse med god revisorskik ikke kan fratræde som revisor med begrundelsen om 

opdagelse af besvigelser. Det fremgår endvidere af vejledningen hertil, at ”som følge af forskelligheden i 

de omstændigheder, der kan opstå, er det ikke muligt præcist at beskrive, hvornår fratræden som revisor 

er passende.”86 Tillige fremgår det af vejledningen, at ”revisor har under sådanne omstændigheder et 

fagligt og juridisk ansvar, som kan variere fra land til land.”87 Det vurderes på denne baggrund, at dansk 

retspraksis har forrang herfor. Det kan udledes af UfR 2004.2377 H, at hvis revisor konstaterer 

forhold, som må anses for at være kritisable eller ulovlige, da vil udgangspunktet være, at revisor skal 

”blive og skrive”.   

                                                             

82 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 129. 
83 ”Revisor og revision mv. i selskabsretligt perspektiv” (2014) af Jesper Seehausen, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag 1. udgave, 1. oplag, s. 215. 
84 RS 240, nr. 103 
85 ISA 240, nr. 38 
86 ISA 240, A55 
87 ISA 240, A56 
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På baggrund af ovenstående gennemgang vurderes det, at revisor i overensstemmelse med god 

revisorskik ikke kan fratræde som revisor grundet revisor har konstateret fejl eller uklarheder i 

regnskabet, eller fordi ledelsen eller bestyrelsen har handlet ulovligt eller svigagtigt. I netop denne 

situation kræves det, at revisor opfylder sit ansvar overfor generalforsamlingen, herunder aktionærer 

og øvrige regnskabsbrugere, ved at angive forholdene i sin revisionspåtegning. 

 

Andre forhold, herunder fratrædelsens tidsmæssige placering 

Det er et krav, jf. SL § 144, at ethvert revisionspligtigt selskab har en revisor tilknyttet. I tilfælde af 

revisors fratrædelse eller afskedigelse, da skal virksomheden derfor kort tid herefter foranledige valg 

af ny revisor.88 At en revisor fratræder som revisor grundet uoverensstemmelser eller andet, da 

medfører dette, at ”problemet” føres videre til næste revisor, som så derfor må tage sig af 

uoverensstemmelsen. Dette er medvirkende til, at der skal ligge et begrundet forhold for, at revisor 

kan fratræde som revisor i utide, idet det problem som den oprindelige revisor støder mod, vil næste 

revisor formentligt ligeledes støde ind i.  

 

Revisors valg af tidspunkt for hvornår pågældende fratræder, kan have en mulig indflydelse på om 

fratrædelsen er i overensstemmelse med god revisorskik. Det må vurderes, at god revisorskik er 

sammenhængende med, at revisor udviser forståelse og respekt for, hvornår kunden skal aflevere 

revisorpåtegnet regnskab, hvorfor fratrædelse hermed ikke ses som værende i overensstemmelse med 

god revisorskik. Det fremgår af responsumsag 753/198289, at det ikke er i overensstemmelse med god 

revisorskik, når generalforsamlingsvalgt revisor fratræder som revisor efter regnskabsårets udløb. I 

denne sag fratræder revisor 3,5 måned efter regnskabsårets afslutning uden at revisorpåtegne 

regnskabet med henvisning til stigende arbejdspres og vanskelighed ved at skaffe kvalificeret 

medhjælp. Responsumudvalget finder ikke dette gyldigt med henvisning til den lange periode efter 

regnskabsårets afslutning. Det er endvidere skærpende, at revisor fratræder samme dag, som 

virksomheden skulle have indsendt revisorpåtegnet regnskab.  

Ydermere fremgår det af responsumsag 1338/2012, at fratrædelse i forbindelse med verserende 

retssag om honorartvist alene er i overensstemmelse med god revisorskik ”… under forudsætning af, at 

revisor informerer kunden om sin fratræden så betids, at kunden kan kontrahere med anden revisor og 

derved får mulighed for at opfylde sin afleveringsfrist”.90 

Af UfR 2004.2377 H kan det endvidere udledes, at så længe fratrædelsen efter regnskabsårets 

afslutning er sket så betids, at der på en ekstraordinær generalforsamling kan vælges en ny revisor, 

                                                             

88 Jf. SL § 146. stk. 3. 
89 Responsumsag nr. 753 af 5. februar 1982. 
90 Responsumsag nr. 1338 af 20. juni 2012.  
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som rettidigt kan gennemføre revisionen af årsregnskabet, da er fratrædelsen ikke i strid med god 

revisorskik. Det skal dog nævnes, at der i denne sag er tale om en medrevisor, der fratræder. Dog 

vurderes det, at denne sag kan anvendes i forbindelse med vurderingen af hvornår fratrædelsens 

tidsmæssige placering er i overensstemmelse med god revisorskik. På baggrund af ovennævnte sager 

konkluderes det, at fratrædelsen skal til enhver tid ske så betids, at det er muligt for kunden at afholde 

ekstraordinær generalforsamling og det for den nye revisor er muligt at nå at foretage revisionen 

indenfor de deadlines, der er gældende. Det vurderes, at det ikke er i overensstemmelse med god 

revisorskik at lade kunden i stikken lige før deadline for indsendelse af årsregnskab. Dette anses for at 

være almindelig sund fornuft, hvorfor man burde kunne forvente af revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant at overholde sådanne aftaler, samt af hensyn til revisors omdømme. 

 

2.6 Andre forhold, der kan have indflydelse på revisionsudtrykket 

Den danske revisionsbranche er præget af høj konkurrenceintensitet mellem branchens største 

spillere. Derudover er der et utal af små revisionsfirmaer på markedet. Konkurrenceintensiteten på 

markedet mellem de største revisionsfirmaer, herunder E & Y, PWC, Deloitte, KPMG 2014 og BDO er 

stærkt præget af priskonkurrence. Grundet finanskrisen er virksomhederne i langt højere grad blevet 

opmærksomme på revisionshonoraret, hvorfor virksomhederne i højere grad for søgt ny revisor 

grundet prisen.91 92 På baggrund heraf kan det antages, at der ligeledes er et økonomisk aspekt i at 

vælge at beholde kunderne i stedet for at fratræde i utide. Konkurrenceintensiteten er steget i takt 

med, at revisionsbranchen er blevet liberaliseret, og der er kommet større internationale aktører på 

banen. Konkurrencen imellem de store aktører medfører, at der opstår priskrig i forsøg på at kapre de 

andres kunder. Ligeledes er virksomheden blevet mindre loyale overfor deres revisor, idet prisen i 

højere grad er blevet et parameter, som virksomheden også kigger på.  

Den øgede konkurrenceintensitet og den kraftige priskrig antages at have medvirkende indflydelse på, 

at revisor vælger at beholde deres kunder, også i situationer hvor der er uoverensstemmelser mellem 

ledelsen og revisor. Det antages, at revisionsvirksomhederne i højere grad sætter priserne ned, også 

på egne kunder i forsøg på at beholde sin kundeportefølje. Det formodes, at dette aspekt er svært at 

dokumentere, samt få repræsentanter fra revisionsvirksomhederne til at svare på, idet de let kan 

skjule sig bagved det lovgivne begreb: offentlighedens tillidsrepræsentant.  

 

                                                             

91 Artikel: ”Benhård konkurrence blandt revisorer”, Børsen d. 20.03.2014 
92 Artikel: ”Revisionskrig har sendt priserne helt i bund”, Jyllandsposten d. 19.11.2014 
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2.6.1 Uklare regler 

Det fremgår af RL § 18, stk. 2, at revisor til enhver tid kan fratræde hvervet, medmindre fratræden 

strider i mod god revisorskik. God revisorskik er ikke direkte defineret, men er dannet af retspraksis 

på området. På baggrund af gennemgangen af begrundede forhold for fratrædelse med inddragelse af 

retspraksis, da kan det konstateres, at det ikke er entydigt, hvornår revisor kan fratræde i 

overensstemmelse med god revisorskik. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne93, at ”det må 

bero på de konkrete omstændigheder, hvornår revisor skal vurdere, hvad der i den givne situation vil 

være en fyldestgørende forklaring.” At retningslinjerne for revisors mulighed for fratrædelse ikke er 

helt klare berettiger afhandlingens spørgeskemaundersøgelse. Ligeledes kan de uklare regler omkring 

revisors mulighed for fratrædelse være en medvirkende årsag til revisionsudtrykket: ”bliv og skriv”. Af 

hensyn til revisorernes omdømme vil de nødig dumpe kvalitetskontrollen, hvor blandet andet 

revisorernes overholdelse af god revisorskik bliver påset. I flere tilfælde i forbindelse med 

gennemgangen af begrundede forhold for fratrædelse fremgår det af sagerne, at revisor ikke kan 

fratræde i de givne sager. Dette taler for, at revisorerne i højere grad skal vælge at ”blive og skrive” for 

kunden. Tillige er der ikke konstateret sager, hvor det kræves, at revisor i den givne sag skal fratræde, 

idet revisor kan tage forbehold i sin revisionspåtegning. Dette kan være endnu en medvirkende årsag 

til, at revisorer vælger at skrive sig ud af problemerne, i det de på denne måde ikke får problemer i 

forhold til god revisorskik, hvis de lever op til deres ansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant 

ved at oplyse regnskabsbrugerne om de forhold, der gør sig gældende.  

 

2.7 Delkonklusion 

I den gældende danske revisionslovgivning og -standarder fremgår revisionsudtrykket ”bliv og skriv” 

ikke. Der står ikke et eneste sted i den danske revisionslovgivning og de tilhørende standarder, at 

revisor skal ’blive og skrive’. Udtrykket er alene italesat i Revisorloven med kommentarer. Dog 

betyder dette ikke, at udtrykket dermed ikke stemmer overens med den danske revisionslovgivning. 

Lovgivningen er udmøntet på den måde, at det indirekte fremgår, at revisor i de fleste tilfælde skal 

blive og skrive. Lovgivningen angiver nemlig, hvordan revisor reagerer og gør af ekstra handlinger ved 

opståen af problemer i forbindelse med revisionen. At lovgivningen angiver hvilke handlinger revisor 

kan gøre i tilfælde af manglende revisionsbevis eller uenighed med ledelse, da står der indirekte i 

lovgivningen, at ved opståen af problemer, da ’bliver og skriver’ revisor på regnskabet. Af 

erklæringsbekendtgørelsen fremgår det hvilken slags erklæring revisor skal afgive i de forskellige 

tilfælde. Det vil sige, at lovgivningen taler for, at revisor bliver som revisor og handler på det problem, 

                                                             

93 Bemærkninger til L 120, bemærkning til § 58 
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som der opstår i forbindelse med revisionen. I forbindelse med indførelsen af begrebet 

”offentlighedens tillidsrepræsentant” i den danske lovgivning, da vurderes det, at revisor i højere grad 

er blevet forpligtet til at blive og skrive på regnskabet i forbindelse med opståen af problemer, således 

at aktionærerne og offentligheden kan oplyses om virksomhedens formåen. 

Den danske revisionslovgivning præges ud over af den gældende lovgivning og revisionsstandarderne 

af den retspraksis, der er på området. Denne er med til at definere ’god revisorskik’. Fratrædelse i 

utide, som er eneste alternativ for revisor, skal være i overensstemmelse med god revisorskik. Derfor 

har retspraksis interesse for definitionen af om fratrædelse er mulig i det konkrete tilfælde.  

På baggrund af analysen af eksempler på situationer, som revisor i sit arbejde kan støde ind i, samt 

hvilke muligheder revisor har i forhold til at fratræde kontra at blive og skrive på baggrund af 

retspraksis mv., da kan det konkluderes, at revisor har følgende muligheder: 

Tabel 2 - Årsager til fratrædelse i utide 

Årsag til fratrædelse i utide 
Er årsag i overensstemmelse med god 
revisorskik, jf. gennemgangen? 

Revisors manglende autorisation, herunder deponering 
eller pensionering Krav om fratrædelse 

Revisors manglende uafhængighed ift. kunden Krav om fratrædelse 

Revisors manglende kompentencer/efteruddannelse 
Krav om fratrædelse (dog gives en frist for 
hvornår revisor skal leve op til kravene) 

Undgåelse af at afgive påtegning med forbehold Ej muligt at fratræde 

Uenighed med ledelsen om forbehold ved påtegningen Ej muligt at fratræde 

Ledelsen begår økonomisk kriminalitet Ikke i overensstemmelse med god revisorskik 

Ledelsespålagt begrænsning i revisors arbejde Ej muligt at fratræde 

Revisor bliver syg 
Fratrædelse i overensstemmelse med god 
revisorskik 

Aftalen vil utvivlsomt blive misligholdt pga. kundens 
manglende betalingsevne 

OK at fratræde i overensstemmelse med god 
revisorskik 

Almindelig uenighed om revisionshonorar Ikke i overensstemmelse med god revisorskik 

Uenighed med ledelsen om værdiansættelse af 
regnskabspost Ikke i overensstemmelse med god revisorskik 

Ikke muligt at opnår høj grad af sikkerhed for 
væsentlig regnskabspost Ikke i overensstemmelse med god revisorskik 

 

Af ovenstående skitse fremgår det, at det kun er i få tilfælde, hvor der er krav om at revisor fratræder. 

Dette er alene i de tilfælde, hvor revisor ikke lever op til habilitetskravene, samt kravene for at have 

godkendelse til at revidere. I de øvrige tilfælde er der ikke krav om, at revisor fratræder i det enkelte 

tilfælde. Der er alene tilfælde, hvor der på baggrund af retspraksis kan udledes, at der er potentiel 

mulighed for, at revisor kan fratræde i overensstemmelse med god revisorskik. I og med, at der alene 

er tale om muligheder for at revisor kan vælge at fratræde, og der ikke er krav om fratrædelse, da 

medvirker dette til, at revisor i højere grad bliver og skriver. Det er derfor i disse tilfælde i 

overensstemmelse med den danske revisionslovgivning, at revisor ’bliver og skriver’. 
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3 Udarbejdelse af analysemateriale til den empiriske afdækning af 

revisionsudtrykket: ”vi bliver og skriver” 

Ovenstående kapitlers formål var at undersøge, hvordan revisionsudtrykket ”bliv og skriv” kommer til 

udtryk i den gældende danske revisionslovgivning og dets overensstemmelse med lovgivningen. Dette 

kapitel skal redegøre for, hvordan analysematerialet er udarbejdet.  

 

3.1 Udarbejdelse af analysemateriale vedrørende spørgeskemaundersøgelse 

Som ovenfor nævnt gennemgås nedenfor de forhold, der har gjort sig gældende ved udarbejdelse af 

spørgeskemaundersøgelsen. Dette kapitel er vigtigt, i det det danner grundlag for indsamlingen af 

primær data, som vil danne grundlag for analyse af revisionsbranchens holdning til 

revisionsudtrykket: ”bliv og skriv”. Et meget anvendt udtryk lyder således: ”som du råber i skoven, får 

du svar”, hvilket betyder, at den måde man stiller spørgsmålene på, har indflydelse på den måde, man 

modtager svarene. Det vurderes, at det er vigtigt at redegøre for, hvordan dataene skal indsamles, 

hvordan spørgeskemaet er udarbejdet, samt hvilke overvejelser der er gjort i forbindelse hermed.  

 

3.1.1 Stikprøveudvælgelse 

Med formål at skabe en overskuelig gennemgang af beskrivelsen af stikprøveudvælgelsen i forbindelse 

med spørgeskemaundersøgelsen følges nedenstående figur i gennemgangen:  

 

Figur 1: Trin i valg af stikprøve (Business Research Methods) 

 

Første led i ovenstående figur er, at klarlægning af spørgeskemaundersøgelsens population. I 

undersøgelsen inkluderes alene statsautoriserede og registrerede revisorer, hvilket er begrundet i, at 
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alene disse har tilladelse til at revidere årsrapporter omfattet af revisionspligt.94 Det er alene disse, der 

har godkendelse til at afgive erklæringer med sikkerhed.95 Det er alene betegnelsen ”statsautoriseret 

revisor” og ”registreret revisor”, der er en beskyttet titel, og som alene må anvendes af personer, som 

lever op til RL § 5. Foruden de statsautoriserede og registrerede revisorer arbejder en lang række 

personer under betegnelsen ”revisor”. Denne titel er ikke en beskyttet titel, og der er ikke de samme 

krav til uddannelse mv. til disse. Det vurderes på baggrund heraf, at populationen alene skal omfatte 

de godkendte revisorer, herunder registreret og statsautoriserede revisorer. Valget herpå skyldes 

blandt andet, at der er krav om, at godkendte revisorer løbende skal efteruddannes mv., for at 

opretholde sin beskikkelse. Det forventes derfor, at de godkendte revisorer løbende er uddannet. 

Ligeledes er det disse personer, der i sidste ende har det overordnede ansvar overfor klienten og 

omverdenen. Afhandlingen er afgrænset til alene at vedrøre den danske revisionsbranche, hvorfor det 

alene er de danske godkendte revisorer, der udgør populationen. Populationen udgør i alt 1.986 

statsautoriserede og 1.759 registrerede revisorer96. Populationen er klarlagt og identificeret ved hjælp 

af Det Centrale Virksomhedsregisters (CVR) database, hvor Erhvervsstyrelsen registrerer alle 

godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorer.97 Det er derfor vurderet, at på baggrund af 

dette register er populationen identificeret 100 %. Den samlede population, som er af interesse for 

denne undersøgelse udgør pr. 21.01.2015 i alt 3.745 godkendte revisorer. 

Som stikprøveramme er der gjort en række overvejelser i forhold til, hvilken stikprøveramme der 

kan udgøre den mest optimale. Optimalt havde været at kunne anvende CVR’s database, idet registret 

alene indeholder godkendte revisorer.98 Dog giver CVR’s register ikke mulighed for indhentelse af 

relevante kontaktoplysninger på revisorerne, som kan anvendes direkte til udsendelse af 

spørgeskemaet. På baggrund af dette er der foretaget manuel udsøgning af kontaktoplysninger på 

godkendte revisorer i perioden marts til april 2015. Dog er CVR registret anvendt til at verificere de 

fundne revisorer, således det efterfølgende er kontrolleret, at de personer, som spørgeskemaet 

udsendes til, er optaget i CVR-registret og dermed indgår i populationen ved at være godkendt revisor. 

Denne kontrol er foretaget i maj 2015.  

Figurens tredje og fjerde trin er valg af stikprøvemetoden og fastlæggelse af procedure for 

stikprøveenhederne. Det ønskværdige ville have været, hvis der havde været mulighed for at vælge 

den stratificerede stikprøveudvælgelsesmetode, hvor der vælges et antal registreret og 

statsautoriserede revisorer efter den faktiske fordeling. Denne fordeling udgør 53,03 % 

                                                             

94 Jf. ÅRL § 135a, stk. 1. 
95 Jf. RL § 1.  
96 http://datacvr.virk.dk/data/legacy?page=liberal Søgning foretaget pr. 21.01.2015. 
97 Det fremgår af RL § 2, at Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og 
revisionsvirksomhed. 
98 Jf. RL § 2 

http://datacvr.virk.dk/data/legacy?page=liberal
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statsautoriserede revisorer og 46,97 % registreret revisorer99. Grundet valget af stikprøveramme er 

det ikke muligt at foretage denne stratificering. CVR-registret giver ikke mulighed for overførsel af 

data til excel, hvorfor muligheden for tilfældig udvælgelse besværliggøres. Derfor er foretaget en 

manuel udsøgning af godkendte revisorer og deres kontaktoplysninger. For at stikprøven afspejler 

populationen bedst muligt er det forsøgt at få stikprøven til at have samme fordeling mellem 

registrerede og statsautoriserede revisorer som populationens fordeling. Der er taget udgangspunkt i 

populationens fordeling pr. 21.01.2015. Denne fordeling forskyder sig hele tiden en smule.100 Det er 

kontrolleret d. 27.06.2015, at fordelingen udgør 46,94 % registrerede revisorer og 53,06 % 

statsautoriserede revisorer, hvorfor der er sket minimal forskydning.  

Tabel 3 - Stikprøven kontra populationens fordeling mellem registreret og statsautoriserede revisorer 

  
Populationens 

fordeling101 
Stikprøvens 
fordeling 

  Antal Pct. Antal Pct. 

Registreret revisor 1.759 46,97% 390 46,99% 

Statsautoriseret revisor 1.986 53,03% 440 53,01% 

Total 3.745   830   

 

Foruden ovenstående fordeling blev det forsøgt, at få stikprøven til at afspejle revisionsbranches 

største revisionsvirksomheder, herunder KPMG 2014, E&Y, Deloitte, PWC og BDO. Deres omsætning 

udgør omtrent 45 % af branchens samlede omsætning.102 Det er dog ved den manuelle udsøgning 

fundet umuligt at finde de direkte mailadresser vedrørende godkendte revisorer i KPMG, Deloitte og 

E&Y. Af branchens større revisionsvirksomheder indgår følgende: BDO, Grant Thornton, Beierholm, 

PWC, Martinsen, AP Statsautoriserede Revisorer og RSMplus. Disse udgør i alt 23 % af den samlede 

stikprøve.103 Det vurderes, at stikprøven på trods heraf afspejler populationen godt og vil derfor finde 

anvendelse.  

Figurens femte trin er fastlæggelse af stikprøvestørrelsen. Jo større stikprøve, des mere 

repræsentativ bliver udfaldet af undersøgelsen.104 Dog er det ikke muligt at udsende spørgeskema til 

hele populationen, hvorfor undersøgelsens resultater kan indeholde en mængde usikkerhed. 

Stikprøvestørrelsen er en afvejning af, hvor stor usikkerhed man i sin undersøgelse kan tolerere.  

                                                             

99 Bygger på CVR’s register d. 21.01.2015 
100 Det er ikke længere muligt at blive registreret revisor, hvorfor antallet af registrerede revisorer vil falde. 
101Fordelingen mellem registrerede og statsautoriserede revisorer pr. 21.01.2015, jf. CVR-registret. 
102 Se bilag 3 for beregning af fordelingen. 
103 Det fremgår af bilag 4, hvordan stikprøven fordeler sig på revisionsvirksomheder. 
104 ”Business research methods” (2007) af Alan Bryman og Emma Bell, Oxford University Press, 2. udgave, s. 195 
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Usikkerheden handler om, hvorvidt man ville få andre svar, hvis man spurgte en anden gruppe 

respondenter.105 Ligeledes er stikprøvestørrelsen afhængig af, hvor stor detaljeringsgrad man ønsker.  

Det er derfor forsøgt at beregne den optimale stikprøvestørrelse ud fra et konfidensinterval og en 

fejlmargin. Der er på forhånd valgt et konfidensmargin på 95 %, da det vurderes, at dette er 

tilstrækkelig for at opnå en repræsentativ undersøgelse. En konfidensgrad er lig sandsynligheden for, 

at den respondentgruppe, der er valgt, har betydning for de resultater man opnår. I nedenstående 

tabel fremgår det, hvordan stikprøvestørrelsen afhænger af det fejlmargin man kan tolerere i opgaven.  

Tabel 4 – Beregning af stikprøvestørrelse 

Konfidensniveau Fejlmargin Stikprøvestørrelse 

95% 1% 2694 

95% 2% 1463 

95% 3% 830 

95% 4% 517 

95% 5% 348 

95% 6% 249 

95% 7% 186 

95% 8% 144 

95% 9% 115 

95% 10% 94 

 

Det vurderes, at der i denne afhandling kan accepteres et fejlmarginniveau på 6 %, hvorfor det skal 

sikres, at der indhentes 249 besvarelser. Dog vurderes det, at den valgte metode til at udvælge 

stikprøveenhederne er medvirkende til at kunne opnå en høj repræsentativitet, samt at 

undersøgelsens usikkerhed mindskes.106 

For at finde ud af, hvor mange personer i populationen der skal sendes spørgeskemaet ud til, da er det 

nødvendigt at fastlægge et niveau for den forventede svarprocent. Det fremgår af litteraturen, at man 

som udgangspunkt kan regne med en svarprocent på 35-40%107. Det er dog konstateret, at der i 

forbindelse med FSR’s seneste spørgeskema undersøgelse blandt FSR’s egne medlemmer blev opnået 

en svarprocent på 20,3 %108. I nedenstående tabel kan det ses, hvor mange spørgeskemaer, der skal 

sendes ud, hvis man vil opnå 249 besvarelser. Det fremgår af FSR’s analyse, at deres spørgeskemaer er 

udsendt i foråret, hvor revisorerne har allermest travlt, samt at den skønnede besvarelsestid udgør 

                                                             

105 ”Spørgeskemaer i virkeligheden – målgrupper, design og svarkategorier” (2008) af Niels-Henrik M. Hansen, 
Bella Marckmann og Esther Nørregård-Nielsen, Forlaget Samfundslitteratur, 1. udgave, s. 45 
106 Det er ligeledes forsøgt at beregne stikprøvestørrelsen på baggrund af mindste-enheds-metode. Metoden er 
gengivet i bilag 5, samt heri argumenteret for, hvorfor denne ikke er anvendt.  
107 ”Spørgeskemaer i virkeligheden – målgrupper, design og svarkategorier” (2008) af Niels-Henrik M. Hansen, 
Bella Marckmann og Esther Nørregård-Nielsen, Forlaget Samfundslitteratur, 1. udgave, s. 56. 
108 Det fremgår af FSR’s Analyse af revisorerklæringer, at 588 af foreningens 2.896 medlemmer, der er 
praktiserende godkendte revisorer har besvaret spørgeskemaet. 588/2896*100 = 20,30% 
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10-15 minutter. Mit spørgeskema har en skønnet besvarelsestid på 5 minutter, hvorfor det forventes, 

at flere revisorer vil tage sig tid til at ville besvare mit spørgeskema. På baggrund af dette 

ræsonnement vurderes det, at en forventet svarprocent på 30 % er mulig. Ved en forventet 

svarprocent på 30 % og et mål om 249 besvarelser, da skal spørgeskemaet udsendes til 830 personer, 

jf. nedenstående tabel. 

Tabel 5 – Svarprocent kontra antallet af stikprøver 

 

Figurens sidste trin består i indsamling af de faktiske stikprøveenheder. På baggrund af den valgte 

indsamlingsmetode skal der indsamles personlige email-adresser til de godkendte revisorer. Den 

manuelle indsamling af personlige mailadresser er foretaget i perioden marts til april 2015.  

Ovenstående gennemgang af stikprøveudvælgelse vurderes at være den mest optimale ud fra de 

eksisterende vilkår. Det vurderes, at stikprøven er repræsentativ i forhold til populationen. Det er i 

stikprøveudvælgelsen kontrolleret, at samtlige revisorer er godkendte revisorer ved udsendelse af 

spørgeskemaerne, og at stikprøvens fordeling mellem registrerede og statsautoriserede revisorer er i 

overensstemmelse med CVR’s register.  

 

3.1.2 Indsamlingsmetode 

Som tidligere nævnt vælges det at anvende en elektronisk spørgeskemaundersøgelse ved indsamling 

af primær data i nærværende afhandling. Denne indsamlingsmetode vurderes at have mange fordele, 

herunder mulighed for en høj svarprocent. Ligeledes er der tale om en relativ tid- og 

omkostningseffektiv dataindsamlingsmetode. Distribueringen af spørgeskemaerne vil ske via 

personlig mail til de enkelte godkendte revisorer. Dette medfører, at respondenterne øjeblikkeligt har 

adgang til at besvare, samt når respondenterne har besvaret, da kan der med det samme opnås adgang 

til besvarelserne. Valget af indsamlingsmetode skyldes, at det vurderes, at denne indsamlingsmetode 

medfører, at der kan opnås et repræsentativt billede af de godkendte revisorers holdning til 

revisionsudtrykket i dag. Dette hænger sammen med, at respondenterne er anonyme, hvorfor dette 

Svarprocent Antal stikprøver

10% 2.490

20% 1.245

30% 830

40% 623

50% 498

60% 415

70% 356

80% 311

90% 277

100% 249
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giver mulighed for, at revisorerne kan besvare spørgsmålene uden at skulle tænke over 

konsekvenserne. Dette er medvirkende til, at besvarelserne i højere grad ikke vil være farvet af 

revisors forudindtagne holdning eller egne interesser. På baggrund heraf vurderes det, at der opnås en 

repræsentativ stikprøve, som der kan konkluderes på baggrund af. 

Spørgeskemaet er udarbejdet i SurveyMonkey, som er et internetbaseret redskab til at lave 

spørgeskemaundersøgelser. Dette online spørgeskema-system muliggør en nem distribution af 

spørgeskemaet via mail. Samtidig smidiggør systemet selve analysebehandlingen, idet muligheden for 

at trække data ud på forskelligvis og med forskellige forudsætninger er tilgængelig.  

 

3.1.3 Spørgeskemaudarbejdelse 

Grundet det faktum, at spørgeskemaundersøgelse er valgt som indsamlingsmetode, har stor 

indflydelse på udformningen af spørgeskemaerne og formuleringen af spørgsmålene. Nedenfor 

gennemgås spørgeskemaudarbejdelse. Hele spørgeskemaet vil ikke blive gennemgået slavisk, idet 

dette ikke synes at være relevant for afhandlingen. Det er alene de områder, hvor det synes at være 

relevant, at baggrunden for udformningen mv. argumenteres. 

 

Forhold af betydning for svarprocenten 

Ulempen ved brugen af spørgeskema er, at svarprocenten ofte kan være lavere end ved eksempelvis 

personligt interview. Derfor er der foretaget en række vurderinger i forhold til denne. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at kunne generalisere i forhold til hele populationen. 

Dette bevirker for det første, at stikprøven skal være repræsentativ i forhold til populationen. Dernæst 

er det, at svarprocenten er relativ høj. Derfor er der foretaget en række tiltag for at opnå en høj 

svarprocent. Det fremgår af FSR’s undersøgelse, at de opnåede en svarprocent på 20,3%. På baggrund 

af rapporten er det påset, at spørgeskemaets anslået besvarelsestid var 15 min., spørgeskemaet skulle 

besvares i april/maj, samt at spørgsmålene gik på antal af afgivne erklæringer inden for 12 måneder 

vedr. revision, udvidet gennemgang, review og assistance. Revisorer har en travl periode i foråret, 

hvorfor det bevidst er valgt først at udsende spørgeskemaet ultimo juli 2015. Argumentet er, at 

revisorerne kommer tilbage fra ferie primo august og har fornyet energi, tid og lyst til at besvare 

spørgeskemaet.  

Det er bevidst valgt at udarbejde en standard mail, som via egen personlig mail sendes ud til hver 

enkel revisor. I hver mail skrives ”Kære….” og så pågældendes navn, således at mailen er stilet direkte 

til vedkommende. Mailen sendes alene til de revisorer, hvor der er fundet en personlig mail af samme 

årsag. Dette skal til sammen medføre, at respondenten får følelsen af, at jeg beder om netop deres 

hjælp. I modsætning til FSR’s undersøgelse holdes dette spørgeskema nede på en anslået 
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besvarelsestid på 5 min. Dette angives allerede i mailen. Dette skal være medvirkende til, at revisorer i 

højere grad kan se sig tid til at besvare det, da tidsanvendelsen ikke er så lang. I mailen angives det 

ligeledes, at revisorernes besvarelser er anonyme. Det antages, at grundet emnet kan der være nogle 

revisorer, som ikke ønsker at besvare spørgeskemaet. Ligeledes er respondenterne holdt anonyme af 

den grund, at det håbes, at de dermed i langt højere grad vil svare ærligt og uden filter.  

 

Indledning til spørgeskemaet 

I sammenhæng med ovenstående udarbejdes en inspirerende indledning til spørgeskemaet, som 

forhåbentlig fanger revisorerne.109 Det første respondenten ser, er den personlige mail, hvorfor denne 

skal fange opmærksomheden. Det er i indledningen lagt vægt på, at besvarelsen af spørgeskemaet er 

forholdt så kort som muligt med henvisning til, at der er tænkt på den tidsmæssige belastning. Det er 

ligeledes gjort opmærksom på, at spørgeskemaet er udarbejdet som led i en kandidatafhandling på 

cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School. Dette er anført, idet det forhåbentlig vil få 

revisorerne til at besvare, idet undersøgelsen er som led i samme uddannelse, som respondenterne 

selv tidligere har taget. Revisionsudtrykket ”bliv og skriv” er ikke tidligere belyst, samt det er ikke et 

officielt italesat begreb, hvorfor det vurderes, at der er behov for, at revisorerne kan være anonyme. 

Afhandlingens formål er at afdække revisionsbranchens holdning, samt udtrykkets praktiske 

betydning i forhold til revisionsbranchen, hvorfor anonymitet kan medføre, at flere revisorer svare 

oprigtigt på spørgeskemaet.  

Det forventes, at revisorerne er bekendte med udtrykket ”bliv og skriv”, hvorfor det vurderes, at der 

alene er behov for en kort præcisering af, hvordan udtrykket skal forstås i nærværende undersøgelse. 

Argumentet herfor er, at for at opnå besvarelser af en sådan kvalitet, at de kan anvendes, da skal det 

sikres, at samtlige respondenter ved hvordan udtrykket: ”bliv og skriv” skal forstås i denne 

sammenhæng. Der er på baggrund af ovenstående vurderinger og valg udarbejdet en skabelon til den 

mail, som der udsendes til hver enkelt revisor. Denne ser således ud: 

”Kære XXXX (indsættes pågældende navn) 

Jeg skriver til dig i forbindelse med min kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen 

Business School, hvor jeg skal undersøge udtrykket: ”vi bliver og skriver” inden for den danske 

revisionsbranche. Til dette har jeg udarbejdet et spørgeskema, som jeg håber, at du vil tage dig tid til at 

besvare. Jeg ved, at tid er en knap ressource indenfor vores branche, hvorfor spørgeskemaet er holdt nede 

på en skønnet besvarelsestid på maksimalt 5 minutter. Din besvarelse af spørgeskemaet vil selvfølgelig 

være anonym. 

                                                             

109 ”Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne” (2013) af Ib Andersen, 
Samfundslitteratur, 5. udgave, s. 157 
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Spørgeskemaet kan findes på følgende link: (indsættes link) 

Ved problemer eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående. 

På forhånd tak. 

Mvh. Bonnie Hall, stud.cand.merc.aud.” 

 

Udformningen af spørgsmål  

Spørgsmålenes konstruktion er af betydning for de svar, man opnår, hvorfor det er relevant at se på, 

hvordan spørgsmålene er konstrueret, samt af hvilke årsager. Målet er at, at der opnås entydig 

sammenhæng med, hvordan spørgsmålene forstås af jeg som interviewer og respondenten, således at 

der opnås de svar, som ønskes.  

Først og fremmest skal det fastslås, at spørgeskemaet er forsøgt holdt på en anslået besvarelsestid på 5 

min., hvilket har en betydning for antallet af spørgsmål. Dette sætter krav til, at formuleringen af 

spørgsmålene er letforståelige, selvforklarende og præcise.110 Det er i formuleringen af spørgsmålene 

holdt for øje, at der ved brug af spørgeskema ikke er mulighed for, at interviewer kan hjælpe med 

forståelsen af spørgsmålene, hvorfor de skal være formuleret så præcise og let forståelige som muligt, 

således at der ikke opstår fortolkningsfejl. Dette bevirker, at der anvendes korte og præcise spørgsmål. 

Dette forhold er medvirkende til, at spørgeskemaet testes, jf. afsnit 0. 

Der anvendes baggrundsspørgsmål med henblik på at kunne differentiere besvarelsen og se 

forskellene i svarene opdelt på registreret og statsautoriserede revisorer, revisorernes erfaring og 

virksomhedens størrelse. Der er ikke medtaget yderligere baggrundsspørgsmål, da det ikke vurderes 

at være nødvendigt at kunne identificere respondenterne yderligere. Det vurderes ikke, at det er 

relevant eventuelt at vide, hvorvidt man beskæftiger sig med revision af offentlig eller private 

virksomheder eller andet. Ligeledes er baggrundsspørgsmålene holdt på et minimum for, at 

respondenterne ikke føler, at anonymiteten bringes i fare.  Baggrundsspørgsmålene placeres til sidst i 

spørgeskemaet af hensyn til at bringe de interessante spørgsmål frem først, således at respondentens 

motivation og lyst fastholdes. Dette skyldes desuden, at det ikke er baggrundsspørgsmålene, som er af 

interesse for selve undersøgelsen. Dog findes de interessante i forhold til at kunne se forskelle i 

besvarelser.  

Spørgeskemaet er opdelt i tre emner: ”Vi bliver og skriver”, ”Fratrædelse” og ”Konsekvensen af 

revisors ”bliv og skriv”-holdning”. Der er henholdsvis 5, 8(7) og 2 spørgsmål i kategorierne. Under 

”Fratrædelse”, da kommer spørgsmål nr. 10 alene frem, hvis pågældende har svaret ”Ja” til foregående 

spørgsmål. Til sidst er der 3 baggrundsspørgsmål. Dette medfører, at spørgsmålet har maksimalt 18 

                                                             

110 ”Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne” (2013) af Ib Andersen, 
Samfundslitteratur, 5. udgave, s. 161-163 
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spørgsmål. Emneopdelingen bevirker, at respondenten gøres opmærksom på, hvad emnet vil være for 

den næste række spørgsmål. Det er i forbindelse med opstillingen af spørgeskemaet tænkt over 

hvilken rækkefølge spørgsmålene skal være stillet i. Det er valgt, at spørgeskemaet starter med lette 

introduktionsspørgsmål vedrørende emnet, hvor respondenten alene skal give til kende, hvorfra de 

kender til udtrykket: ”vi bliver og skriver”, samt hvor udbredt respondenten mener holdningen er i 

revisionsbranchen. Denne placering skyldes, at respondenterne ikke skal skræmmes væk ved de første 

spørgsmål, idet de allerede her skal give deres holdning til kende. I stedet er holdningsspørgsmålene 

placeret lidt længere inde i spørgeskemaet. Placeringen skyldes ligeledes, at 

introduktionsspørgsmålene sammen med introduktionen til spørgeskemaet skal få respondenterne 

ind på sporet af undersøgelsens emne. Første spørgsmål lyder derfor således: ”I hvilken sammenhæng 

har du stiftet bekendtskab med udtrykket: ”vi bliver og skriver”?”. Dette spørgsmål er neutralt i 

forhold til respondentens holdninger og ansvar. Dette spørgsmål skal alene angive, hvorvidt 

respondenten er bekendt med revisionsudtrykket, således at der er grobund for besvarelse af de 

resterende spørgsmål. Ligeledes skal spørgsmålet bringe frem, hvorfra respondenten har stiftet 

bekendtskab med revisionsudtrykket. I princippet kan respondenten have stiftet bekendtskab med 

udtrykket i forbindelse med samtlige svarkategorier, men det vil her komme til udtryk, hvilken kilde 

respondenten vægter højest. 

Spørgeskemaet vil både indeholde handlings- og holdningsspørgsmål. Der medtages begge 

dimensioner for at undersøge, hvorvidt revisorerne handler efter deres holdninger. Det er ikke 

tilstrækkeligt at spørge til revisorernes holdninger, idet det er revisorernes praktiske gøren i forhold 

til revisionsudtrykket, der er interessant.  

Der er anvendt høj grad af lukkede spørgsmål, men hvor det er forsøgt at have udtømmende 

svarmuligheder. Lukkede spørgsmål er medtaget for, at respondenten lettere kan besvare. Ved åbne 

spørgsmål er der fare for, at respondenten springer spørgsmålet over, hvorfor besvarelsen er 

ubrugelig. På trods heraf er det alligevel valgt at indarbejde et åbent spørgsmål, således at der gives 

mulighed for, at respondenten kan besvare mere fyldestgørende. Analysen heraf er mere 

tidskrævende end ved lukkede spørgsmål, men det giver mulighed for større variationer i 

besvarelserne og kan bidrage med en mere varieret forståelse af revisionsudtrykket. 

Spørgsmålene formuleres i høj grad med henblik på at opnå netop respondentens mening om 

udtrykket. Dog er spørgsmålene i flere tilfælde formuleret således, at der spørges til den enkelte 

revisors opfattelse af den generelle holdning i revisionsbranchen. Dette er til hensigt, at revisor ikke 

føler sig stødt eller vælger en anden svarkategori for at bløde synspunktet op, end hvad pågældende 

oprigtigt ville have gjort. Det er i forbindelse med udformningen af spørgsmålene haft for øje, at der 

kan ske en afsmitningseffekt fra spørgsmål til spørgsmål. Det er derfor forsøgt, at spørgsmålenes 
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formulering ikke er ledende i forhold til det, der ønskes svaret. Formuleringen er derved forsøgt at 

holde sig neutralt i forhold til emnet.  

 

Svarkategorier 

Der er anvendt forskellige slags svarkategorier alt efter hvad der ønskes svar på. Svarkategorien er 

afhængig, af, hvordan spørgsmålet er formuleret. I forbindelse med holdningsspørgsmålene er anvendt 

en ordinalskala, hvor respondenten skal besvare på en skala fra enig til uenig, som giver mulighed for 

at kunne rangordne respondenterne.111 Det er i denne forbindelse valgt at have 5 svarmuligheder, 

hvor den 5. er: ”ønsker ikke at svare”. Der tages her hensyn til, at der kan være spørgsmål, hvor 

respondenten ikke ønsker at besvare spørgsmålet. Det er bevidst valgt ikke at have en neutral 

svarkategori med, for at tvinge respondenterne til at tage stilling og ikke den nemme løsning at være 

neutral.  

Der er i spørgeskemaet indsat logik, hvilket vil sige, at alt efter respondentens besvarelse, så springer 

man videre til at bestemt spørgsmål, som er afledt af foregående besvarelse. Dette er med til at 

udbygge årsagen til respondentens holdning, hvilket er medvirkende til, at det er muligt at indsamle 

en dybere forståelse for respondenternes holdninger. 

 

I forbindelse med baggrundsspørgsmålene er anvendt nominalskala, som anvendes med henblik på 

indsamling af baggrundsinformation om respondenterne, som kan anvendes i kombination med de 

øvrige spørgsmål.112 I forbindelse med baggrundsspørgsmålene er der indsat en svarkategori, der skal 

være med til at filtrere de besvarelser fra, som ikke er foretaget af en godkendt revisor. Årsagen hertil 

er, at respondenternes kontaktoplysninger er fundet manuelt. På grund af den manuelle indsamling af 

kontaktoplysninger kan der være indløbet sig et par personer, som ikke er godkendt revisor. 

Derudover kan enkelte have deponeret sin beskikkelse i perioden mellem den manuelle udsøgning af 

kontaktoplysninger og udsendelsen af spørgeskemaet. Dette baggrundsspørgsmål kan dermed 

anvendes til at filtrere disse besvarelser fra, således det er muligt at sikre, at besvarelsen alene 

kommer fra godkendte revisorer.  

 

 

 

 

                                                             

111 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag, s. 54-55 
112 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag, s. 53 
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Test af spørgeskemaet 

Inden spørgeskemaet udsendes til respondenterne, da er det vigtigt, at skemaet bliver testet af en 

mindre skare, for at finde de sidste formulering- eller forståelsesfejl. Pilottesten er kvalitetssikringen 

af spørgeskemaet.113 Denne test af spørgeskemaet vil blive inddelt i tre faser: 

 Fase 1: Den indholdsmæssige test af grundviden 

 Fase 2: Test af spørgsmål og svartest af forståelse 

 Fase 3: Test af hele spørgeskemaet (pilottesten) 

Fase 1 er den fase, som er foregået i forbindelse med udarbejdelsen af kapitel 2 vedrørende afdækning 

af revisionsudtrykket. Det vurderes, at der ikke er behov for en uddybende beskrivelse af denne fase. 

Fase 2 vil ske gennem personlige interviews af praktiserende revisorer, hvor det drøftes, hvorvidt 

formuleringen af spørgsmålene er forståelig, samt om svarkategorierne er udtømmende.  

Fase 3 vil være en egentlig pilottest af spørgeskemaet. 

 

Fase 2: Spørgeskemaet er gennemlæst og afprøvet elektronisk for forståelse af spørgsmålene, samt 

svarkategoriernes udformning. Til denne proces har to erfarne revisorer; Per Toelstang114 og Kirsten 

Jørgensen115 gennemlæst og testet forståelsen af spørgeskemaet. Der er i denne forbindelse afholdt 

møder med dem begge uafhængigt af hinanden. Formuleringerne af spørgsmålene, samt 

svarkategorier er ændret i overensstemmelse med de kommentarer, som begge havde til 

spørgeskemaet på baggrund af en vurdering og drøftelse af betydningen. Det vurderes, at de anvendte 

personer har ekspertise nok inden for faget til, at det er muligt og relevant at anvende deres 

holdninger til spørgeskemaets udformning.  

 

Fase 3: Første udkast til spørgeskema er udsendt i test til 15 personer fordelt på en tilnærmelsesvis 

repræsentativ sammensat gruppe bestående af cand.merc.aud.-studerende og revisorer. Første udkast 

til spørgeskemaet fremgår af bilag 8. Spørgeskemaet er sendt ud til 15 personer. Der er opnået 

besvarelser fra 7 personer. I mailen med linket til spørgeskemaet er det oplyst, at testpersonerne 

meget gerne må vende tilbage på mail, hvis der er forhold i spørgeskemaet, som de har spørgsmål til, 

eller kommentarer til. Der er modtaget besvarelser på mail fra samtlige syv personer med 

kommentarer og rettelser. På baggrund af tilbagemeldingerne er der foretaget en række grammatiske 

rettelser, samt ensretning af anvendelsen af svarkategorier.  

 

                                                             

113 ”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” (2011) af Nina Kanstrup Kjær, Hans Cajus 
Pedersen, Erik Kristiansen, 3. udgave, 1. oplag 
114 CV for Per Toelstang fremgår af bilag 6. 
115 CV for Kirsten Jørgensen fremgår af bilag 7. 



 

 

Side 42 

 

Formålet med pilottesten var ligeledes en kontrol af hvor lang tid besvarelsen i gennemsnit tager med 

henblik på, at respondenten skal fuldende sin besvarelse. Respondenten oplyses, at undersøgelsen har 

en anslået besvarelsestid på 5 min. Det er derfor vigtigt, at spørgeskemaet ikke tager mere end 

gennemsnitlig 5 min. Pilottesten er besvaret af syv personer, hvor tidsforbruget er angivet i Tabel 6. 

Gennemsnittet udgør 13 minutter og 24 sekunder. Det er især respondent nr. 4, der har væsentlig 

betydning for gennemsnittet. I forbindelse med evalueringen af pilottesten er modtaget respons 

vedrørende spørgeskemaet fra de deltagende i pilottesten. Det er oplyst af respondent nr. 4, at det høje 

tidsforbrug skyldes, at pågældende samtidig udformede besvarelsen med sin vurdering af de 

forskellige svarkategorier og rettelser til spørgeskemaet i øvrigt.116 På baggrund af dette vurderes det, 

at denne tidsangivelse af forbrug ikke er relevant for kontrol af tidsforbruget. Hvis respondent nr. 4 

udlades, da udgør det gennemsnitlige tidsforbrug 4 minutter og 49 sekunder. Det vurderes på 

baggrund af pilottesten, at det angivne tidsforbrug er korrekt anslået. 

Tabel 6 - Tidsforbrug til besvarelse af spørgeskema i pilottesten 

 

På baggrund af ovenstående test og afprøvning af spørgeskemaet er spørgeskemaet tilrettet, således at 

det udsendte spørgeskema er i overensstemmelse med bilag 10. 

 

3.2 Udarbejdelse af analysemateriale vedrørende interviews 

3.2.1 Interview med Lars Bo Langsted 

Til supplering af spørgeskemaundersøgelsen er det valgt at foretage delvis struktureret interview af 

Professor Lars Bo Langsted. Interviewet skal være med til at give nogle dybdegående 

årsagsforklaringer til udtrykkets opståen og betydning i den danske revisionsbranche. På baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsen, samt behandlingen af emnet i afhandlingens kapitel 2 har dette affødt 

nogle spørgsmål som ønskes besvaret af professor Lars Bo Langsted. Spørgsmålene er derfor løbende 

kommet til i forbindelse med processen. Formålet med interviewet har i høj grad været at få besvaret 

hvad de mulige årsager kan være på respondenterne i spørgeskemaundersøgelsens svar. Derudover 

                                                             

116 Respondent nr. 4’s respons på spørgeskemaet fremgår af bilag nr. 9. 

Respondent nr. Timer Min. Sek.

1 2 56

2 9 24

3 3 16

4 1 5

5 7 42

6 3 1

7 2 31

Tid forbrugt på besvarelse
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har formålet ligeledes været at høre Lars Bo Langsteds opfattelse af de resultater, som undersøgelsen 

har givet. Dette skal til sammen være med til at skabe en dybere forståelse af revisionsudtrykket: ”bliv 

og skriv”.  

I bilag 11 fremgår det hvilke spørgsmål, som dannede grundlag for interviewet. Spørgsmålene var ikke 

styrende i forhold til interviewet, idet det var ønsket at give mulighed at kunne stille spørgsmål til 

hans besvarelser og dermed dykke dybere i emnet. Spørgsmålene var alene medtaget for at være 

forberedt, samt for at sikre sig, at der blev stillet spørgsmål, som var relevante for afhandlingen.  

 

3.2.2 Forsøgt interview med medlem af Responsumudvalget 

På baggrund af interviewet med Lars Bo Langsted, hvor han på et par af spørgsmålene svarede, at han 

ikke kunne svare på spørgsmålet117, samt at spørgsmålet var op til Responsumudvalget, da tog jeg 

kontakt til Responsumudvalget. På deres møde d. 3. september 2015 var det på dagsordenen, hvorvidt 

de kunne/ville indgå i min undersøgelse og besvare på mine spørgsmål enten samlet for 

Responsumudvalget eller som enkeltperson. Responsumudvalgets sekretær Mette Conradsen er vendt 

tilbage med følgende svar:  

”Responsumudvalget har en klar politik om ikke at udtale sig om eller fortolke på de svar, udvalget giver i 

sager. Dette skyldes, at udvalget udelukkende besvarer de konkrete spørgsmål, det får stillet. Hver sag 

vurderes for sig og i sin konkrete kontekst. Hvis udvalget valgte at udtale sig om (og dermed fortolke på) 

de resultater, du finder frem til i din undersøgelse, så afviger det fra sin hidtidige praksis, og det ønsker de 

ikke at åbne op for.”118 

Som forventet ville Responsumudvalget ikke kommentere på mine resultater af 

spørgeskemaundersøgelsen, idet de ikke vil komme med nogen generelle retningslinjer for, hvornår 

revisor skal blive og skrive. Responsumudvalgets praksis er at kommentere på konkrete sager om, 

hvad revisor burde gøre ud fra de givne forhold. Min spørgeskemaundersøgelse bygger ikke på en 

konkret sag, men mere en generel holdning til begrebet ”bliv og skriv” og herunder revisors mulighed 

for fratræden i utide. Dog er det oplyst af Mette Conradsen, at mit spørgeskema er nået ud til enkelte 

medlemmer af Responsumudvalget, som jeg forhåbentlig har modtaget svar fra.119 Disse besvarelser 

vil altså indgå i den samlede gennemgang af spørgeskemaet. 

                                                             

117 Se bilag 22, kommentar LBL 16.  
118 Se bilag 12 for korrespondance med Responsumudvalgets sekretær Mette Conradsen. 
119 Se bilag 12, herunder mail af 8. september 2015 fra Mette Conradsen.  
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4 Præsentation af empiri 

Spørgeskemaet er udsendt til 830 personer. Der er modtaget i alt 348 antal besvarelser. Dog 

fratrækkes 29, som ikke har fuldført spørgeskemaet. Antal respondenter, som vil indgå i analysen, 

udgør 319 personer. Dette medfører en svarprocent på 38,43 %.120 Svarprocenten vurderes at være 

acceptabel for undersøgelsen.  

Respondenternes fordeling mellem at være registrerede eller statsautoriserede i forhold til 

populationen har skubbet sig en smule. Dog vurderes det ikke, at forskydningen har en virkning for 

resultatet af undersøgelsen. 

Tabel 7- Respondenternes fordeling ift. population og stikprøven 

  Populationens fordeling Stikprøvens fordeling 
Respondenternes 

fordeling 

  Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Registreret revisor 1.759 46,97% 390 46,99% 126 39,50% 

Statsautoriseret revisor 1.986 53,03% 440 53,01% 193 60,50% 

Total 3.745   830   319   

 

Af nedenstående figurer fremgår det, hvordan respondenternes fordeling på de øvrige 

baggrundsspørgsmål har været: 

  

Figur 2 - Fordelingen af respondenterne på virksomhedens størrelse og erfaring 

Der er 482 personer, som ikke har besvaret spørgeskemaet. Der er på baggrund af autosvar eller mails 

fra pågældende blevet oplyst årsagen til den manglende besvarelse fra 28 personer. Fordelingen af 

årsagerne til manglende besvarelse er oplistet i bilag 13. De øvrige 454 manglende besvarelser kan 

skyldes, at de ikke har nået at komme tilbage fra sommerferie, inden muligheden for besvarelse af 

spørgeskemaet er lukket ned d. 18. august 2015.  

 

                                                             

120 Svarprocent: 319 fuldførte besvarelser / 830 udsendte spørgeskemaer = 38,43 % 
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4.1 Resultat af spørgeskemaundersøgelsen  

Spørgsmål 1: I hvilken sammenhæng har du stiftet bekendtskab med udtrykket: ”vi bliver og skriver”? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 3 - Spørgsmål 1: Bekendtskab med udtrykket: ”bliv og skriv” i forhold til betegnelse, relative tal121 

 

 

Figur 4 - Spørgsmål 1: Bekendtskab med udtrykket: ”bliv og skriv” ift. revisors erfaring, relative tal 

  

 

                                                             

121 Se bilag 14, samt for åbne besvarelser 
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Spørgsmål 2: I hvor høj grad vurderer du, at der i den danske revisionsbranche hersker en generel 

holdning om, at revisor bliver og skriver på regnskaber på trods af eventuelle fejl og 

uoverensstemmelser? (revisor udtrykker sin uenighed i revisionspåtegningen) 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger 

 

Figur 5 - Spørgsmål 2: Generel holdning i den danske revisionsbranche, relative tal122 

 

Spørgsmål 3: I hvor høj grad vurderer du, at der på din arbejdsplads hersker en generel holdning om, 

at revisor bliver og skriver på regnskaber på trods af eventuelle fejl og uoverensstemmelser? (revisor 

udtrykker sin uenighed i revisionspåtegningen) 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 6 - Spørgsmål 3: Generel holdning på din arbejdsplads, relative tal123 

                                                             

122 Se bilag 15 
123 Se bilag 16 
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Spørgsmål 4: Mener du, at holdningen: ”vi bliver og skriver” er en nødvendighed for 

revisionsbranchen? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 7 - Spørgsmål 4: Er holdningen en nødvendighed for revisionsbranchen? Relative tal124 

 

Spørgsmål 5: Mener du, at revisorer lever op til begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant, i de 

tilfælde hvor revisor bliver og skriver for en tvivlsom kunde? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 8 - Spørgsmål 5: Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, relative tal125 

 

                                                             

124 Se bilag 17, samt for åbne besvarelser 
125 Se bilag 18, samt for åbne besvarelser 
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Spørgsmål 6: Det fremgår af revisorloven § 18, at revisor til enhver tid kan fratræde hvervet som 

revisor. Hvis du tidligere har valgt at fratræde som revisor inden afgivelse af erklæring/hvervets 

udløb, hvad var årsagen til fratrædelsen? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 9 - Spørgsmål 6 - Årsag til respondenternes fratrædelse i utide, absolutte tal126 

 

Spørgsmål 7: Det fremgår endvidere af revisorloven § 18, at fratrædelse inden hvervets udløb skal 

være i overensstemmelse med god revisorskik. I hvilke tilfælde mener du, at revisor har ret til at 

fratræde som revisor inden hvervets udløb? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

                                                             

126 Se bilag 19, samt for åbne besvarelser 
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Figur 10 - Spørgsmål 7: Revisors ret til fratrædelse inden hvervets udløb? Relative tal127 

 

Spørgsmål 8: Hvor ofte vurderer du, at revisorer vælger at fratræde i utide, hvis revisors oplever 

uoverensstemmelser med klienten og fratrædelse er i overensstemmelse med god revisorskik? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 11 - Spørgsmål 8: Vælger revisor at fratræde, hvis overensstemmelse med god revisorskik? Relative tal128 

                                                             

127 Se bilag 20, samt for åbne besvarelser 
128 Se bilag 21 
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Spørgsmål 9: Har du oplevet en situation, hvor du overvejede at fratræde i utide, men forblev som 

revisor, grundet du ikke var sikker på om fratrædelse var i overensstemmelse med god revisorskik? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 12 - Spørgsmål 9: Respondenter, der bliver som revisor trods overvejelse om frameldelse i utide, grundet 
usikkerhed om overensstemmelse med god revisorskik, relative tal129 

 

Spørgsmål 10: Hvad var årsagen til overvejelsen om fratrædelse i utide? 

Dette spørgsmål er kun stillet til de 72 respondenter, som svarede ”JA” til ovenstående spørgsmål. 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 13 - Spørgsmål 10: Årsag til overvejelse om fratrædelse i utide? Absolutte tal130 

                                                             

129 Se bilag 22 
130 Se bilag 23, samt for åbne besvarelser 
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Spørgsmål 11: Hvilke motiver kan medføre, at revisor vælger at ”blive og skrive” som revisor i 

tilfælde, hvor man måske kunne vælge at fratræde i utide? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 14 - Spørgsmål 11: Motiver til revisor vælger at "blive og skrive". Relative tal131 

 

Spørgsmål 12: Mener du det i praksis i dag er en egentlig mulighed at fratræde i utide? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 15 - Spørgsmål 12: Er fratrædelse i utide en praktisk mulighed i dag? Relative tal132 

 

Spørgsmål 13: I hvilke tilfælde mener du det kan være en mulighed i praksis i dag? 

Dette spørgsmål er åbent, hvorfor respondenterne selv har haft mulighed for at formulere deres svar. 

Af bilag 26 fremgår respondenternes besvarelser.  

                                                             

131 Se bilag 24, samt for åbne besvarelser 
132 Se bilag 25 
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Spørgsmål 14: I hvor høj grad er du enig i, at der kan være tilfælde, hvor en erklæring med forbehold 

ikke kan udgøre tilstrækkelig information for de tiltænkte regnskabsbrugere? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 16 - Spørgsmål 14: Udgør erklæring med forbehold tilstrækkelig information for regnskabsbruger? Relative 
tal133 

 

Spørgsmål 15: I hvor høj grad er du enig i, at konklusionen i revisionspåtegningen i nogen tilfælde 

kan være for indforstået og svag i forhold til regnskabsbrugerens brug af påtegningen? 

Respondenternes besvarelse fordeler sig som følger: 

 

Figur 17 - Spørgsmål 15: Er der tilfælde, hvor påtegningen kan være for indforstået og svag? Relative tal134 

 

                                                             

133 Se bilag 27 
134 Se bilag 27 
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4.2 Referat af interviews 

Interviewet af Lars Bo Langsted foregik torsdag d. 6. august 2015 på Radisson Blu Scandinavia i 

København og varede ca. 40 minutter. Interviewet er gengivet i bilag 28.  

Revisionsudtrykket har Lars Bo Langsted stiftet bekendtskab med på grund af sit samarbejde med 

statsautoriseret revisor Mogens Christensen i forbindelse med sit arbejde på Handelshøjskolen, hvor 

Lars Bo Langsted skulle skrive om revisors disciplinæransvar. Siden er revisionsudtrykket hængt ved, 

selvom det ikke i lovgivningen nogen steder er angivet eksplicit. Lars Bo Langsted mener, at udtrykket 

er i overensstemmelse med den danske revisionslovgivning på den måde, at den eksterne revisor er 

valgt af selskabets ejer til at varetage ejernes og samfundets interesse i revisionen, som skal munde ud 

i en revisionspåtegning. Lars Bo Langsted fortæller, at lovgiver aldrig har taget stilling til udtrykket, 

men det er hans holdning, at revisionsbranchen altid har været præget af en ”bliv og skriv”-holdning. 

Lars Bo Langsted mener, at revisorernes ”bliv og skriv”-holdning er en nødvendighed for branchens 

overlevelse på længere sigt. Det er en nødvendighed, således at forbrugerne fortsat kan have tillid til 

revisorerne. 

Lars Bo Langsted tilkendegiver, at ”god revisorskik” er et flydende begreb med en vis elastik, hvilket 

han påpeger også er nødvendigt. Dog på baggrund af min undersøgelse er Lars Bo Langsted enig i, at 

nogle retningslinjer på området ville være en god ting, således at der skete en ensretning af 

revisorernes praktiske gøren.  
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5 Analyse af datamaterialet 

Dette kapitel udgør analysen af de svar, som spørgeskemaundersøgelsen har tilvejebragt. Analysen vil 

ikke være en fuldstændig gennemgang af resultatet af samtlige spørgsmål, men vil bringe de 

væsentligste resultater frem, som har betydning for forståelsen af revisionsudtrykket i den danske 

revisionsbranche i dag. Ligeledes vil baggrundsspørgsmålene blive anvendt i de tilfælde, hvor det 

findes relevant at sammenligne svarene efter registreret kontra statusautoriseret, 

revisionsvirksomhedens størrelse og revisors erfaring som godkendt revisor. 

Gennemgangen af resultaterne af spørgeskemaet vil blive gennemgået i emner nedenfor. Til brug for 

en dybere analyse er der anvendt åbne svarkategorier, samt muligheden for at uddybe nærmere i flere 

spørgsmål. Disse besvarelser vil anvendes og citeres, hvor det findes relevant. Ligeledes vil resultatet 

af interviewet med Lars Bo Langsted blive anvendt, hvor citater vil inddrages i analysen.  

 

5.1 Revisorernes kendskab til revisionsudtrykket: ”bliv og skriv” 

På baggrund af Figur 3 fremgår det, at respondenternes kendskab til revisionsudtrykket: ”bliv og 

skriv” stammer især fra studiet, men i særdeleshed også fra almindelig praksis. 236 personer ud af 319 

respondenter, svarende til 74 % mener, at det er i forbindelse med almindelig praksis, at de har stiftet 

bekendtskab med udtrykket: ”bliv og skriv”. 145 ud af 319 respondenter, svarende til 45 % giver 

ligeledes til kende, at de har stiftet bekendtskab med revisionsudtrykket i forbindelse med studiet. Her 

er det især de statsautoriserede revisorer, der har stiftet bekendtskab med udtrykket i forbindelse 

med studiet. Dette er overensstemmende med, at de statsautoriserede revisorer har fulgt 

cand.merc.aud.-studiet i forbindelse med deres uddannelse til statsautoriserede revisorer. Ligeledes i 

takt med respondenternes mindre erfaring tillægger de studiet betydning i forhold til, hvorfra de har 

stiftet bekendtskab med revisionsudtrykket. Dette er sammenhængende med, at jo mindre erfaring 

respondenterne har, jo kortere tid siden er det alt andet lige, at de har deltaget i undervisning på 

kandidatstudiet, hvorfor den læren, der er kommet i forbindelse med studiet står stærkt i 

respondenternes erindring.  

75 respondenter svarende til 23,5 % angiver ligeledes, at de har stiftet bekendtskab med udtrykket, 

idet det er virksomhedens politik. Af nedenstående Figur 18 – Virksomhedens politik fremgår det, at 

virksomhedens størrelse har betydning for om respondenterne mener, at de har stiftet bekendtskab til 

revisionsudtrykket igennem virksomhedens politik. Det kan derfor konkluderes, at respondenterne 

tillægger virksomhedens politik større betydning i forhold til, hvorfra de har stiftet bekendtskab med 

revisionsudtrykket, jo større den revisionsvirksomhed er, de er ansat i. Det vurderes på denne 

baggrund, at der i de store revisionsvirksomheder er en italesat politik om, at revisorerne bliver og 
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skriver. Jo mindre revisionsvirksomheden er, jo mindre er der italesat en politik om, at revisorerne 

bliver og skriver.  

 

Figur 18 – Virksomhedens politik at ”blive og skrive”, absolutte tal 

 

24 respondenter har besvaret, at de aldrig har hørt om udtrykket.135 Dette svarer til 7,5 % af 

respondenterne. Udtrykket: ”bliv og skriv” er ikke et officielt begreb, hvorfor dette kan have betydning 

for, hvorfor respondenterne ikke har hørt det før. Dog hvis man ser på hvilke personer, det er, der har 

besvaret, at de aldrig har hørt udtrykket før, da er det især registrerede revisorer med mere end 16 års 

erfaring, der har angivet, at de aldrig har hørt om udtrykket.  

 

Figur 19 - Fordeling af respondenter på erfaring og titel ift. stiftet bekendtskab, absolutte tal 

Ovenstående kan hænge sammen med, at der ikke er tale om et officielt begreb, samt det er et udtryk, 

der er blevet italesat mere og mere igennem de seneste år. I litteraturen er det ligeledes første gang 

blevet nævnt i forbindelse med revisorloven med kommentarer fra 2009, og udtrykket er først i nyere 

                                                             

135 Jf. Figur 3. 
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tid blevet angrebet af medierne.136 Alligevel oplyser Lars Bo Langsted, at han allerede i 1980’erne blev 

introduceret for udtrykket i forbindelse med sit arbejde på Handelshøjskolen med statsautoriseret 

revisor Mogens Christensen.137 Det antages af denne årsag, at udtrykket allerede den gang har 

eksisteret i revisionsbranchen, og derfor ikke udgør et nyt begreb. Holdningen: ”vi bliver og skriver” 

kan være en indarbejdet kultur hos revisorerne, som de alene ikke har sat ord på. Hvis der ses på de 

24 respondenternes besvarelser, som aldrig har hørt udtrykket før, så giver de trods alt til kende i 

resten af spørgeskemaet, at de sagtens kan nikke genkende til udtrykket, hvorfor det må formodes, at 

de alene ikke har hørt udtrykket blive brugt før, men forstår alt andet lige godt meningen med det og 

dets betydning i den danske revisionsbranche.  

 

5.2 ”Bliv og skriv”-holdningens udbredelse 

58,75 % af respondenter mener i høj grad, at der i den danske revisionsbranche hersker en generel 

holdning om, at revisor bliver og skriver, mens 35,39 % af respondenterne mener, at der i nogen grad 

hersker en generel holdning om revisor bliver og skriver. Til sammen er hele 94,7 % af 

respondenterne positive overfor, at der i den danske revisionsbranche hersker en generel holdning, at 

revisor bliver og skriver. Alene 5,32 % af respondenterne har den opfattelse, at der ikke eller i kun 

mindre grad hersker en generel holdning om, at revisor skal blive og skrive. Af litteraturen fremgår 

det, at den fremherskende holdning i revisionsbranchen er ”bliv og skriv”-holdningen.138 Empirien 

påviser ligeledes, at dette er en generel holdning i den danske revisionsbranche. Professor Lars Bo 

Langsted fortæller tillige, at han har den opfattelse, at den danske revisionsbranche altid har haft den 

grundholdning.139  

Det fremgår af Figur 5, at virksomhedens størrelse har en markant indflydelse på, hvorvidt 

respondenterne svarer ”i høj grad” eller ”i nogen grad”. Størstedelen af respondenter fra virksomheder 

med mere end 51 ansatte svarer i højere grad, at der er en generel holdning i branchen om, at revisor 

bliver og skriver. Der er en tydelig sammenhæng mellem, at de store revisionsvirksomheder i højere 

grad har en intern politik om, at revisor bliver og skriver, hvilket har en indflydelse på, at 

respondenterne ligeledes besvarer, at de mener, at der i høj grad hersker en generel holdning i 

branchen om, at revisor skal blive og skrive. Denne tydelige indvirkning af revisionsvirksomhedens 

størrelse kan skyldes den konkurrencemæssige situation, der er i den danske revisionsbranche i dag, 

hvor der er markant konkurrence mellem branchens største revisionsvirksomheder. I forbindelse med 

                                                             

136 På baggrund af søgning på Infomedia efter artikler i hele databasen med ordene: ”bliv og skriv” eller ”bliver og 
skriver” i kombination med revision eller revisor giver ikke kun få nyere hits.  
137 Bilag 28, LBL nr. 5. 
138 Revisorloven med kommentarer 
139 Bilag 28, LBL nr. 9. 
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at udtrykket eksplicit bliver fortalt til medarbejderne, kan skyldes, at virksomheden gerne vil pointere, 

at revisionsvirksomheden lever op til begrebet: offentlighedens tillidsrepræsentant ved ikke at forlade 

skuden i tilfælde af problemer. Dog kan der implicit ligge et strategisk element heri, hvorfor det 

samtidig er medvirkende til, at revisionsvirksomheden fastholder sin kundeportefølje og dermed sin 

markedsposition i branchen. Professor Lars Bo Langsted mener ikke, at det er strategisk holdbar 

metode, idet han fortæller: ”Det er den sikre måde at miste kunder ved at blive og skrive.”140 

 

Figur 20 - Spørgsmål 2: Generel holdning om ”bliv og skriv” fordelt på registreret og statsautoriseret revisorer, 
Relative tal 

Jf. Figur 20 er der en markant forskel på, hvorvidt respondenterne svarer, om de mener, at der i høj 

grad eller i nogen grad hersker en generel holdning i revisionsbranchen til, at revisor bliver og skriver, 

alt efter om respondenten er registreret eller statsautoriseret revisor. 70 % af de statsautoriserede 

respondenter kommer fra en revisionsvirksomhed med mere end 51 ansatte, hvilket kan have 

betydning for, hvorvidt de opfatter, at der hersker en generel holdning til, at revisor bliver og skriver. I 

modsætning hertil er det alene 20 % af de registrerede revisorer, der arbejder i en stor 

revisionsvirksomhed. For de registrerede revisorer arbejder majoriteten i mellemstore 

revisionsvirksomheder.  

Jf. Figur 21 er der en tydelig sammenhæng med om respondenten mener, at der i høj grad hersker en 

generel holdning i branchen, og om respondenten mener, at der ligeledes på sin arbejdsplads i høj grad 

hersker en generel holdning om, at revisor bliver og skriver. I alt 94,06 % af respondenter besvarer, at 

der i høj grad eller nogen grad hersker en generel holdning på sin arbejdsplads om, at revisor skal 

blive og skrive. Der er dog alligevel flere respondenter, der mener, at der i højere grad på deres 

arbejdsplads er en generel holdning til, at revisor skal blive og skrive i forhold til deres opfattelse af 

den generelle holdning i branchen.  

                                                             

140 Bilag 28, LBL nr. 14. 
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Figur 21 - Sammenligning af besvarelser i spg. 2 og 3. Relative tal 

Der kan på besvarelsen af ovenstående to spørgsmål ske en afsmitning på hinanden, hvorfor der er 

denne tydelige sammenhæng mellem, hvorvidt respondenterne mener, at ”bliv og skriv” er en generel 

holdning, samt hvorvidt det er en holdning på deres arbejdsplads. Hvis revisorerne mener, at der på 

deres arbejdsplads hersker en holdning om, at revisor bliver og skriver, formodes det, at revisoren 

ligeledes har en forventning om, at det ligeledes er holdningen i branchen. Der ses derfor en tydelig 

korrelation mellem besvarelserne i disse spørgsmål.  

 

Figur 22 - Fordeling af respondenternes holdning til at ”bliv og skriv” er en generel holdning på deres arbejdsplads 
ift. virksomhedens størrelse, relative tal 

Det var forventet, at revisionsvirksomhedens størrelse havde en indflydelse på, hvorvidt 

respondenterne mente, at der på deres arbejdsplads hersker en holdning om at blive og skrive. Figur 

22 viser tydeligt, at revisionsvirksomhedens størrelse ikke har betydning herfor. Det vil sige, at både 

de helt store revisionsvirksomheder, som Deloitte, BDO og de helt små har en holdning på 

arbejdspladsen om, at revisor bliver og skriver.  

Det vurderes, at dette er i overensstemmelse med den danske revisionslovgivning, at revisorerne 

vælger at blive og skrive, i det det på baggrund af kapitel 2 vurderes, at revisionslovgivningen lægger 

op til, at revisorerne skal blive og skrive.  
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5.3 Er holdningen nødvendig for branchen? 

91,88 % af respondenter mener, at holdningen ”vi bliver og skriver” er en nødvendighed for 

revisionsbranchen. Det er 98 % af de statsautoriserede revisorer, der mener, at holdningen er en 

nødvendighed. En respondent skriver følgende: ”ellers risikerer vi ’at miste’ vores værdi som 

revisorer.”141 Professor Lars Bo Langsted udtrykker følgende: ”Det er en nødvendighed for branchens 

overlevelse på længere sigt, at vi kan have den tillid til revisorerne, at de rent faktisk også fortæller os det, 

når det går skidt… Der skal ligesom på en eller anden måde være en idé i at have en ekstern revisor. Nu 

har vi valgt dig, så skal du også fortælle os, hvad du har nået og hvad du har opdaget.”142 Lars Bo 

Langsted er enig i, at ”bliv og skriv”-holdningen er en nødvendighed for branchen, i det revisorerne 

lever af, at samfundet og regnskabsbrugerne har tillid til revisors arbejde og dermed har tillid til, at 

revisor udtrykker det nødvendige for regnskabsbrugerne i påtegningen. Dette er ligeledes i 

overensstemmelse med, hvad flertallet af respondenterne udtrykker. En respondent skriver følgende: 

”man kan ikke undlade at skrive bare fordi alt ikke er som det skal være. Man har selvfølgelig ansvaret 

for, at påtegningen udtrykker hvad der er galt i virksomheden.”143  

Revisorerne giver tillige til kende, at revisors kendskab til virksomheden har betydning for, at revisor 

bør blive og skrive. Dette skyldes, at den nuværende revisor har det bedste kendskab til virksomheden 

og kender virksomhedens svagheder og styrker. Revisorerne tilkendegiver følgende: ”Det nytter ikke, 

at revisor, som normalt kender virksomheden, forsvinder fra sin opgave, hvis der opstår et par 

problemer”144 og ”fordi vi ikke skal give aben videre til en anden revisor, som måske ikke opdager det vi 

har opdaget.”145 Holdningen: ”vi bliver og skriver” vurderes dermed nødvendig for revisionsbranchen 

for, at revisorerne kan leve op til deres ansvar overfor regnskabsbrugerne, idet viden om 

virksomhederne går tabt, hvis revisor vælger at fratræde i utide på baggrund af fejl og mangler i 

forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelse. En tredje respondent forklarer følgende: ”Hvis 

vi ikke ’blev og skrev’ ville det hurtigt blive det vilde vesten tilstande, hvor man fratræder ved problemer, 

indtil kunden finder en revisor der ’skriver på alt’ og det kan ikke være i branchens interesse. Derfor er det 

vigtigt, at vi bliver og skriver det, der er relevant at få udtrykt”146 Det vurderes på baggrund af 

ovenstående, at der er overensstemmelse mellem empirien og teorien.  

8,13 % af respondenterne, svarende til 25 respondenter mener i modsætning til ovenstående, at 

holdningen ikke er en nødvendighed for branchen. Disse mener, at regnskabsbrugerne ikke gøres 

tilstrækkelig opmærksom på problemerne, selv ved revisorernes signalering i revisionspåtegningen. 

                                                             

141 Bilag 17, Respondent nr. 202 (statsautoriseret revisor). 
142 Bilag 28, LBL nr. 10. 
143 Bilag 17, Respondent nr. 284 (statsautoriseret revisor) 
144 Bilag 17, Respondent nr. 13 (registreret revisor) 
145 Bilag 17, Respondent nr. 264 (statsautoriseret revisor) 
146 Bilag 17, Respondent nr. 187 (statsautoriseret revisor) 
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En respondent kommer med følgende besvarelse: ”På grund af vor tavshedspligt er det ikke alle 

kendsgerninger der kan komme frem”147. I denne sammenhæng svarer en anden respondent følgende: 

”Det er ikke altid, at eksterne regnskabsbrugere læser/forstår påtegningen.”148 Der er her tale om to 

forskellige problemstillinger: 1) Revisor skal overholde sin tavshedspligt og 2) Regnskabsbrugerne 

forstår ikke at læse en påtegning. Revisor har alene mulighed for at rapportere til regnskabsbrugerne 

gennem påtegningen og beretningen. Hvis revisor mener, at der er grundlag for et forbehold, da har 

revisor ikke længere tavshedspligt, da revisor skal oplyse om grundlaget for forbeholdet i erklæringen. 

Dette er det eneste tidspunkt, hvor revisor er ophævet fra tavshedspligten. Hvor det må anses for at 

være i offentlighedens interesse generelt, skal denne interesse søges tilgodeset ved udformningen af 

revisors påtegninger og andre erklæringer med sikkerhed, selv om det – helt eller delvist – ikke tjener 

til virksomhedsledelsens interesser.149 Det vurderes, at revisorerne har lov og mulighed for at 

underrette regnskabsbrugerne om det fornødne. 

Derimod i forbindelse med situation 2, da er der tale om forhold, som revisor ikke er herre over. På 

baggrund af Figur 16 ses det, at respondenterne er meget splittet. 48 % af respondenterne er enige 

eller delvis enige i, at erklæringen ikke altid udgør tilstrækkelig information, mens 48 % ligeledes er 

uenige eller delvis uenige i, at erklæringen udgør tilstrækkelig information. Det ses her, at 

respondenterne er meget splittet mellem, hvorvidt erklæringen udgør tilstrækkelig information for 

regnskabsbrugerne. I forbindelse med revisionen anvender revisor et væsentlighedsniveau, idet 

revisor ikke kan foretage en 100 % gennemgang af regnskabet. Det fremgår af ISA 320, at det i 

forbindelse med fastlæggelse af væsentlighed er rimeligt, at revisor forudsætter, at 

regnskabsbrugerne: 

1) ”Har en rimelig viden om forretningsmæssige og økonomiske aktiviteter samt regnskabsvæsen og 

vilje til at læse oplysninger i regnskabet med rimelig omhu 

2) Forstår, at regnskaber udarbejdes, aflægges og revideres ud fra niveauer af væsentlighed 

3) Anerkender, at der er iboende usikkerhed ved målingen af de beløb, som er baseret på 

anvendelsen af skøn, vurdering og overvejelse af fremtidige begivenheder, og  

4) Træffer rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af oplysninger i regnskabet”150  

Af revisionsstandarderne sættes standarden for, hvad revisor kan forvente af regnskabsbrugers 

kunnen og forståelse for revisionen af regnskabet. Alligevel mener 48 % af respondenterne, at 

erklæringen ikke altid udgør tilstrækkelig information. Respondenterne giver her til kende, at de er 

klar over, at regnskabsbrugerne ikke altid har den nødvendige viden til at kunne læse erklæringen og i 

                                                             

147 Bilag 17, Respondent nr. 5 (registreret revisor) 
148 Bilag 17, Respondent nr. 120 (registreret revisor) 
149 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 80 
150 ISA 320, nr. 4 
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særdeleshed også regnskabet, for at kunne tage de rigtige beslutninger. Jævnfør ovenstående og 

forholdet, at revisor skal agere offentlighedens tillidsrepræsentant kræver, at revisor sætter sig ind i 

hvilke behov de forskellige regnskabsbrugere måtte have.  

 

5.4 Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant 

95,94 % af respondenterne siger, at de er enige eller delvis enige i, at de lever op til begrebet: 

offentlighedens tillidsrepræsentant i de tilfælde hvor revisor bliver og skriver.  4,07 % af 

respondenterne mener, at revisor ikke kan leve op til begrebet: offentlighedens tillidsrepræsentant 

ved at blive og skrive for en tvivlsom kunde.  

Respondent nr. 187 skriver følgende: det er ”… i fuld overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen 

og vores rolle som samfundets tillidsrepræsentant, at vi skriver hvilke forhold, der er væsentlige for 

regnskabslæsers vurdering af regnskabet.”151 Det fremgår netop af revisorloven med kommentarer pkt. 

99 og lovbemærkningerne, 152 153 at revisor ikke kan undgå pligten til at tage forbehold i sin påtegning 

ved at fratræde hvervet, hvorfor det vurderes, at revisor i de tilfælde, hvor revisor afgiver påtegning 

med de eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger, da lever revisor op til begrebet 

offentlighedens tillidsrepræsentant i lovens forstand. Ligeledes skriver en respondent følgende: ”Hvis 

vores funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant fortsat skal være uløseligt forbundet med revisor, 

bør holdningen opretholdes”154. Tillige skriver en respondent følgende: ”Det er netop ved at efterleve 

”bliv og skriv”, at man træder i karakter som offentlighedens tillidsrepræsentant.”155 Respondenterne er 

enige om, at netop revisionsudtrykket: ”vi bliver og skriver” hænger uløseligt sammen med, at revisor 

skal leve op til RL § 16. 

Professor Lars Bo Langsted er ligeledes enig i, at revisor lever op til begrebet: offentlighedens 

tillidsrepræsentant i de tilfælde, hvor revisor bliver og skriver. Han fortæller: ”Det er det jo fordi 

begrebet(bliv og skriv) udspringer af det (offentlighedens tillidsrepræsentant), selvom det har heddet 

noget forskelligt gennem tiden og ikke altid været udtrykt direkte, så er det jo det, det handler om.”156 

Derudover oplyser Lars Bo Langsted, at revisors ”bliv og skriv”-holdning er i overensstemmelse med 

den danske revisionslovgivning, idet ”udgangspunktet er, at den eksterne revisor er valgt af ejerne af 

selskabet til at varetage ejernes interesser i revisionen, men også samfundets interesse i revisionen.”157 

                                                             

151 Bilag 17, Respondent nr. 187 (statsautoriseret reviser) 
152 Revisorloven med kommentarer, pkt. 99, s. 94. 
153 L 120, bemærkninger til § 18. 
154 Bilag 17, Respondent nr. 58 (statsautoriseret revisor) 
155 Bilag 18, Respondent nr. 309 (statsautoriseret revisor) 
156 Bilag 28, LBL nr. 15. 
157 Bilag 28, LBL nr. 8. 
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Det vurderes, at der på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og interviewet med Lars Bo Langsted 

er bred enighed om, at revisorerne lever op til begrebet: offentlighedens tillidsrepræsentant, når 

revisor bliver og skriver. Dette skyldes netop, at revisor på denne måde netop oplyser 

regnskabsbrugerne om de forhold, der gør sig gældende for det enkelte regnskab og virksomheden. På 

denne måde delagtiggør revisor regnskabsbrugerne i de fejl og mangler, der gør sig gældende. Dette er 

i overensstemmelse med, at revisor ligeledes skal varetage ejerne og samfundets interesser i 

forbindelse med revisionen.  

 

5.5 Er fratrædelse i utide i praksis muligt 

Respondenternes svar i forhold til, hvorvidt respondenterne mener, at det i praksis er muligt at 

fratræde som revisor i utide, fremgår af Figur 15. Heraf fremgår det, at 59 % af de statsautoriserede 

revisorer mener, at det er en mulighed, mens 33 % mener, at det kun i særlige tilfælde er en mulighed i 

praksis at fratræde inden hvervets udløb. Hos de registrerede revisorer er det 41 %, der angiver det 

som værende en mulighed, men 37 % mener, at det alene er i særlige tilfælde, at fratrædelse inden 

hvervets udløb er en mulighed.  

I besvarelsen af dette spørgsmål kan der være en difference i, hvordan respondenterne forstår 

spørgsmålet og dermed besvarelsen, hvorfor der for respondenterne ikke behøver at være en egentlig 

forskel i, hvorvidt de svarer ”ja” eller ”i særlige tilfælde”. Det kunne forventes, at respondenterne ville 

kunne svare begge svarkategorier og samtidig være enige. Derimod er det interessant at se, at der 

alene i alt er 14 personer, der mener, at det er helt umuligt at fratræde inden hvervets udløb. Dette er i 

tråd med, at der på baggrund af undersøgelsen kan konstateres, at mange revisorer har op til flere 

gange stået i situationen og overvejet, hvorvidt fratrædelse i utide er nødvendigt eller en mulighed. På 

baggrund af den teoretiske gennemgang er det konstateret, at der er tilfælde, hvor der er krav om 

fratrædelse. Derudover er der en række yderligere situationer, som kræver en begrundet årsag, som 

skal være i overensstemmelse med god revisorskik. Kapitel 2 har vist, at det er muligt at fratræde. Dog 

skal revisor kunne begrunde det. 

Af besvarelsen er det ligeledes interessant, at knap 17 % af de registrerede revisorer ikke har lyst til at 

besvare spørgsmålet. Det er mange i modsætning til flere af de andre spørgsmål, hvor der ligeledes har 

været en svarkategori: ”ønsker ikke at svare”. Det var ikke forventet, at revisorerne ikke ville ønske at 

besvare dette spørgsmål i modsætning til nogle af de mere teoretiske og direkte spørgsmål omkring 

deres handlen.  
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5.6 Respondenternes holdning til, hvornår revisor har ret til at fratræde i utide  

Respondenternes holdning til hvornår det er i overensstemmelse med god revisorskik at fratræde i 

utide er oplistet nedenfor i Figur 23. Det fremgår af oplistningen, at de årsager, som respondenterne 

synes er væsentligst er revisors manglende kompetencer, revisors deponering af beskikkelse, revisors 

sygdom og revisors pensionering. Jf. afsnit 2.5.3 er der i tilfælde af deponering, pensionering, 

manglende kompetencer krav om revisors fratrædelse. Det vurderes derfor, at der på dette punkt er 

overensstemmelse mellem lovgivningen og empirien.  

Flere af respondenterne tilkendegiver, at opstået inhabilitet ligeledes er en årsag.158 Til dette 

spørgsmål er ”inhabilitet” ikke medtaget som svarkategori, idet spørgsmålet går på, hvornår revisor 

har ret til at fratræde. Inhabilitet er udeladt, idet det vurderes at være revisors pligt at fratræde, hvis 

revisor er inhabil.  

 

Figur 23 - Fordeling af respondenternes besvarelser, spg. 7, relative tal 

Som det fremgår af ovenstående Figur 23 har 50 % af respondenterne den holdning, at revisor har ret 

til at fratræde i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder. Alene to respondenter uddyber denne 

besvarelse med følgende: ”Udgangspunktet er selvfølgelig, at vi skal blive og notere alle 

problemstillinger i revisionspåtegningen, men der er trods alt grænser for hvor meget man skal finde sig i 

som revisor.”159 En anden respondent oplyser, at samtlige svarkategorier er en mulighed, men det 

                                                             

158 Bilag 20, Respondent nr. 28, 107, 147 
159 Bilag 20, Respondent nr. 68 (registreret revisor) 
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bygger på en konkret vurdering.160 Dette er i overensstemmelse med revisorloven med kommentarer, 

hvoraf det ligeledes fremgår, at der er tale om en konkret vurdering. Dette er ligeledes i 

overensstemmelse med Responsumudvalgets årsag til de ikke vil kommentere undersøgelsens 

resultater, da udvalget alene vil ”… vurdere hver sag for sig og i sin konkrete kontekst.”161 Hvorvidt 

revisor har ret til at fratræde i overensstemmelse med god revisorskik i forbindelse med 

samarbejdsvanskeligheder afhænger af, hvorvidt revisor har et begrundet forhold, der med rimelig 

overbevisning kan begrunde revisors ønske om fratrædelse. Dette afhænger ligeledes af, hvad 

respondenten forstår med samarbejdsvanskeligheder med ledelsen, samt graden af 

samarbejdsvanskeligheder. Der er ikke tale om, at ledelsen eller bestyrelsen har begået besvigelser, 

idet disse svar er selvstændige svar i spørgeskemaundersøgelsen. Det må derfor anses for, at 

respondenternes holdning er, at hvis de uoverensstemmelser med kunden om anvendt 

regnskabspraksis, opgørelsesmetode eller andet, så mener hver anden revisor, at de har ret til at 

fratræde. Lars Bo Langsted mener derimod, at ”samarbejdsvanskeligheder med ledelsen ikke kan 

begrunde en fratrædelse i utide.”162 Hertil forklares det, at revisor er valgt til at oplyse ejerne mv. 

omkring de forhold, der gør sig gældende. Lars Bo Langsted forklarer i denne sammenhæng dog, at set 

i en samfundsmæssigt perspektiv, så kan småuenigheder mellem revisor og ledelsen betragtes som 

værende en forklaring på fratrædelse, mens større uenigheder mellem ledelsen og revisor skal 

rapporteres til ejerne, bestyrelsen mv.163  

 

Hver 4. respondent har tilkendegivet, at de mener, at revisor har ret til at fratræde i utide i forbindelse 

med, at ledelsen eller bestyrelsen har begået besvigelser. Jf. gennemgangen i afsnit 2.5.4 er det ikke i 

overensstemmelse med god revisorskik at fratræde i utide grundet opdagelse af besvigelser. Det er 

netop i denne situation, at ”den generalforsamlingsvalgte revisor skal forblive på sin post og varetage sit 

hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant.”164 Revisor skal rapportere sine opdagelser videre til 

øverste ledelse og i protokollen, således ejerne mv. bliver oplyst om revisors opdagelse. På dette punkt 

er der diskrepans mellem lovgivningen og afhandlingens empiri. 

Hver anden respondent har tilkendegivet, at de mener, at revisor har ret til at fratræde i utide grundet 

uenighed omkring revisionshonoraret. Svarkategorien er ikke yderligere defineret, hvorfor uenighed 

om revisionshonoraret kan varieres og forstås forskelligt. Dog har hver anden revisor alligevel 

tilkendegivet, at de mener, at uenighed omkring revisionshonoraret udgør et begrundet forhold, 

således revisor i overensstemmelse med god revisorskik har ret til at fratræde i utide. Jf. 
                                                             

160 Bilag 20, Respondent nr. 190 (statsautoriseret revisor) 
161 Bilag 12 - Korrespondance med Mette Conradsen 
162 Bilag 28, LBL nr. 20 
163 Bilag 28, LBL 19 og 20. 
164 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 129 
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gennemgangen i afsnit 2.5.4 kan revisor som udgangspunkt kun fratræde, hvis aftalen utvivlsomt 

bliver misligholdt på grund af virksomhedens manglende evne til at kunne betale revisionshonoraret. 

Flere respondenter har derudover anført, at der skal være tale om manglende revisionshonorar for 

tidligere års revisioner, eller hvis der er ”betydelig risiko for at vi ikke kan få betaling for vort 

arbejde.”165 Dette er i lighed med hvad Lars Bo Langsted giver udtryk for.166 Det vurderes på baggrund 

heraf, at der er overensstemmelse med lovgivningen og respondenternes holdning. 

 

5.7 Årsager til fratrædelse inden hvervets udløb (handling) 

Det fremgår af nedenstående Figur 24 hvilken begrundelse respondenterne har haft for deres 

fratrædelser i utide. To årsager er meget fremtrædende, herunder uenighed om revisionshonorar og 

samarbejdsvanskeligheder. Derudover fremgår det, at 36 % af respondenterne aldrig har fratrådt i 

utide, dvs. inden erklæringsafgivelse. Se særskilt analyse herom i afsnit 5.10.  

Som det ses af nedenstående figur er det få revisorer, der har fratrådt i utide på grund af de forhold, 

der kræver, at revisor skal fratræde. Dette skyldes blandt andet, at revisor planlægger sin 

pensionering og deponering i tide, og sørger derfor for ikke at tage kunder ind, eller sørger for at få 

flyttet sine kunder over til anden revisor inden for samme revisionsvirksomhed. Ligeledes vil revisor i 

kundeacceptfasen overveje, hvorvidt vedkommende har de rette kompetencer og ressourcer til at 

kunne forestå revisionsopgaven, og hvis dette ikke gør sig gældende, da vil revisor ikke påtage sig 

kunden. Derudover hvis revisor ikke lever op til efteruddannelseskravene, som gennemgået i afsnit 

2.5.3, da gives der mulighed for, at revisor inden for en periode kan indhente det forsømte, hvorfor 

manglende kompetencer ikke burde være en årsag til revisors fratrædelse i utide. Derudover kan 

revisorerne i de store revisionsselskaber trække på hinandens kompetencer. Ligeledes er det få 

revisorer, der har fratrådt i utide på grund af inhabilitet, i det det i forbindelse med kundeaccepten 

undersøges og vurderes, hvorvidt revisor er uafhængig af kunden. Derimod kan der være tilfælde, 

hvor revisor i løbet af året kan blive inhabil i forhold til kunden, hvorfor revisor er nødsaget til at 

fratræde. Eksempelvis oplyser en af respondenterne, at der vedkommendes kæreste blev bogholder 

for virksomheden, hvorfor revisor derfor måtte fratræde i utide.167 Lars Bo Langsted tilkendegiver, at 

selvfølgelig kan revisor i forbindelse med revisionen blive klar over forhold af betydning for 

uafhængigheden, hvorfor revisor derfor selvfølgelig skal afstå opgaven.168 

                                                             

165 Bilag 20, Respondent nr. 207 (statsautoriseret revisor) 
166 Bilag 28, LBL nr. 17. 
167 Bilag 19, Respondent nr. 107 (Statsautoriseret revisor) 
168 Bilag 28, LBL nr. 31. 
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Figur 24 - Fordeling af respondenternes besvarelse, spg. 6, relative tal 

33 % af respondenterne oplyser, at de har fratrådt i utide grundet samarbejdsvanskeligheder. Dette er 

i modstrid med hvad Lars Bo Langsted oplyser er muligt for revisor i overensstemmelse med god 

revisorskik, hvorfor det er interessant at se på, hvilke underliggende årsager respondenter giver. Af en 

respondent er det oplyst, at vedkommende er fratrådt med følgende forklaring: ”Uenighed med 

ledelsen om omkostningers karakter (privat / erhvervsmæssig).”169 Det er revisors ansvar som 

offentlighedens tillidsrepræsentant at angive de forhold, som revisor bliver bekendt med i sin 

afrapportering, således ejerne mv. bliver bekendte med forholdene. Det vurderes derfor, at 

revisorerne ikke har ret til at fratræde i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder med ledelsen, 

men bør i stedet fratræde i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Der er her tale om en 

situation, hvor der skal tages forbehold og nævne forholdet i påtegningen. Dog siger Lars Bo Langsted 

også, at ved mindre uoverensstemmelser og hvis det er betids nok inden erklæringsafgivelse ser han 

ikke, at det skaber problemer for samfundet, hvis revisor vælger at fratræde. Dog skal det bemærkes, 

at udgangspunktet og dermed hovedreglen er, at revisor skal blive og skrive og dermed gøre ejerne 

mv. opmærksomme på de fundne forhold og herefter fratræde i forbindelse med generalforsamlingen.  

En respondent forklarer følgende: ”Udgangspunktet/hovedreglen er ”bliv og skriv” – kun ved helt 

uoverskuelige samarbejdsvanskeligheder/besvigelser eller virksomhedens manglende vilje til at betale for 

revisionsarbejdet kan fratrædelse i løbet af året accepteres”170. Det vurderes ikke at være i 

                                                             

169 Bilag 19, Respondent nr. 154 (statsautoriseret revisor) 
170 Bilag 20, Respondent nr. 208 (registreret revisor) 
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overensstemmelse med lovgivningen at fratræde i utide grundet uoverskuelige 

samarbejdsvanskeligheder/besvigelser. Netop her skal revisor oplyse offentligheden om det fundne 

forhold. 

15 % af respondenterne oplyser, at de har fratrådt i utide grundet andre forhold end de angivne. Flere 

af revisorerne angiver, at virksomheden har valgt ny revisor eller ledelsen er fratrådt og dermed 

gjorde revisor det også. Derudover angiver 6 respondenter, at de har fratrådt på grund af mistillid til 

ledelsen. Der er givet følgende forklaringer: ”kunden har ikke samme værdisæt for opførsel, og 

opfattelse af hvad der er rigtigt og forkert.”171 Dette er et forhold, der ikke selvstændigt er behandlet i 

den teoretiske del af opgaven.  

 

Figur 25 - Sammenligning af besvarelser i spg. 6 og 7, relative tal 

Ovenstående Figur 25 sammenligner respondenternes besvarelser vedrørende deres angivelser af 

årsag til deres fratrædelser i utide med deres holdning til, hvornår revisor har ret til fratrædelse i 

overensstemmelse med god revisorskik. Som det fremgår af ovenstående så er det ikke ofte grundet 

sygdom, revisors manglende kompetencer eller ressourcer, pensionering eller deponering, der er 

skyld i, at revisor har måttet fratræde i utide. Dette kan hænge sammen med, at revisorerne ofte 

arbejder sammen med andre revisorer i virksomheder, som giver mulighed for at give opgaven videre 

til anden revisor inden for samme organisation, hvis en af disse situationer gør sig gældende. Ligeledes 

skyldes det formentlig, at pensionering og deponering af beskikkelse planlægges af revisor, hvorfor 
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revisor har videregivet kunden eller fratrådt i forbindelse med generalforsamlingen med denne årsag. 

Revisor har formentlig i forbindelse med kunde- og opgaveaccepten vurderet, hvorvidt vedkommende 

besidder de rette kompetencer til at kunne revidere den givne kunde. Derudover hvis det skyldes 

revisors manglende efteruddannelse, da er det muligt for revisor at få en frist for hvornår revisor skal 

have indhentet det givne. Dermed vurderes det, at disse årsager, som af afsnit 2.5.3 fremgår at gælde 

som et krav til at revisor skal fratræde, ikke er de situationer, som revisor i praksis oplever at være 

årsagen til deres fratrædelse i utide, i det revisor kan planlægge sig ud af de fleste, eller lade opgaven 

gå videre internt i revisionsvirksomheden.  

 

De årsager, der er medvirkende til, at revisor i utide har fratrådt, er uenighed om revisionshonorar og 

samarbejdsvanskeligheder med ledelsen. 17 % af respondenterne er fratrådt i utide grundet uenighed 

om revisionshonorar. I flere af besvarelserne er det angivet, at der har været tale om manglende 

betaling af sidste års revisionshonorar.172 Jf. afsnit 2.5.4 kan revisor alene fratræde, hvis aftalen 

utvivlsomt vil blive misligholdt på grund af virksomhedens manglende evne til at betale 

revisionshonoraret. Det vurderes, at hvis revisor ikke har modtaget betaling for sidste års revision, da 

må det antages, at aftalen er misligholdt, og revisor derfor er i sin ret til ikke at ville fortsætte som 

revisor i det efterfølgende år. Professor Lars Bo Langsted er tillige enig heri, idet han siger: ”Så siger 

man nok er nok: Jeg gør ikke det her gratis.”173 Af afsnit 2.5.4 fremgår det tillige, at almindelige 

uoverensstemmelser omkring revisionshonoraret ikke er en gyldig grund til fratrædelse i utide. På 

baggrund af respondenternes besvarelse vurderes det, at der ikke har været tale om 

småuoverensstemmelser omkring revisionshonoraret, men tale om manglende betalinger af tidligere 

års revision, hvilket på betegnes som værende en misligholdelse af revisionsaftalen.  

På baggrund af ovenstående Figur 25 kan det ligne, at der ikke er sammenhæng mellem 

respondenternes holdning og deres handling. Dog vurderes det, at der er argumenter for, at svarene 

ikke er direkte sammenlignelige, idet selvfølgelig er deres holdning, at revisor i forbindelse med 

inhabilitet, manglende kompetencer og deponering, at de må fratræde i utide. Men grundet 

revisorerne i kundeacceptfasen skal vurdere disse, da vil det ikke ofte være en årsag til fratrædelse i 

utide, da revisor ikke ville have påtaget sig kunden, hvis revisor har vurderet at være inhabil i 

forbindelse med kundeacceptfasen. Derimod kan det synes mærkeligt, at flere respondenter 

tilkendegiver, at uenighed om revisionshonorar og samarbejdsvanskeligheder er årsag til deres 

fratrædelse i utide, men ikke at deres holdning er, at det er gyldige grunde til fratrædelse i utide.  

 

                                                             

172 Bilag 19, Respondent nr. 32, 78, 126, 192, 242, 250, 295.  
173 Bilag 28, LBL nr. 17. 
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5.8 Er revisorerne spidse på hvornår de må fratræde 

På baggrund af kapitel 2 er det ikke entydigt, hvornår revisor må fratræde i utide. Dette er i 

overensstemmelse med, at Responsumudvalget ikke vil indgå i afhandlingen og kommentere på, 

hvornår det er i overensstemmelse med god revisorskik at fratræde i utide. Lars Bo Langsted kalder 

begrebet: god revisorskik for: ”en elastik”. Det fremgår af revisorloven, at fratrædelse i utide skal være 

i overensstemmelse med god revisorskik, som ikke er fast defineret, men en flydende størrelse, som 

med udviklingen bliver defineret mere og mere. På nuværende tidspunkt er begrebet ikke defineret så 

præcist, at det er entydigt, hvornår revisor kan fratræde i overensstemmelse med god revisorskik. 

Dette kommer til udtryk i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, hvor 72 respondenter, svarende til 

22,6 % svarer, at de har oplevet en situation, hvor de ikke var sikre på om de kunne fratræde i utide i 

overensstemmelse med god revisorskik og af denne årsag forblev de som revisor for kunden og skrev 

sig ud af problemet. Lars Bo Langsted er ikke overrasket over, at revisorerne ikke er helt enige om, 

hvornår de må fratræde i utide, hvorfor han giver udtryk for sin undren over, hvorfor der ikke er flere 

responsummer omkring fratrædelsesdilemmaet.174  

Af Figur 13 fremgår det hvilke årsager, der af de 72 respondenterne blev angivet som årsager til deres 

overvejelser omkring fratrædelse. Det kan af denne figur ses, at overvejelsen ikke har skyldtes forhold, 

der af lovgivningen kræver, at revisor ikke kan fremstå som revisor, herunder inhabilitet, pensionering 

og deponering af beskikkelse. Derimod fremgår det, at overvejelsen for de statsautoriserede især har 

skyldtes samarbejdsvanskeligheder med kunden. Som det er behandlet tidligere kan revisor som 

udgangspunkt ikke på grund af samarbejdsvanskeligheder fratræde i utide. Overvejelsen har ligeledes 

skyldes uenighed omkring manglende tilstrækkelig dokumentation. Det vurderes på baggrund af 

gennemgang i afsnit 2.5.4, at revisor har værktøjerne til at rapportere til ejerne ved manglende eller 

ikke tilstrækkelig revisionsbevis, hvilket må anses for at være årsagen til overvejelsen, hvorfor revisor 

i disse tilfælde skal gøre brug af disse. Uenighed omkring hvad der skal stå i påtegningen er ligeledes 

angivet som årsag. Det vurderes, at det er revisors ansvar, at ejerne oplyses om de fundne forhold, 

hvorfor påtegningen skal afspejle dette. Revisor kan altså ikke fratræde for at undgå denne pligt til at 

tage forbehold i sin påtegning.175 Dette må gælde uanset om ledelsen ikke er enig i forbeholdet eller ej. 

De kan derefter fremlægge deres sag på generalforsamlingen. 15 respondenter har angivet, at 

uenighed om værdiansættelse af regnskabspost har været årsag til deres overvejelse om fratrædelse i 

utide. I lighed med førnævnte årsag, da vil revisor i dette tilfælde have værktøjerne til at kunne 

rapportere forholdet til ejerne, hvorfor revisor i denne situation skal tage forbehold for 

værdiansættelsen, hvis revisor mener, at værdiansættelsen er forkert foretaget. Det vurderes dermed, 
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at revisor ikke i denne situation kan fratræde i utide med denne begrundelse. På baggrund af 

ovenstående ses det, at revisorerne ikke er enige og helt klare i spyttet på, hvornår de i 

overensstemmelse med god revisorskik kan fratræde i utide.  

 

5.9 Årsagen til revisors ”bliv og skriv”-holdning 

Det fremgår af Figur 14 hvad respondenternes holdning er til, hvilke motiver revisor kan have for at 

vælge at blive og skrive. Den overvejende begrundelse er begrebet: ”god revisorskik”. Det vurderes, at 

dette er i overensstemmelse med lovgivningen og de responsa, som er gengivet under kapitel 2. Dette 

er ligeledes i overensstemmelse med Professor Lars Bo Langsteds tilkendegivelse om, at man ikke kan 

komme uden om begrebet: God revisorskik. Knap 78 % af de statsautoriserede revisorer angiver dette 

som det væsentligste motiv. Derimod er det alene 68 % af de registrerede revisorer, der mener, at 

dette er det væsentligste motiv.  

Af nedenstående Tabel 8 fremgår fordelingen af respondenternes svar i forhold det samlede antal 

besvarelser. Det var her muligt at sætte flere krydser, hvorfor der er beregnet en forholdsmæssig 

beregning, således de kan sammenlignes. Som det ses af tabellen har fordelingen af besvarelserne 

næsten ens. Det er alene image/omdømme og økonomi, der er vendt rundt i rækkefølgen. Det ses dog, 

at knap 10 % af både de registrerede og statsautoriserede revisorer tillægger image/omdømme et 

motiv til at blive og skrive. De registrerede og statsautoriserede revisorer tillægger god revisorskik 

lige stor betydning.  

Registrerede revisorer Statsautorisede revisorer 

God revisorskik 30,07% God revisorskik 29,94% 

Hensyn til regnskabsbrugerne 17,83% Hensyn til regnskabsbrugerne 23,95% 

Pligt overfor aktionærerne 15,73% Pligt overfor aktionærerne 21,96% 

Økonomi 12,94% Image/omdømme 9,98% 

Image/omdømme 9,79% Økonomi 6,59% 

Lovgivning 8,39% Lovgivning 6,39% 

Andet motiv 5,24% Andet motiv 1,20% 

Total 100,00% Total 100,00% 

Tabel 8 - Fordeling af besvarelse af motiv for ”bliv og skriv”, relative tal 

Det ses af tabellen, at de registrerede i højere grad tillægger økonomien større betydning i forhold til, 

hvorvidt revisor skal blive og skrive. Det vurderes, at dette sker ud fra, at de registrerede revisorer 

oftere arbejder i mindre revisionsvirksomheder, hvor virksomhederne i højere grad er afhængige af 

honorarerne. Derimod ses det, at alene 6,6 % af de statsautoriseredes besvarelser er, at økonomien 

spiller en rolle, hvilken kan hænge sammen med, at de statsautoriserede revisorer er beskæftiget i 

større revisionshuse end de registrerede revisorer er. 70 respondenter tilkendegiver, at de mener, at 
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økonomi er en årsag til, at revisor bliver og skriver. Heraf er det alene 9 respondenter, der alene 

mener, at det skyldes økonomi, at revisorerne bliver og skriver. Jf. bekendtgørelsen om revisors 

uafhængighed er der krav om, at revisor skal være uafhængig af kunden, hvilket samtidig har 

betydning for, at revisor ikke må være afhængig af revisionshonoraret for en bestemt kunde, hvorfor 

økonomien dermed ikke må have betydning for revisor.176 Det er derfor overraskende, at 70 

respondenter svarende til 22 % af respondenterne giver udtryk for, at økonomien ligeledes kan være 

et motiv for, at revisor bliver og skriver. I denne sammenhæng er der en respondent, der skriver 

følgende: ”Jeg håber ikke, at nogle revisorer bliver på grund af økonomien.”177 Professor Lars Bo 

Langsted mener tillige, at det ikke er en måde at fastholde sine kunder på. Han mener, at ”det er den 

sikre måde at miste kunder på ved at blive og skrive.”178 På baggrund af at hele 22 % af respondenterne 

tilkendegiver, at økonomien kan have indflydelse på, hvorvidt revisor vælger at blive og skrive, kan 

rejse spørgsmålet om, hvorvidt det er en måde at fastholde sine kunder og dermed forsvarer sin 

markedsandel. På baggrund af lovgivningen og tilhørende vejledninger fremgår det, at 

revisionsvirksomhederne ikke må være afhængige af deres kunders honorarer af hensyn til revisors 

uafhængighed og regnskabsbrugerne kan have tillid til revisors konklusion. I og med, at der er intensiv 

konkurrence i den danske revisionsbranche kan der stilles spørgsmål om ”bliv og skriv” anvendes som 

en metode for at fastholde sine eksisterende kunder, for dermed at forsvare sin kundeportefølje.  

74 % af respondenterne tilkendegiver samtidig, at begrebet god revisorskik er årsagen til, at revisor 

bliver og skriver. En respondent mener, at det skyldes revisors integritet, at han ikke render af pladsen 

i utide.179 Ligeledes angiver respondenterne, at hensynet til regnskabsbrugerne og pligten overfor 

aktionærerne ligeledes er væsentlige motiver for, at revisor ikke fratræder i utide. Dette må vurderes 

at være i overensstemmelse med revisors ansvar overfor virksomhedens interessenter og begrebet: 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Det vurderes på denne baggrund, at empirien i høj grad er i 

overensstemmelse med de gældende regler for revisors ansvar og pligter som revisor.  

Dog i og med at begrebet: god revisorskik er et sådan flydende begreb, som er svært for revisorerne at 

definere og være helt sikre på betydningen af, da kan det mistænkes for ligeledes at være et dække for, 

at revisorerne vælger at blive og skrive af hensynet til at fastholde sin kundeportefølje. Der er ikke 

noget til hinder for, at revisorerne prioriterer at fastholde sine kunder under dække af, at det er i 

overensstemmelse med god revisorskik at blive og skrive for sine kunder.  

Der er ikke særlig mange responsumsager om, hvorvidt fratrædelse i utide er i overensstemmelse med 

god revisorskik på trods af, at det er en situation, som man må antage, at revisorerne har været i 

                                                             

176 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed.  
177 Bilag 24, Respondent nr. 58 (statsautoriseret revisor) 
178 Bilag 28, LBL nr. 14 
179 Bilag 24, Respondent nr. 28 (registreret revisor) 
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relativt hyppigt. Dette har altid undret professor Lars Bo Langsted.180 Dog siger Lars Bo Langsted 

samtidig, at responsumudvalget ”vil sige, at udgangspunktet er, at man skal under alle omstændigheder 

blive og skrive.”181 Derudover ytrer Lars Bo Langsted tilmed, at ”jeg ville ikke respektere, hvis du 

(revisor) er kommet dertil og du har opdaget, at der er noget. Der skal de fandme blive og skrive.”182 Det 

vurderes på denne baggrund, at der er en lang oparbejdet kultur og forventning om, at revisor til 

enhver tid skal blive og skrive, uagtet at det tillige er en fordel for revisor at modtage 

revisionshonoraret. Hovedårsagen til at revisor skal blive og skrive, er at revisor i sit arbejde er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor revisor skal oplyse interessenterne om virksomhedens 

finansielle status, uanset om dette er positivt eller negativt. 

 

5.10 Analyse af de revisorer, der har tilkendegivet at de aldrig har fratrådt i utide 

36 % af respondenterne tilkendegiver, at de aldrig har fratrådt i utide. Af nedenstående Figur 26 

fremgår det, at i takt med stigende erfaring som godkendt revisor tilkendegiver færre og færre 

revisorer, at de aldrig har fratrådt i utide. Dette går i tråd med, at i forbindelse med øget erfaring og 

flere år i revisionsbranchen, da vil revisorerne blive udsat for flere og flere situationer, hvor der 

potentielt kan opstå en situation, hvor revisor skal overveje forholdet omkring fratrædelse. Denne 

tendens er i overensstemmelse med professor Lars Bo Langsteds forventning.183 

 

Figur 26 - Respondenter, der aldrig har fratrådt fordelt på respondentens erfaring, relative tal 

Jf. nedenstående Figur 27 fremgår det, at der er flere registrerede revisorer, der aldrig har fratrådt i 

utide i takt med revisionsvirksomhedens størrelse. Dette kan have en sammenhæng med det tidligere 

påviste sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og at virksomheden i højere grad havde en 

                                                             

180 Bilag 28, LBL nr. 28 
181 Bilag 28, LBL nr. 20 
182 Bilag 28, LBL nr. 31 
183 Bilag 28, LBL nr. 31. 
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politik om ”bliv og skriv”. I modsætning har mere en hver anden statsautoriseret revisor med arbejde i 

en revisionsvirksomhed med mindre end 10 ansatte aldrig prøvet at fratræde i utide. Dette kan 

skyldes, at statsautoriserede revisorer i små revisionsvirksomheder ofte kun består af dem selv og 

meget få ansatte, hvorfor de er tættere på deres kunder og dermed formentlig har et bedre kendskab 

til kunden, hvorfor de i sjældnere tilfælde vil fratræde i utide.  

 

Figur 27 - Respondenter, der aldrig har fratrådt fordelt på revisionsvirksomhedens størrelse, relative tal 

Respondent nr. 177 tilkendegiver følgende: ”Jeg bliver og skriver, og fratræder på den ordinære 

generalforsamling.”184 Det vurderes, at denne holdning er i overensstemmelse med den grundholdning, 

der fremkommer af den danske revisionslovgivning. Dette er ligeledes i overensstemmelse med Lars 

Bo Langsteds overraskelse over, at der er så mange respondenter, der havde fratrådt i utide.185 

95 % af respondenterne, som ikke tidligere har fratrådt, tilkendegiver, at ”bliv og skriv”-holdningen er 

en nødvendighed i den danske revisionsbranche. Samtidig er der 95 % af respondenterne, som ikke 

tidligere har fratrådt, tilkendegiver, at revisor lever op til begrebet: offentlighedens 

tillidsrepræsentant i de tilfælde, hvor revisor bliver og skriver. Respondent nr. 166 skriver: ”Vi er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, og skal sikre valid info til interessenterne, derfor er ”bliv og skriv” det 

nødvendige”186 og respondent nr. 105 skriver følgende: ”når revisor har værktøjerne (forbehold mv.) til 

rådighed, så synes jeg ikke der er argumenter for, at disse ikke bør anvendes”187 Ovenstående holdning 

vurderes at være i overensstemmelse med den gældende revisionslovgivning.  

                                                             

184 Bilag 19, Respondent nr. 177 (statsautoriseret revisor) 
185 Bilag 28, LBL nr. 30 og 31. 
186 Bilag 17, Respondent nr. 166 (statsautoriseret revisor) 
187 Bilag 17, Respondent nr. 105 (statsautoriseret revisor) 
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6 Diskussion 

På baggrund af kapitel 2 er det erfaret, at revisors ansvar i forhold til, hvorvidt revisor skal blive og 

skrive eller kan fratræde i utide ved en given situation ikke er entydigt på baggrund af lovgivningen, 

revisionsstandarderne mv. Dette afspejler sig ligeledes i empirien, hvor det af spørgeskemaet ses, at 

respondenterne ikke er enige i, hvornår de hver i sær mener, at revisor har ret og dermed muligheden 

for at fratræde i utide. Dette taler stærkt for, at der er et behov for klare retningslinjer omkring 

hvornår revisor skal blive og skrive, og hvornår revisor reelt har muligheden for at fratræde, eller helt 

bør fratræde. Lars Bo Langsted giver ligeledes tilkende, at det ville være godt med lidt mere klare 

retningslinjer.188 Ligeledes tilkendegiver direktør for FSR Charlotte Jepsen ligeledes, at ”vi vil gerne 

overveje sammen med vores faglige og etiske udvalg, om det her giver anledning til, at vi skal lave en 

udtalelse eller en vejledning til vores medlemmer.”189 På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke 

vejledninger omkring hvornår revisor bør fratræde, eller i det hele taget hvornår revisor har 

muligheden for det. Revisors fratrædelse bygger på en konkret vurdering af den enkelte sag. Dette er 

ligeledes årsagen til, hvorfor Responsumudvalget ikke vil kommentere på undersøgelsens resultater, i 

det de alene vil kommentere konkrete forhold, og dermed ikke et mere overordnet emne. At der ikke 

er vejledninger på området skyldes formentlig samme forhold, at lovgiver holder sig fra at give 

konkrete eksempler på, hvornår revisor bør fratræde. På denne måde lader man det være op til 

revisors integritet og professionelle adfærd at vurdere, hvorvidt det er i overensstemmelse med god 

revisorskik at fratræde i utide. Dette er ligeledes derfor Lars Bo Langsted kalder ’god revisorskik’ for 

et meget flydende begreb, hvilket han mener, at det i bund og grund også burde være, idet det er en 

retlig standard, der netop siger hvad der overordnet gælder for revisorerne generelt.190 

 

Af lovgivningen og tilhørende standarder fremgår det ikke direkte, at revisor skal blive og skrive. 

Derimod på baggrund af god revisorskik, som er en retlig standard og defineres løbende af retspraksis, 

og som revisorerne skal revidere i overensstemmelse med, vurderes det, at revisor som udgangspunkt 

skal blive og skrive af hensyn til revisors ansvar overfor virksomhedens interessenter, ejere, 

samfundet mv. Revisor skal med sine værktøjer oplyse interessenterne, ejerne mv. om de forhold, som 

revisor har fundet. De værktøjer, som revisor har til rådighed er revisionsprotokollen og påtegningen. 

Respondenterne blev afslutningsvis spurgt, hvorvidt de mente, at konklusionen i revisionspåtegningen 

kan være for svag i forhold til regnskabsbrugerens brug af påtegningen. Det fremgår af Figur 17, at 70 

% af de registrerede revisorer og 61 % af de statsautoriserede revisorer er enige eller delvis enige i, at 
                                                             

188 Bilag 28, LBL nr. 28 
189 Artikel: ”Revisorer holder fast i tvivlsomme kunder”, Børsen 30. oktober 2014. 
190 Bilag 28, LBL nr. 26 
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revisionspåtegningen kan være for indforstået og svag. Dermed oplever revisorerne selv, at deres 

rapporteringsmulighed er for vag i de situationer, hvor revisor i virksomheden oplever, at der er noget 

glat og som regnskabsbrugeren burde blive oplyst op. Dette er på trods af, at revisor ikke længere har 

tavshedspligt, når forbeholdet skal udfærdiges og der skal i påtegningen rapporteres til 

interessenterne. Respondenterne er ligeledes blevet spurgt, hvorvidt de mener, at en erklæring med 

forbehold er tilstrækkelig rapportering. Her er besvarelserne meget tvetydige, idet knap 50 % af 

revisorerne siger, at de enige eller delvis enige i, at erklæring med forbehold i tilfælde ikke kan være 

tilstrækkelig information. Samme andel besvarer, at de er uenige eller delvis uenige i, at erklæring med 

forbehold i tilfælde ikke kan være tilstrækkelig information.  

Undersøgelsen indikerer, at revisorerne er opmærksomme på, at deres rapporteringsværktøjer kan 

være for indforstået og dermed være svære for regnskabsbrugerne at opnå den fulde forståelse for.  

Formålet med at revisor bliver og skriver, er netop, at revisor opfylder sit ansvar som værende 

offentlighedens tillidsrepræsentant ved at rapportere i sin påtegning og protokol om fejl eller mangler, 

der er opstået i forbindelse med revisionen. Samtidig er revisorerne bekendte med det forhold, at 

erklæringen og protokollen i tilfælde ikke kan være tilstrækkelig forståelig for den almindelige 

regnskabsbruger.  

 

En yderligere forklaring på hvorfor der i den danske revisionsbranche hersker en generel holdning til, 

at revisor bliver og skriver kan skyldes den konsekvens, der er for virksomheden, hvis revisor vælger 

at fratræde i utide. Jf. RL § 18, stk. 2, har fratrædende revisor pligt til at oplyse grundene til 

fratrædelsen til tiltrædende revisor, hvorfor denne oplyses om disse forhold. Af denne årsag flyttes 

problemerne alene videre til den næste revisor, hvilket ikke er særlig kollegialt revisorerne imellem. 

Derudover kan signalet overfor omverdenen endvidere være direkte skadeligt for virksomheden, hvis 

revisor fratræder i utide. Respondent nr. 228 oplyser endvidere følgende: ”Fratræden som revisor er 

det mest ultimative signal, og bør kun gives hvis der grundlægende ikke er basis for samarbejde.”191 Det 

vurderes, at dette ligeledes udgør en medvirkende årsag til, at ”bliv og skriv”-holdningen er herskende 

i den danske revisionsbranche. 

 

                                                             

191 Bilag 17, respondent nr. 228 (statsautoriseret revisor)  
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7 Konklusion 

Revisionsudtrykket: ”Vi bliver og skriver” fremgår ikke direkte af lovgivningen, men er et udtryk, der 

på baggrund af lovgivningen og begrebet: ’God revisorskik’ er blevet italesat og almindelig anerkendt i 

revisionsbranchen. I revisionslovgivningen og –standarderne fremgår det ikke eksplicit, at revisor skal 

blive og skrive. Derimod er modsætningen af at ”blive og skrive”, nemlig revisors fratrædelse, lovgivet 

eksplicit i lovgivningen. Det fremgår af RL § 18, stk. 2, at ”revisor til enhver tid kan fratræde hvervet, 

medmindre fratræden strider mod god revisorskik.” Det er derfor begrebet: ’god revisorskik’, der er 

afgørende for, hvornår revisor må fratræde i utide. Det fremgår af litteraturen, at ”det forhold, at 

revisor kun kan fratræde hvervet, hvis fratræden ikke strider mod god revisorskik, er udtryk for det 

såkaldte ”bliv og skriv”-princip, dvs. det princip, hvorefter revisor som udgangspunkt skal blive på sin post 

og skrive sig ud af problemerne, der giver anledning til overvejelser om fratræden, fx ved at tage 

forbehold eller supplerende oplysninger i erklæringen. Revisor kan så herefter fratræde, når problemerne 

er kommet til regnskabsbrugernes og offentlighedens kendskab.”192 ’God revisorskik’ lader sig ikke 

definere præcist, idet der er tale om en retlig standard, som løbende udvikler sig i takt med 

retspraksis. Det vurderes, at responsumsag nr. 396/1968 er af stor betydning for udbredelsen af 

holdningen, idet følgende fremgår: ”generalforsamlingsvalgt revisor i et aktieselskab er valgt af 

aktionærerne til at forsyne årsregnskabet. Revisor er derfor principielt forpligtet til at forsyne 

årsregnskabet for det regnskabsår, for hvilket han er valgt, med sin revisionspåtegning.” Derudover 

fremgår det, at ”revisor er derfor ikke berettiget til at fratræde, fordi han har konstateret, at 

årsregnskabet indeholder fejl eller uklarheder, eller fordi bestyrelsen har handlet ulovligt eller 

svigagtigt”. Endvidere fremgår det, at hvis ”revisor fratræder, opfylder han ikke sin pligt overfor de 

aktionærer, der har valgt ham, for at han i revisionspåtegningen på årsregnskabet kan give dem en 

underretning om revisionens resultat.” Af responsumsagen fremgår det tydeligt, at revisor har pligt til 

at afgive en revisionserklæring på de regnskaber, hvor han af generalforsamlingen er blevet valgt.  

På baggrund af responsumsager, revisionslovgivningen og –standarder kan det konkluderes, at i 

tilfælde af revisors manglende autorisation, kompetencer og uafhængighed, da er der krav om revisors 

fratrædelse eller videregivelse af kunden. Derudover kræves det, at der eksisterer et velbegrundet 

forhold, som er i overensstemmelse med ’god revisorskik’, for at revisor må fratræde i utide. Det kan 

konkluderes, at det alene er i forbindelse med revisors helbred eller at aftalen utvivlsomt vil blive 

misligholdt, at revisor i overensstemmelse med god revisionsskik kan fratræde. Samtidig er revisor 

offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. RL § 16. Implicit i dette begreb lægger, at det er revisors ansvar 

at gøre offentligheden opmærksom på forhold af betydning for dem. Lovgivningens ordlyden og på 

                                                             

192 ”Revisor og revision mv. i selskabsretligt perspektiv” (2014) af Jesper Seehausen, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag 1. udgave, 1. oplag, s. 204 
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baggrund af ’god revisorskik’ vurderes det, at det er i overensstemmelse med den danske 

revisionslovgivning, at revisor bliver og skriver på regnskaberne. 

Der er foretaget en undersøgelse af de danske godkendte revisorers holdning til ”bliv og skriv”. 

Undersøgelsen bygger på 319 besvarelser fordelt på 39,5 % registrerede revisorer og 60,5 % 

statsautoriserede revisorer. Stikprøven vurderes at være repræsentativ for populationen. 

Undersøgelsen af de godkendte revisorers holdning og kendskab til ”bliv og skriv” viser, at revisorerne 

i høj grad arbejder ud fra en ”bliv og skriv”-holdning, som de anser for uløseligt at hænge sammen med 

begrebet: offentlighedens tillidsrepræsentant, og er derfor netop en måde at agere offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 96 % af respondenterne mener, at de lever op til begrebet offentlighedens 

tillidsrepræsentant ved at blive og skrive. 92 % af respondenterne mener, at holdningen er en 

nødvendighed for branchen, således revisorerne lever op til deres integritet og ansvar overfor 

offentligheden. 74 % af respondenterne tilkendegiver, at det er almindelig praksis, at revisor bliver og 

skriver. Der er på trods af grundholdningen alene 36 % af respondenterne, der aldrig har fratrådt i 

utide. I denne forbindelse skal det tillægges, at revisor gennem et langt revisorliv vil støde på 

situationer, hvor revisor bliver nødt til at fratræde eller vælger at fratræde grundet virksomheden 

utvivlsomt ikke vil betale revisionshonoraret, hvorfor revisor derfor ikke vil udføre revisionen. Det 

vurderes, at det på baggrund af undersøgelsen kan konkluderes, at de godkendte danske revisorers 

holdning til, at revisor bør blive og skrive, er i overensstemmelse med den danske revisionslovgivning. 

Det kan dog samtidig konkluderes på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, at respondenterne ikke 

er helt enige om, hvornår de kan og må fratræde i utide. På baggrund af den teoretiske gennemgang er 

det konstateret, at fratrædelse i utide skal være i overensstemmelse med ’god revisorskik’, som på 

baggrund af responsumsager kan konkluderes alene at være i overensstemmelse med manglende 

betaling af revisionshonorar og revisors sygdom. Alligevel er det respondenternes holdning, at man 

kan fratræde i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder. Dette er ligeledes den væsentligste årsag 

til, at revisorerne rent faktisk har fratrådt i utide. Det er i denne forbindelse angivet af respondenterne, 

at fratrædelsen skyldtes manglende tillid til ledelsen. At revisor har samarbejdsvanskeligheder med 

ledelsen udgør ikke i sig selv et velbegrundet argument for, at revisor må fratræde i utide. Det fremgår 

dog af lovbemærkningerne, at: ”Forholdet mellem revisor og hvervgiver kan dog blive så belastet, at det 

er klart, at revisionsaftalen ikke kan opfyldes, selv efter at revisor har gjort sit yderste for at gennemføre 

revisionen. Her kan revisor som sidste udvej være nødt til at opsige aftalen”193 Heraf fremgår det, at det 

kræves, at revisor har forsøgt sit ypperste for at kunne gennemføre revisionen, for at der er tale om et 

velbegrundet forhold. Det vurderes på denne baggrund, at der er diskrepans mellem respondenternes 

holdning til, hvornår de kan fratræde i utide i forhold til lovgivningen. Det vurderes på denne 

                                                             

193 L 120 bemærkninger til § 18.  
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baggrund, at det vil være relevant at udarbejde retningslinjer for, hvornår revisor kan fratræde og 

hvornår revisor bør blive og skrive, samt eventuelt i hvilken udstrækning revisor skal have forsøgt at 

kunne gennemføre revisionen med de værktøjer, som revisor har til rådighed, herunder afgivelse af 

erklæring med forbehold eller supplerende oplysninger. 

 

8 Perspektivering 

Det kunne ligeledes have været interessant og relevant at have undersøgt regnskabsbrugernes 

holdning til, hvorvidt de mener, at revisor skal ’blive og skrive’ frem for at fratræde. Dette ville i denne 

forbindelse være interessant at undersøge om der er en forventningskløft mellem revisorernes 

opfattelse af, hvad de skal levere, overfor regnskabsbrugerens forventning om revisors arbejde.  

Af ISA 320 fremgår det, at revisor ved fastlæggelse af væsentlighed med rimelighed kan forudsætte, at 

regnskabsbrugerne: 

5) ”Har en rimelig viden om forretningsmæssige og økonomiske aktiviteter samt regnskabsvæsen og 

vilje til at læse oplysninger i regnskabet med rimelig omhu 

6) Forstår, at regnskaber udarbejder, aflægges og revideres ud fra niveauer af væsentlighed 

7) Anerkender, at der er iboende usikkerhed ved målingen af de beløb, som er baseret på 

anvendelsen af skøn, vurdering og overvejelse af fremtidige begivenheder, og  

8) Træffer rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af oplysninger i regnskabet”194  

I forbindelse med revisionen af regnskaberne kan revisor ikke lave en kontrol, der dækker 100 %, 

hvorfor det forventes, at regnskabsbruger har forståelse herfor. På baggrund af spørgeskemaet ses det, 

at 48 % af respondenter er enige eller delvis enige i, at der kan være tilfælde, hvor en erklæring med 

forbehold ikke kan udgøre tilstrækkelig information for de tiltænkte regnskabsbrugere. Ligeledes ses 

det, at 71 % af respondenterne er enige eller delvis enig i, at konklusionen i revisionspåtegningen i 

nogle tilfælde kan være for indforstået og svag i forhold til regnskabsbrugerens brug af påtegningen. 

En respondent skriver følgende: ”Det er ikke altid, at eksterne regnskabsbrugere læser/forstår 

påtegningen.”195 På baggrund heraf konkluderes det, at revisorerne er klar over, at påtegningen kan 

være svær for regnskabsbrugernes at forstå, hvilket skyldes, at der måske er en divergerende 

opfattelse mellem regnskabsbruger og revisor af, hvad begrebet regnskabets retvisende billede er et 

udtryk for. Forventningskløften opstår på grund af uoverensstemmelser mellem det offentligheden 

forventer, at revisor gør og det, som revisor egentlig udfører i forbindelse med revisionen.196  

                                                             

194 ISA 320, nr. 4 
195 Bilag 17, Respondent nr. 120 (registreret revisor) 
196 ”Professionsetik for revisorer” af Kjeld Chr. Bøg og Lars Kiertzner (2010) 1. udgave. 
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Bilag 1 – CV for Lars Bo Langsted197 

 

Uddannelse: 

Folkeskole: Nørregades Skole, Herning, 1973. 

Nysproglig student, Herning Gymnasium, 1976. 

Juridisk Kandidateksamen, Aarhus Universitet, 1982. 

 

Erfaring fra juridisk praksis: 

1982: Advokatfuldmægtig (uden autorisation) hos advokat Jakob S. Arrevad, KBH 

1982-1984: Sekretær, senere fuldmægtig i Justitsministeriets departement, 2. kontor. Sideløbende 

hermed bl.a. formiddagsfuldmægtig, Københavns Politi, advokatur N. 

1984-1985: Fuldmægtig i Det Danske Advokatsamfund (udstationeret fra Justitsministeriet) 

1985-1986: Statsadvokatfuldmægtig v/ Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet 

(udstationeret fra Justitsministeriet). Sideløbende hermed medhjælper v/ Statsadvokat for Sjælland. 

1986-1987: Fuldmægtig i Justitsministeriets departement, Lovafdelingen, Strafferetskontoret. 

1986: Bestalling som advokat (straks deponeret) 

1987: Møderet for Landsret (opnået ved Østre Landsret) 

2006- : Voldgiftsdommer bl.a. under Det Danske Voldgiftsinstitut 

 

Videnskabelige stillinger: 

1987-1989: Kandidatstipendiat, Det Erhvervsretlige Institut, Handelshøjskolen i Århus 

1989-1991: Adjunkt, det Erhvervsretlige Institut, Handelshøjskolen i Århus 

1991-2000: Lektor, Det Erhvervsretlige Institut (fra 1.1.1996 nyt navn: Juridisk Institut), 

Handelshøjskolen i Århus 

2000-2001: Forskningslektor, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet 

2001-2007: Professor, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet 

2008 - : Professor, Juridisk Institut, Aalborg Universitet 

 

Administrative funktioner/hverv og ledelsesfunktioner: 

1986-1987: Souchef i Justitsministeriet, Lovafdelingen, Strafferetskontoret 

1989: Medlem af udvalg på Aarhus Universitet vedr. indførelse af obligatorisk økonomiundervisning 

for jurastuderende – udpeget af Handelshøjskolen i Århus 

                                                             

197 Er hentet fra Lars Bo Langsteds hjemmeside: www.langsted.dk 
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1989-1992: Medlem af EDB-udvalget under Det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd ved 

Handelshøjskolen i Århus. 

1990-1993: Medlem af Det Erhvervsøkonomiske Fakultetstudienævn ved Handelshøjskolen i Århus 

1990-1994: Fagansvarlig ved Det Erhvervsøkonomiske Institut, Handelshøjskolen i Århus. 

1993-1997: Institutleder for Det Erhvervsretlige Institut 

1993-1998: Bestyrelsesformand for Handelsvidenskabelig Boghandel (erhvervsdrivende fond) 

1996-2000: Medlem af Det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd, Handelshøjskolen i Århus 

2000-2007: Fagansvarlig under cand.merc.aud.-studienævnet, Aalborg Universitet for faget 

erhvervsret 

2001-2007: Studieleder for cand.merc.aud.-uddannelsen, Aalborg Universitet 

2002-2003: Medlem af bestyrelsen for Hans Jensens Lubricators A/S 

2002-2005: Fagansvarlig under cand.merc.aud.-studienævnet, Aalborg Universitet for faget revision 

2002-2007: Medlem af Institutsudvalget ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet 

2006-2007: Medlem af Samarbejdsudvalget ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet 

2003-2009: Formand for bestyrelsen for Hans Jensens Lubricators A/S 

2007-2010: Medlem af Fysisk Udvalg under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 

2007-2010: Institutleder for Juridisk Institut, Aalborg Universitet 

2011 - : Medlem af Juridisk Studienævn 

 

Øvrige: 

2001-2002: Formand (ad hoc) for Revisorkommissionen under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med 

særligt henblik på udarbejdelse af betænkning om ny revisorlovgivning (betænkning nr. 1411/2002) 

1999 - : Medlem af redaktionen for Revision og Regnskabsvæsen (fagområde: erhvervsret)  

1999: Særligt sagkyndig ved Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer.  
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Bilag 2 – Gennemgang af konklusionstyper på erklæringen 

 

Revisor kan i sin påtegning anvende fire typer af konklusioner på baggrund af sin revision: 

 Konklusion uden forbehold 

 Konklusion med forbehold 

 Afkræftende konklusion 

 Konklusion udtrykkes ikke (manglende konklusion) 

 

En konklusion uden forbehold er udtryk for, at revisor har konkluderet, at årsregnskabet giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme198. Det 

vurderes, at det er denne form for konklusion de fleste klienter ønsker at få på deres årsregnskab.  

En konklusion med forbehold skyldes, at revisor ikke kan opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis 

for, at årsregnskabet som helhed er uden væsentlige fejlinformation og giver et retvisende billede. Der 

kan alene tages forbehold, hvis forholdet ikke er gennemgribende. Der kan være tale om to former for 

forbehold. Der kan være tale om forbehold grundet uenighed med ledelsen eller manglende 

revisionsbevis. Uenighed med ledelsen opstår, når revisor på baggrund af sin revision konkluderer, at 

årsregnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, og ledelsen afviser at tilpasse årsregnskabet i 

overensstemmelse hermed. Manglende revisionsbevis opstår ved, at revisor ikke er i stand til at opnå 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for at konkluderer, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og 

mangler.  

Den afkræftende konklusion anvendes i den situation, hvor revisors uenighed med ledelsen er så 

væsentlig og gennemgribende for revisors konklusion på årsregnskabet, at revisor ikke mener, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede199.  

Den manglende konklusion anvendes i den situation, hvor det manglende revisionsbevis vurderes at 

være så væsentlig og gennemgribende for revisors muligheder for at konkludere på årsregnskabet. 

Med andre ord betyder dette, at revisor ikke kan udtale sig med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt 

årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den relevante begrebsramme200.  

                                                             

198 Jf. ISA 700, pkt. 16. 
199 Jf. ISA 705, pkt. 8. 
200 Jf. ISA 705, pkt. 9. 
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Bilag 3 – Beregning af de fem største revisionsvirksomheders andel af omsætning 

 

På baggrund af de seneste årsrapporter for KMPG, E&Y, PWC, Deloitte og BDO og Statistisk 

Tiårsoversigt 2014 er det beregnet for 2013, hvor stor en andel disse virksomheders omsætning udgør 

ift. den samlede omsætning i branchen: revision og bogføring. 

Tabel 9 - Beregning af de fem største revisionsvirksomheders andel af omsætning 

  Mio. kr. Pct. 

Samlet 
omsætning 15.066 100,00% 

  
 

  

Deloitte 2.306 15,31% 

BDO 846 5,62% 

KPMG 1.500 9,96% 

EY 300 1,99% 

PWC 1.865 12,38% 

  
 

  

Samlet 6.817 45,25% 
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Bilag 4 - Fordelingen af stikprøven i % fordelt på registreret og statsautoriserede revisorer og 

revisionsvirksomhed 

Tabel 10 - Fordeling af stikprøven i procent 

  Godkendt revisor   

Revisionsvirksomhed Registreret Statsautoriseret Total 

Dansk Revision A/S 5,84% 1,70% 7,55% 

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 0,00% 6,91% 6,91% 

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2,13% 2,98% 5,10% 

Partner Revision 2,55% 1,91% 4,46% 

Brandt Revision og Rådgivning 0,64% 3,08% 3,72% 

Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 0,00% 3,61% 3,61% 

RSM Plus 0,00% 3,40% 3,40% 

Kvist og Jensen statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1,59% 1,17% 2,76% 

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab 0,85% 1,59% 2,44% 

AP Statsautoriserede revisorer 0,21% 2,13% 2,34% 

Christensen og Kjærulff 0,00% 1,70% 1,70% 

Grant Thornton 0,00% 1,70% 1,70% 

InfoRevision statsautoriseret Revisionsselskab 0,00% 1,28% 1,28% 

Rønne Revision 1,28% 0,00% 1,28% 

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab (PwC) 

0,00% 1,17% 1,17% 

Revisionfirmaet Edelbo 0,53% 0,64% 1,17% 

RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 0,00% 1,17% 1,17% 

National Revision Registrerede Revisorer A/S 1,06% 0,00% 1,06% 

Revision Limfjord 1,06% 0,00% 1,06% 

Sønderjyllands Revision 0,00% 1,06% 1,06% 

TimeVision Godkendt Revisionsaktieselskab 0,96% 0,11% 1,06% 

Aage Mogensen statsautoriseret revisionsselskab 0,74% 0,32% 1,06% 

Kovsted og Skovgård statsautoriseret Revisionsaktieselskab 0,53% 0,43% 0,96% 

Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer 0,00% 0,96% 0,96% 

Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsselskab 0,00% 0,96% 0,96% 

Nærrevision 0,85% 0,00% 0,85% 

Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab 0,74% 0,11% 0,85% 

Buus Jensen Statsautoriserede revisorer 0,00% 0,74% 0,74% 

Døssing og Partnere 0,74% 0,00% 0,74% 

Revision 2 a/s 0,74% 0,00% 0,74% 

Roesgaard og Partners 0,11% 0,64% 0,74% 

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab 0,74% 0,00% 0,74% 

Addere Revision 0,00% 0,64% 0,64% 

Bille og Buch-Andersen A/S 0,64% 0,00% 0,64% 

Blicher Revision og rådgivning 0,11% 0,53% 0,64% 

Erik Munk Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 0,21% 0,43% 0,64% 
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OL Revision A/S 0,64% 0,00% 0,64% 

One Revision Statsautoriserede revisorer 0,00% 0,64% 0,64% 

Revision København 0,53% 0,11% 0,64% 

Revisor Team Nord 0,64% 0,00% 0,64% 

RevisorHuset godkendte revisorer A/S 0,43% 0,21% 0,64% 

Revisorhuset Holstebro 0,64% 0,00% 0,64% 

GBH Revision og Rådgivning A/S 0,53% 0,00% 0,53% 

Kallermann Revision A/S 0,21% 0,32% 0,53% 

PR Revision Registreret Revisionsaktieselskab 0,53% 0,00% 0,53% 

Randers Revision 0,53% 0,00% 0,53% 

Revisionsfirmaet Jan Hansen 0,32% 0,21% 0,53% 

Revisorgaarden Statsautoriseret revisionsaktieselskab 0,00% 0,53% 0,53% 

ReviVision 0,53% 0,00% 0,53% 

Sønderup Revisorer I/S 0,21% 0,32% 0,53% 

Ullits og Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 0,00% 0,53% 0,53% 

Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer 0,00% 0,53% 0,53% 

Abel og Jørgensen Registreret Revisionsanpartsselskab 0,43% 0,00% 0,43% 

Baagøe Schou Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 0,00% 0,43% 0,43% 

Dan Revision Nakskov A/S 0,43% 0,00% 0,43% 

Frej Revision 0,21% 0,21% 0,43% 

Hallerup Statsautoriserede revisorer 0,32% 0,11% 0,43% 

HR Revision 0,43% 0,00% 0,43% 

Kappelskov Revision 0,43% 0,00% 0,43% 

LOU Revision 0,43% 0,00% 0,43% 

ReveFaxe 0,43% 0,00% 0,43% 

ReviPartner Godkendt Revisionsaktieselskab 0,32% 0,11% 0,43% 

Revision Hammel 0,43% 0,00% 0,43% 

Revision Ry 0,32% 0,11% 0,43% 

Revision1 Revision & rådgivningsassistance 0,43% 0,00% 0,43% 

SMJ Revision 0,32% 0,11% 0,43% 

TT Revision 0,21% 0,21% 0,43% 

BJ Revision 0,21% 0,11% 0,32% 

Chr. Mortensen Revisionsfirma 0,00% 0,32% 0,32% 

Dalsgaard, Stahl og Wøldike Statsautoriseret 
Revisionsanpartsselskab 

0,21% 0,11% 0,32% 

Elley Revision Registreret Revisionspartnerselskab 0,32% 0,00% 0,32% 

Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 0,11% 0,21% 0,32% 

GLB Revision Statsautoriserede Revisorer A/S 0,00% 0,32% 0,32% 

Hartvig og Aalund Registrerede revisorer 0,32% 0,00% 0,32% 

Møller og Madsen Registreret Revisionsaktieselskab 0,32% 0,00% 0,32% 

Nordkyst Revision I/S 0,32% 0,00% 0,32% 

Nordland Revision aps 0,32% 0,00% 0,32% 

PKF Munkebo Vindelev 0,00% 0,32% 0,32% 
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Pro Revision I/S 0,32% 0,00% 0,32% 

Revision Fåborg 0,32% 0,00% 0,32% 

Revision Hatting 0,32% 0,00% 0,32% 

Revision Vadestedet 0,21% 0,11% 0,32% 

Revisionfirmaet Obsen og Nielsen A/S 0,32% 0,00% 0,32% 

Revisionsgruppen 0,21% 0,11% 0,32% 

Revisionskontoret Vest A/S 0,21% 0,11% 0,32% 

Revisorgaarden i Odense 0,32% 0,00% 0,32% 

Revisorhuset Halsnæs 0,32% 0,00% 0,32% 

Secher og Partnere 0,32% 0,00% 0,32% 

Trekroner Revision A/S 0,11% 0,21% 0,32% 

Andersen og Villemann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 0,00% 0,21% 0,21% 

Birkebæk revision 0,21% 0,00% 0,21% 

Globalrevision 0,21% 0,00% 0,21% 

Grøndlands Revisionskontor A/S 0,00% 0,21% 0,21% 

Høffner Revision A/S 0,21% 0,00% 0,21% 

Ib Rohde Revisionsaktieselskab 0,21% 0,00% 0,21% 

Jensen + BO 0,00% 0,21% 0,21% 

Jørn M. Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 0,00% 0,21% 0,21% 

Lægård Revision 0,11% 0,11% 0,21% 

M.G. Revision aps 0,21% 0,00% 0,21% 

Nejstgaard og Vetlov 0,00% 0,21% 0,21% 

Prima Revision 0,21% 0,00% 0,21% 

Ret og Råd Aps 0,21% 0,00% 0,21% 

Revisionsfirmaet Ole Vestergaard 0,00% 0,21% 0,21% 

Revisionsfirmaet Jørgen Løbner Aps 0,11% 0,11% 0,21% 

Revisionsfirmaet Peder Albertsen A/S 0,21% 0,00% 0,21% 

SchybergLykke 0,21% 0,00% 0,21% 

Stryhn & Harder Registreret Revisionsaktieselskab 0,21% 0,00% 0,21% 

Torben Jensen Godkendt revisionsanpartsselskab 0,11% 0,11% 0,21% 

Tranberg Statsautoriserer Revisionsaktieselskab 0,00% 0,21% 0,21% 

Willads og vibe-Hastrup Registrerede revisorer aps 0,21% 0,00% 0,21% 

AC Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

AHJ Revision Registreret Revisor aps 0,11% 0,00% 0,11% 

Algade Revision Aps 0,11% 0,00% 0,11% 

Attiri Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 0,00% 0,11% 0,11% 

C & J Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Danborg Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Dansk Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Eco-Team 0,00% 0,11% 0,11% 

Green Revision A/S 0,11% 0,00% 0,11% 

Gronemannøs Registreret revisionsanpartsselskab 0,11% 0,00% 0,11% 

HE Revision 0,11% 0,00% 0,11% 
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HP Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

JT Adviser aps 0,11% 0,00% 0,11% 

KJ Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

KV Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Kvist Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Lyngen Revisorerne 0,00% 0,11% 0,11% 

MerRevision 0,11% 0,00% 0,11% 

MN Revision 0,00% 0,11% 0,11% 

Mogens Knudsen Registreret revisionsselskab Aps 0,11% 0,00% 0,11% 

ND Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Nordmors Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

R3 Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Revision Køge 0,11% 0,00% 0,11% 

Revision Nord 0,11% 0,00% 0,11% 

Revisionscentret Slagelse 0,11% 0,00% 0,11% 

Revisionsfirmaet 0,11% 0,00% 0,11% 

Revisionsfirmaet Arne Bang 0,00% 0,11% 0,11% 

Revisionsfirmaet Asger Wiuff Andersen 0,11% 0,00% 0,11% 

Revisionsfirmaet Jan Vegge 0,00% 0,11% 0,11% 

Revisionsfirmaet Nørbak 0,00% 0,11% 0,11% 

Revisionsfirmaet Ole Poulsen 0,00% 0,11% 0,11% 

Revisionsfirmaet Ole Tønnesen 0,00% 0,11% 0,11% 

Revisor John Ytting Nielsen 0,11% 0,00% 0,11% 

Revisor Merete Lund Ludvigsen 0,11% 0,00% 0,11% 

RevisorHuset - Registreret revisionsanpartsselskab 0,11% 0,00% 0,11% 

RevisorHuset Hals 0,11% 0,00% 0,11% 

Revisto Statsautoriserede revisorer 0,00% 0,11% 0,11% 

Siersbæk Statsautoriseret revision- og Rådgivningsvirksomhed 
apS 

0,00% 0,11% 0,11% 

Skovbo Revision Aps 0,11% 0,00% 0,11% 

SR Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

T2R 0,00% 0,11% 0,11% 

Total Revision 0,11% 0,00% 0,11% 

Ulla Lærke Registrede Revisorer Aps 0,11% 0,00% 0,11% 

Veritas Statsautoriseret revisionsanpartsselskab 0,00% 0,11% 0,11% 

Wind Revision Registreret Revisionsanpartsselskab 0,11% 0,00% 0,11% 

Øhauge Statsautoriseret revisionsfirma 0,00% 0,11% 0,11% 

Aage & Povl Holm 0,00% 0,11% 0,11% 

TOTAL   46,97% 53,03% 100,00
% 
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Bilag 5 – Mindste-enheds-metode 

 

Til beregning af stikprøvestørrelse kan anvendes ”mindste enheds-metode”, som går ud på, at 

stikprøvestørrelsen fastlægges ud fra, at der helst skal være minimum 5 personer i hver kategori.201 

Det ønskes i denne opgave at kunne skelne mellem erfarne revisorer i forhold til hvor stor en 

virksomhed, de arbejder i. Ligeledes om der er en forskel i, om man er registreret revisor eller 

statsautoriseret revisor. Anvendelsen af ”mindste enheds-metode” ser ud som nedenstående model. 

Hvis man i sin undersøgelse ønsker at kunne skelne mellem registreret og statsautoriserede revisorer 

fordelt på revisionsvirksomhedens størrelse og erfaring, så kræver det en stikprøvestørrelse på 90. 

Dette betyder, at det ønskværdige for undersøgelsen er, at der modtages 90 besvarelser af 

spørgeskemaet. 

Tabel 11 - "Mindste enheds"-metode 

  

Statsautoriseret revisor Registreret revisor 

 

  

1-9 

ansatte 

10-50 

ansatte 

50+ 

ansatte 

1-9 

ansatte 

10-50 

ansatte 

50+ 

ansatte 

 Antal år 

som 

godkendt 

revisor 

0-5 år 5 5 5 5 5 5 

 6-15 5 5 5 5 5 5 

 
16+ år 5 5 5 5 5 5 

 Total   15 15 15 15 15 15 90 

 

Der kunne have været argumenteret for, at have en mindre stikprøvestørrelse, idet det ikke forventes 

at have den store effekt, at se på, om der er en forskel på den registrerede og den statsautoriserede 

revisors holdning. Dog er denne medtaget, idet det dermed er muligt at se hvor repræsentativ 

undersøgelsen er i forhold til populationen. Dog vurderes det, at 90 stikprøver ud af populationen, der 

udgør 3.745 godkendte revisor svarende til 2,40 % af den samlede population ikke er for mange at 

have til at indgå i undersøgelsen, idet der er tale om en analyse af et revisionsudtryk, hvor det 

vurderes, at der er behov for at repræsentativiteten er høj.  

Denne metode har ikke fundet anvendelse til beregning af stikprøvestørrelsen i denne opgave, idet det 

vurderes nødvendigt for opgavens resultater at vide hvor stor fejlmargin man opererer med ved 

gennemgangen af opgavens resultater.  

                                                             

201 ”Spørgeskemaer i virkeligheden – målgrupper, design og svarkategorier” (2008) af Niels-Henrik M. Hansen, 
Bella Marckmann og Esther Nørregård-Nielsen, Forlaget Samfundslitteratur, 1. udgave, s. 48 
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Bilag 6 - CV for Per Toelstang 

 

Uddannelse: 

HD i regnskab, 1986 - 1990 

Cand.merc.aud, 1990-1992 

Statsautoriseret revisor i 1992 - 1998 

MBA i 2002 

 

Erhvervserfaring: 

KPMG,  

sept. 1986 – jun. 1997 

 Revisor i C. Jespersen – senere KPMG. 
 Færdiggør HD & C.M. Aud næsthurtigst blandt 60 assistenter. 
 Medansvarlig for etablering af M&A afdeling i KPMG i 1994. 
 Ledende revisor for en række store danske og internationale 

virksomheder, blandt andet A.P. Møller produktionsselskaber, 
Magasin, Codan Forsikring, Det Danske Stålvalseværk. 

FLS Industries, 

 Jun. 1997 – jun. 2003 

 Ansættes som koncernkontroller 
 Virker som controller i 2 år. 
 Herefter et år i strategiafdelingen, som medansvarlig for 

”fokuseringsstrategien”, der ændrer FLS fra konglomerat til 
fokuseret cementfirma. 

 Udnævnes i 1999 til Vice President – Koncernøkonomichef. 
Spæncom,  

jun. 2003 – nov. 2004 

 Chief Financial Officer (CFO) 
 

 
GN Store Nord, 

 Nov. 2004 - mar. 2008 

 Senior Vice President for GN Store Nord  
 

Dako, 

mar. 2008 – dec. 2010 

 Chief Financial Officer (CFO) 
 Corporate Vice President of IT and Legal affairs 

Coop Denmark, 

Dec. 2010 – 

 Koncerndirektør, CFO  
  

 

Bestyrelsesposter: 

Irma A/S  

Fakta A/S. 

GP Horse-Rider Aps 

Titan Containers A/S 

JBK Horse Shows Aps 
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Bilag 7 - CV for Kirsten Jørgensen 

 

Erhvervserfaringer:  

Elev/revisorassistent, 

Revisionsfirmaet Nils Andersen 

& Claus Egens Petersen 

1983 - 1991 

 Elev i perioden 1983 – 1985 

 Revision af selskaber 

 Udarbejdelse af kvartals- og årsregnskaber for både 
selskaber og selvstændige erhvervsdrivende 

 Skatteregnskaber 

Revisorassistent, 

Revisionsfirmaet Steen 

Fugmann ApS 

1991 - 1998 

 Ansvarlig for en kundeportefølje på ca. 90 kunder 
bestående af små og mellemstore virksomheder 

 Revision af selskaber 

 Udarbejdelse af kvartals- og årsregnskaber for både 
selskaber og selvstændige erhvervsdrivende 

 Udarbejdelse af budgetter 

 Skatteregnskaber, herunder virksomhedsordningen 

 Lønadministration 

 Ansvarlig for Revisionsfirmaet interne bogføring og 
årsregnskab 

Revisor, Solhart Gruppen A/S 

1998 - 2001 

 

 Ansvarlig for en kundeportefølje på ca. 90 kunder 
bestående af små og mellemstore virksomheder 

 Revision af selskaber 

 Udarbejdelse af kvartals- og årsregnskaber for både 
selskaber og selvstændige erhvervsdrivende 

 Udarbejdelse af budgetter 

 Skatteregnskaber, herunder virksomhedsordningen 

 Lønadministration 

Revisor, Global Revision ApS 

2001 -  

 

 Ansvarlig for en kundeportefølje på ca. 90 kunder 
bestående af små og mellemstore virksomheder 

 Revision af selskaber 

 Udarbejdelse af kvartals- og årsregnskaber for både 
selskaber og selvstændige erhvervsdrivende 

 Udarbejdelse af budgetter 

 Skatteregnskaber, herunder virksomhedsordningen 

 Administration af udlejningsejendomme 

 Lønadministration 

 Ansvarlig for Global Revisions interne bogføring og 
årsregnskab 

 

Uddannelser: 

1981 - 1983-  EFG, samt første år af HH – Køge Handelsskole 

1985 -  Løbende deltaget i kurser om moms, aktuel skat og diverse regnskabs- 

og skattemæssige relaterede kurser.  
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Bilag 8 – 1. udkast til spørgeskema 

 

Emne: Fænomenet ”bliv og skriv” 

1) I hvilken sammenhæng har du stiftet bekendtskab med udtrykket: ”vi bliver og 

skriver”? 

Svarkategorier; 

Medierne 

I forbindelse med studiet  

Lovgivningen  

Revisionsstandarderne  

Det er virksomhedens politik  

almindelig praksis  

aldrig hørt om det 

 

2) I hvor høj grad vurderer du, at der i den danske revisionsbranche hersker en generel 

holdning om, at revisor bliver og skriver på regnskaber på trods af eventuelle fejl og 

uoverensstemmelser? 

Svarkategori: 

Meget høj grad 

Høj grad 

Mindre grad 

Slet ikke 

 

3) I hvor høj grad vurderer du, at der på din arbejdsplads hersker en generel holdning om, 

at revisor bliver og skriver på regnskaber på trods af eventuelle fejl eller 

uoverensstemmelser? (Revisor udtrykker sin evt. uenighed i revisionspåtegningen) 

Svarkategorier; 

Meget høj grad 

Høj grad 

Mindre grad 

Slet ikke 

 

4) Mener du, at holdningen ”vi bliver og skriver” er en nødvendighed for 

revisionsbranchen? 

Svarkategorier; 

Ja, grundet revisors integritet og ansvar overfor aktionærerne  

Nej, fordi regnskabsbruger gøres ikke tilstrækkelig opmærksom på problemer hos tvivlsomme 

kunder 

Andet … (mulighed for selvvalgt besvarelse) 

 

5) Mener du, at revisorer lever op til begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant, i de 

tilfælde hvor revisor bliver og skriver for en tvivlsom kunde? 

Svarkategorier; 

Enig  
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delvis enig  

delvist uenig  

uenig  

ønsker ikke at svare 

 

Emne: Fratrædelse 

6) Det fremgår af revisorloven § 18, at revisor til enhver tid kan fratræde hvervet som 

revisor. Hvis du tidligere har valgt at fratræde som revisor inden afgivelse af 

erklæring/hvervets udløb, hvad var årsagen til fratrædelsen? 

Svarkategorier; 

Jeg har aldrig fratrådt som revisor inden hvervets udløb 

Ved sygdom  

Inhabilitet  

Manglende kompetencer  

Manglende ressourcer  

Uenighed med ledelsen  

Klienten kan ikke foreligge tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig regnskabspost  

Pensionering  

ledelsen har begået besvigeler  

bestyrelsen har begået besvigelser  

Omdømme/image  

Andet 

 

7) Det fremgår endvidere af revisorloven § 18, at fratrædelse inden hvervets udløb skal 

være i overensstemmelse med god revisorskik. I hvilke tilfælde mener du, at revisor har 

ret til at fratræde som revisor inden hvervets udløb? (der skal kunne sættes flere 

krydser)  

Svarkategorier;  

Ved sygdom  

Manglende kompetencer  

Manglende ressourcer  

Uenighed med ledelsen  

klienten kan ikke foreligge tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig regnskabspost  

Pensionering  

ledelsen har begået besvigeler  

bestyrelsen har begået besvigelser  

aldrig  

andet 

 

8) Hvor ofte vurderer du, at revisorer vælger at fratræde i utide, hvis revisor oplever 

uoverensstemmelser med klienten og fratrædelse er i overensstemmelse med god 

revisorskik? 

Altid 

Ofte 

Jævnligt 
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Sjældent 

Aldrig 

 

9) Har du oplevet en situation, hvor du overvejede at fratræde i utide, men forblev  som 

revisor, grundet du ikke var sikker på om fratrædelse var i overensstemmelse med god 

revisorskik? 

Svarkategorier; 

Ja  

Nej 

Ved ikke 

 

10) Hvis ja, hvad var årsagen hertil? 

Svarkategorier; 

Ved sygdom  

Inhabilitet  

Manglende kompetencer  

Manglende ressourcer  

Uenighed med ledelsen  

klienten kan ikke foreligge tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig regnskabspost  

Pensionering  

ledelsen har begået besvigeler  

bestyrelsen har begået besvigelser  

andet.. (mulighed for besvarelse) 

 

11) Hvilke motiver kan medføre, at revisor vælger at blive som revisor for en tvivlsom 

kunde? 

Svarkategorier; 

Image/omdømme 

Økonomi  

Lovgivning  

Pligt overfor aktionærerne  

Af hensynet til regnskabsbrugerne 

God revisorskik 

Andet …(skal kunne svare selv) 

 

Emne: Konsekvensen af revisors ”bliv og skriv”-holdning  

12) I hvor grad er du enig i, at der kan være tilfælde, hvor en erklæring med forbehold ikke 

kan udgøre tilstrækkelig information for de tiltænkte regnskabsbrugere? 

Svarkategorier; 

Enig  

delvis enig  

delvist uenig  

uenig 
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Ønsker ikke at svare 

 

13) I hvor høj grad er du enig i, at konklusionen i revisionspåtegningen i nogen tilfælde kan 

være for indforstået og svag i forhold til regnskabsbrugerens brug af påtegningen? 

Svarkategorier; 

Enig  

delvis enig  

delvist uenig  

uenig 

Ønsker ikke at svare 

 

14) Er du? 

Registreret revisor  

Statsautoriseret revisor 

 

15) Hvor stor er den revisionsvirksomhed, som du arbejder i? 

1-9 ansatte  

10-50 ansatte  

Mere end 50 ansatte 

 

16) Antal år som godkendt revisor 

0-5 år  

6-15 år  

16+ år  
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Bilag 9 – Respondent nr. 4’s respons på spørgeskemaet 

Hej Bonnie 

Så har jeg kigget det hele igennem – og er muligvis gået amok i detaljer.. ;) Du må jo vurdere hvor 

meget af det, du kan bruge.. Here goes: 

 

Introduktionssiden: 

- Er fænomenet “bliv og skriv” et alment kendt udtryk i jeres branche? Som udefrakommende 

forstår man nemlig ikke rigtigt, hvad der menes med det før senere i undersøgelsen.  

- ”… jeg håber, at du kan se dig tid til at besvare dette spørgeskema…”  Jeg ville måske skrive: 

”jeg håber, du vil afsætte tid til..” eller ”… jeg håber, at du vil tage dig tid til at besvare dette 

spørgeskema…” eller ”… jeg håber, at du har tid til at besvare dette spørgeskema…” 

- Forkortelsen for maksimum er officielt maks. men jeg ved, at mange uofficielt bruger max. 

 

Side 1: 

 
- Der mangler et citationstegn før Vi 

 

 
- Der mangler et ”er” før ”virksomhedens”  

 

Side 2 og 3: 

- Har du gjort dig overvejelser om, hvorvidt der skal være en N/A mulighed til spørgsmålet? 

 

Side 4: 

- Man kunne også blot have en ja og nej mulighed, for derefter at lade respondenten begrunde 

valget selv. Her virker det lidt som om, at ordene lægges i munden på respondenterne dvs. 

svarer man ja, så er det automatisk forbundet med revisors integritet og ansvar overfor 

aktionærerne.  

 

Side 5: 

- Du skriver ”Mener du, at revisorer lever op til begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant i de 

tilfælde, hvor revisor bliver og skriver for en tvivlsom kunde?”. De andre gange hvor du har 

brugt begreber og fænomener, sætter du det i anførselstegn. Jeg ville nok sætte 

”Offentlighedens tillidsrepræsentant” i anførselstegn, så bliver det også nemmere at læse.  

 

Side 6: 

- Der skal muligvis også være en ”Andet – angiv venligst” 

 

Side 7: 
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- På side 6 skriver du ”Det fremgår af revisorloven § 18…” og på side 7 skriver du ”Det fremgår 

af revisorlovens § 18…”. Skal det ikke strømlignes, så der enten skrives revisorloven eller 

revisorlovens ..? 

 

Side 8: 

- Betegnelserne ”Ofte” og ”Jævnligt” er synonymer, så de er ikke så gode at have ved siden af 

hinanden på en skala. Jeg ville måske bytte ”jævnligt” ud med ”en gang i mellem” eller ”af og 

til”… 

 

Side 9: 

- Du skriver: ”Har du oplevet en situation, hvor du overvejede at fratræde i utide, men forblev 

som revisor, grundet du ikke var sikker på om fratrædelse var i overensstemmelse med god 

revisorskik?” … Jeg ville flytte lidt på kommaer og bytte ”grundet” ud med ”da”… ”Har du 

oplevet en situation, hvor du overvejede at fratræde i utide men forblev som revisor, da du 

ikke var sikker på, om fratrædelsen ville være i overensstemmelse med god revisorskik?” 

 

Side 10: 

- Du skriver: ”Hvilke motiver mener du, kan medfører at revisor vælger at blive som revisor for 

en tvivlsom kunde? (der kan sættes flere krydser)” … Komma ændres og ”medføre” skal ikke 

være med nutids s. Jeg ville også undgå at skrive revisor to gange efter hinanden… ”Hvilke 

motiver mener du kan medføre, at revisor vælger at blive som revisor for en tvivlsom kunde? 

(der kan sættes flere krydser)”. 

 

Side 12: 

- ” i nogen tilfælde” skal byttes ud med ”i nogle tilfælde” …  

 

Side 13: 

- Er du sikker på, at der kun vil være respondenter i de tre nævnte kategorier? Ellers bør man 

måske tilføje en ”Andet – angiv venligst” 

 

Phhew, det ser ud af en del, men det er jo i virkeligheden kun småting  Jeg synes, at den ser rigtig fin 

ud. Jeg brugte selv SurveyMonkey til min fagprøve – det er super lækkert at arbejde med.  

Håber du kan bruge noget af det – stort held og lykke med skrivningen !! 

 

Kærlig hilsen 

 

Lærke 
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Bilag 10 – Endeligt spørgeskema 

 

Emne: ”Vi bliver og skriver” 

1) I hvilken sammenhæng har du stiftet bekendtskab med udtrykket: ”vi bliver og 

skriver”? 

Svarkategorier; 

Medierne 

I forbindelse med studiet  

Lovgivningen  

Revisionsstandarderne  

Det er virksomhedens politik  

almindelig praksis  

aldrig hørt om det 

 

2) I hvor høj grad vurderer du, at der i den danske revisionsbranche hersker en generel 

holdning om, at revisor bliver og skriver på regnskaber på trods af eventuelle fejl og 

uoverensstemmelser? (revisor udtrykker sin uenighed i revisionspåtegningen) 

Svarkategori: 

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 

Ønsker ikke at svare 

 

3) I hvor høj grad vurderer du, at der på din arbejdsplads hersker en generel holdning om, 

at revisor bliver og skriver på regnskaber på trods af eventuelle fejl eller 

uoverensstemmelser? (Revisor udtrykker sin uenighed i revisionspåtegningen) 

Svarkategorier; 

I høj grad 

I nogen grad 

I mindre grad 

Slet ikke 

Ønsker ikke at svare 

 

4) Mener du, at holdningen ”vi bliver og skriver” er en nødvendighed for 

revisionsbranchen? 

Svarkategorier; 

Ja, grundet revisors integritet og ansvar overfor aktionærerne og øvrige interessenter 

Nej, fordi regnskabsbruger gøres ikke tilstrækkelig opmærksom på problemer hos tvivlsomme 

kunder, selv ved vor signalering af uenigheden i revisionspåtegningen 

Andet … (mulighed for selvvalgt besvarelse) 

 

5) Mener du, at revisorer lever op til begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant, i de 

tilfælde hvor revisor bliver og skriver for en tvivlsom kunde? 
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Svarkategorier; 

Enig  

delvis enig  

delvist uenig  

uenig  

ønsker ikke at svare 

(Mulighed for at kunne uddybe yderligere) 

 

Emne: Fratrædelse 

6) Det fremgår af revisorloven § 18, at revisor til enhver tid kan fratræde hvervet som 

revisor. Hvis du tidligere har valgt at fratræde som revisor inden afgivelse af 

erklæring/hvervets udløb, hvad var årsagen til fratrædelsen? 

Svarkategorier; 

Jeg har aldrig fratrådt som revisor inden hvervets udløb 

Ved sygdom  

Inhabilitet  

Manglende kompetencer  

Manglende ressourcer  

Uenighed med ledelsen om værdiansættelse af væsentlig regnskabspost 

Uenighed med ledelsen om forbehold ved påtegning 

Klienten kan ikke foreligge tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig regnskabspost  

Pensionering  

Deponering 

Uenighed med ledelsen om revisionshonorar 

Afhændelse af revisionsvirksomhed 

Samarbejdsvanskeligheder med ledelsen 

ledelsen har begået besvigeler  

bestyrelsen har begået besvigelser  

Omdømme/image  

Andet 

 

7) Det fremgår endvidere af revisorloven § 18, at fratrædelse inden hvervets udløb skal 

være i overensstemmelse med god revisorskik. I hvilke tilfælde mener du, at revisor har 

ret til at fratræde som revisor inden hvervets udløb? (der skal kunne sættes flere 

krydser)  

Svarkategorier;  

Ved sygdom  

Manglende kompetencer  

Manglende ressourcer  

Uenighed med ledelsen om værdiansættelse af væsentlige regnskabspost 

Uenighed med ledelsen om forbehold ved påtegning 

Klienten kan ikke foreligge tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig regnskabspost  

Pensionering  

Deponering 

Uenighed med ledelsen om revisionshonorar 
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Afhændelse af revisionsvirksomhed 

Samarbejdsvanskeligheder med ledelsen 

ledelsen har begået besvigeler  

bestyrelsen har begået besvigelser  

aldrig  

andet 

 

8) Hvor ofte vurderer du, at revisorer vælger at fratræde i utide, hvis revisor oplever 

uoverensstemmelser med klienten og fratrædelse er i overensstemmelse med god 

revisorskik? 

Altid 

Ofte 

En gang i mellem 

Sjældent 

Aldrig 

 

9) Har du oplevet en situation, hvor du overvejede at fratræde i utide, men forblev som 

revisor, grundet du ikke var sikker på om fratrædelse var i overensstemmelse med god 

revisorskik? 

Svarkategorier; 

Ja  

Nej 

Ved ikke 

 

10) Hvad var årsagen til overvejelsen om fratrædelse i utide? (Dette spørgsmål kommer kun 

frem, hvis man har trykket ja til foregående spørgsmål) 

Svarkategorier; 

Ved sygdom  

Manglende kompetencer  

Manglende ressourcer  

Uenighed med ledelsen om værdiansættelse af væsentlige regnskabspost 

Uenighed med ledelsen om forbehold ved påtegning 

Klienten kan ikke foreligge tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig regnskabspost  

Pensionering  

Deponering 

Uenighed med ledelsen om revisionshonorar 

Afhændelse af revisionsvirksomhed 

Samarbejdsvanskeligheder med ledelsen 

ledelsen har begået besvigeler  

bestyrelsen har begået besvigelser  

andet.. (mulighed for besvarelse) 
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11) Hvilke motiver kan medføre, at revisor vælger at ”blive og skrive” som revisor i tilfælde, 

hvor man måske kunne vælge at fratræde i utide? 

Svarkategorier; 

Image/omdømme 

Økonomi  

Lovgivning  

Pligt overfor aktionærerne  

Af hensynet til regnskabsbrugerne 

God revisorskik 

Andet …(skal kunne svare selv) 

 

12) Mener du det i praksis i dag er en egentlig mulighed at fratræde i utide? 

Svarkategorier; 

Ja 

Nej 

I særlige tilfælde 

Ønsker ikke at svare 

 

13) I hvilke tilfælde mener du det kan være en mulighed i praksis i dag? (dette spørgsmål 

kommer kun frem, hvis der er svaret med ”ja” eller ”i særlige tilfælde” i ovenstående 

spørgsmål) 

(Åben svarketegori) 

 

Emne: Konsekvensen af revisors ”bliv og skriv”-holdning  

14) I hvor grad er du enig i, at der kan være tilfælde, hvor en erklæring med forbehold ikke 

kan udgøre tilstrækkelig information for de tiltænkte regnskabsbrugere? 

Svarkategorier; 

Enig  

delvis enig  

delvist uenig  

uenig 

Ønsker ikke at svare 

 

15) I hvor høj grad er du enig i, at konklusionen i revisionspåtegningen i nogen tilfælde kan 

være for indforstået og svag i forhold til regnskabsbrugerens brug af påtegningen? 

Svarkategorier; 

Enig  

delvis enig  

delvist uenig  

uenig 

Ønsker ikke at svare 

 

16) Er du? 

Registreret revisor  

Statsautoriseret revisor 
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Ikke godkendt revisor 

 

17) Hvor stor er den revisionsvirksomhed, som du arbejder i? 

1-9 ansatte  

10-50 ansatte  

Mere end 50 ansatte 

 

18) Antal år som godkendt revisor 

0-5 år  

6-15 år  

16+ år  
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Bilag 11 - Spørgsmål anvendt ved interview 

 

Nedenstående spørgsmål anvendes ved interview af Lars Bo Langsted. 

”Bliv og skriv”: 

1. Hvor fra mener du, at udtrykket ”bliv og skriv” udspringer af? Hvad har haft størst betydning 

for udtrykkets frembrud? 

2. Hvor vidt mener du, at revisors bliv og skriv-holdning er i overensstemmelse med den danske 

revisorlovgivning? 

3. Har den danske revisionsbranche altid været præget af en ”bliv og skriv”-holdning, eller er 

dette en holdning, som har taget til samtidig med udviklingen? 

4. 90 % af de godkendte respondenter i min spørgeskemaundersøgelse svarer, at ”bliv og skriv”-

holdningen er en nødvendighed for revisionsbranchen. Hvorfor tror du, at så mange af de 

godkendte revisorer mener, at der er tale om en nødvendighed for revisionsbranchen?  

5. Er det den rette holdning, som revisor at have? 

6. Er det i overensstemmelse med god revisorskik, at revisor som udgangspunkt vælger at blive 

og skrive? 

7. Hvilken betydning har det, når en chef for en revisionsvirksomhed stiller sig op foran sine 

medarbejdere og siger, at vi som udgangspunkt bliver og skriver? 

8. Er der tilfælde, hvor det ikke er i overensstemmelse med god revisorskik, hvis revisor bliver og 

skriver for klienten? (foruden inhabilitet mv.) 

9. Hvorvidt er "bliv og skriv”-holdningen i overensstemmelse med begrebet: ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”? 

10. Hver 5. respondent tilkendegiver, at økonomi har en betydning for, at de i højere grad vil vælge 

at blive og skrive. Hvilken betydning kan dette have? 

11. Kan det tænkes, at ”bliv og skriv”-holdningen er et produkt af den stigende konkurrence 

indenfor den danske revisionsbranche, hvor det i højere grad er et forsøg på at fastholde 

eksisterende kunder? 

12. Kan økonomien og konkurrenceintensiteten i branchen have en indflydelse på, at revisorer i 

højere grad vælger at ”blive og skrive”? 
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Fratrædelse: 

13. Det fremgår af Revisorloven § 18, stk. 2, at revisor til enhver tid kan fratræde, medmindre 

fratræden strider mod god revisorskik. Taler dette for, at revisorerne i højere grad skal blive 

og skrive på påtegningen? 

14. Det er i overvejende grad uenighed om revisionshonorar eller samarbejdsvanskeligheder med 

ledelsen, som respondenterne angiver som årsager til deres fratrædelser i utide. Hvor meget 

skal der til for at der er tale om gyldige grunde for fratrædelse i utide? 

15. 60 % af respondenter svarer, at de mener, at revisorer kun sjældent eller aldrig fratræder i 

utide på trods af at fratrædelsen ville være i overensstemmelse med god revisorskik. Burde 

revisorer i højere grad fratræde i utide? 

16. Hvad skal der til for, at revisor kan fratræde i utide? 

17. Er der i det hele taget en situation, hvor der består en velbegrundet forhold, der gør, at revisor 

inden for rammerne af god revisorskik kan fratræde inden hvervets udløb? 

18. Hvilken betydning har udtrykket ”bliv og skriv” i praksis?  

19. Har revisor et andet valg end at blive og skrive, hvis revisor er generalforsamlingsvalgt? 

20. Det fremgår af ISA 200, at ”i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås høj grad af sikkerhed, og en 

konklusion med forbehold i revisors erklæring er utilstrækkelig efter omstændighederne som 

rapportering til de tiltænkte brugere af regnskaber, kræver ISA’erne, at revisor ikke udtrykker en 

konklusion eller fratræder som revisor i tilfælde, hvor fratræden er mulig efter gældende lov eller 

øvrig regulering”. I hvilke tilfælde kan en konklusion med forbehold være utilstrækkelig som 

rapportering til de tiltænkte brugere? 

21. Hvis vi antager, at man under kundeaccepten har vurderet, at man som revisor kan påtage sig 

denne kunde, men senere finder man ud af, at man som revisor ikke vil sættes i forbindelse 

med denne specifikke kunde grundet revisors omdømme og image. Er dette da en gyldig grund 

for fratrædelse i utide? 

22. Hvilke skridt kunne eventuelt imødekomme, at revisor kommer ud i den situation, at de 

overvejer at fratræde i utide? 

23. Kunne det tænkes at handlingerne omkring kundeaccepten er for tyndbenet og ikke 

tilstrækkelig nok? 

24. Har du kendskab til eksempler, hvor ”bliv og skriv” enten har virket efter hensigten, eller 

eksempler, hvor revisor ikke opfyldte denne filosofi med efterfølgende skade på 

interessenter? 

25. Er der en international praksis på linie med den danske ”bliv og skriv”? 

26. Teoretisk er det muligt for revisor at fratræde i utide, men er det også det i praksis? 
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Bilag 12 - Korrespondance med Responsumudvalget 

 

Forespørgsel til Responsumsudvalgets sekretær: 

Fra: Bonnie Hall [mailto:BTE@bdo.dk]  

Sendt: 9. august 2015 13:12 

Til: Mette Conradsen <mcr@fsr.dk> 

Emne: Interview ifm. kandidatafhandling 

Hej Mette, 

 

Jeg skriver til dig i forbindelse med min kandidatafhandling, hvor jeg laver en analyse af revisors 

ansvar i forhold til udtrykket: ”vi bliver og skriver”. Min interesse herfor skyldes Børsens artikelserie 

om ”Svindlernes Slaraffenland” i november 2014, samt fra egen erhvervserfaring indenfor 

revisionsbranchen. Min afhandling bygger på en teoretisk gennemgang af revisorsansvar i forhold til 

udtrykket: ”bliv og skriv”, samt en empirisk vinkel baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 

godkendte revisorer og et interview af Lars Bo Langsted.  

På baggrund af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og interviewet med Lars Bo Langsted ville 

det være interessant for min opgave, hvis en fra Responsumudvalget ville kommentere på de 

resultater, der kan udledes af undersøgelsen. Jeg vil derfor høre, hvorvidt dette kunne være muligt? 

 

Jeg håber på at høre fra jer. 

 

Med venlig hilsen 

BONNIE HALL 

 

Svar 1 fra Responsumsudvalgets sekretær: 

Fra: Mette Conradsen <mcr@fsr.dk> 

Sendt: 10. august 2015 11:19 

Til: Bonnie Hall [mailto:BTE@bdo.dk] 

Emne:  SV: Interview ifm. kandidatafhandling 

Hej Bonnie 

Det er slet ikke umuligt, at Responsumudvalget vil deltage i dette.  

Jeg må dog vide lidt om din tidsramme. Hvornår har du planlagt at udvalget vil skulle involveres? 

Udvalget har møde igen d. 3. september 2015, og der vil de drøfte, hvordan de vil kunne indgå i din 

opgave. 

mailto:BTE@bdo.dk
mailto:mcr@fsr.dk
mailto:mcr@fsr.dk
mailto:BTE@bdo.dk
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Det er ikke sikkert, at du vil kunne få et interview med en enkeltperson, men det er ikke umuligt, at 

udvalget som sådan vil komme med en udtalelse/kommentar til dit datasæt. 

 

Med venlig hilsen 

Mette Conradsen 

Sekretær  

Fagligt Center  

D +45 3369 1021 

 mcr@fsr.dk  

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

1306 København K 

T +45 3393 9191  

www.fsr.dk  

 

Egen besvarelse på Responsumudvalgets sekretærs svar med ønske om yderligere oplysninger: 

Fra: Bonnie Hall [mailto:BTE@bdo.dk]  

Sendt: 7. september 2015 09:34 

Til: Mette Conradsen <mcr@fsr.dk> 

Emne: SV: Interview ifm. kandidatafhandling 

Hej Mette, 

Jeg har svarer desværre først nu, da jeg har været ude for en ulykke. 

Jeg skal aflevere min opgave den 1.11.2015, men det mundtlige forsvar ligger først en måned senere. 

Allerhelst ville jeg gerne have, hvis deres kommentarer/udtalelse kunne indgå i min rapport, men det 

afhænger jo selvfølgelig af, hvad der er muligt. 

Jeg håber at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

BONNIE HALL 

Besvarelse nr. 2 fra Responsumudvalgets sekretær: 

Fra: Mette Conradsen <mcr@fsr.dk> 

Sendt: 8. september 2015 11:27 

Til: Bonnie Hall [mailto:BTE@bdo.dk] 

Emne:  SV: Interview ifm. kandidatafhandling 

mailto:mcr@fsr.dk
http://www.fsr.dk/
mailto:BTE@bdo.dk
mailto:mcr@fsr.dk
mailto:mcr@fsr.dk
mailto:BTE@bdo.dk
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Hej Bonnie 

 

Responsumudvalget drøftede din henvendelse på deres møde i sidste uge. 

 

Desværre kan udvalget ikke hjælpe dig med en konkret udtalelse.  

Jeg kunne forstå, at du i forvejen er i dialog med enkelte medlemmer, og hvis de vil hjælpe dig for egen 

regning, så at sige, så afgør de selv det. 

 

Jeg vil gerne uddybe udvalgets beslutning om ikke at kunne hjælpe dig, for der er en god grund til det. 

Responsumudvalget har en klar politik om ikke at udtale sig om eller fortolke på de svar, udvalget 

giver i sager. Dette skyldes, at udvalget udelukkende besvarer de konkrete spørgsmål, det får stillet. 

Hver sag vurderes for sig og i sin konkrete kontekst. 

Hvis udvalget valgte at udtale sig om (og dermed fortolke på) de resultater, du finder frem til i din 

undersøgelse, så afviger det fra sin hidtidige praksis, og det ønsker det ikke at åbne op for. 

 

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke med dit speciale! 

 

Med venlig hilsen 

Mette Conradsen 

Sekretær  

Fagligt Center  

D +45 3369 1021 

 mcr@fsr.dk  

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

1306 København K 

T +45 3393 9191  

www.fsr.dk  

 

 

mailto:mcr@fsr.dk
http://www.fsr.dk/
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 Bilag 13 - bortfaldsanalyse 

 

På baggrund af de modtagne svar fra respondenterne om deres manglende besvarelse er opstillet 

nedenstående årsager: 

Tabel 12 - Bortfaldsanalyse, årsag til manglende besvarelse 

 

 

Derudover er der modtaget autosvar grundet ferie fra mange, hvorfor ferie kan skyldes, at 

svarprocenten ikke er højere. Spørgeskemaet blev sendt ud i perioden 29. juli 2015 – 3. august 2015. 

Spørgeskemaet blev lukket d. 18. august 2015, hvorfor autosvarene kan skyldes, at respondenterne 

havde ferie på tidspunktet for udsendelsen af spørgeskemaet, men respondenten kan have besvaret 

spørgeskemaet senere. 

Af denne årsag er modtagelsen af autosvar ikke anvendt yderligere.  

 

Årsag til manglende besvarelse Antal

Ej besvaret grundet ferie 1

Ej besvaret grundet travlhed 2

Ej godkendt revisor 1

Spørgeskema ej leveret, modtaget fejlmeddelelse 11

Ej længere ansat i pgl. revisionsvirksomhed 11

Langtidssygemeldt 1

Pensionering/deponering 1

I alt 28
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Bilag 14 – Uddybende besvarelser til spørgsmål 1 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 
revisor i % 

af total 

Statsautoriseret 
revisor i % af 

total 

Medierne 9 13 4,48% 3,21% 

I forbindelse med studiet 26 119 12,94% 29,38% 

Lovgivningen 16 22 7,96% 5,43% 

Revisionsstandarderne 21 30 10,45% 7,41% 

Det er virksomhedens politik 18 57 8,96% 14,07% 

Almindelig praksis 79 157 39,30% 38,77% 

Aldrig hørt om udtrykket 21 3 10,45% 0,74% 

Andet 11 4 5,47% 0,99% 

  201 405 100,00% 100,00% 

 

Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 

Registrerede revisorer: 

Respondentnr M
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 m
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Besvarelse 

5         x     x Kursus 

48       x x       I forbindelse med mit arbejde i responsumudvalg 

64         x     x Kurser indenfor branchen 

176         x x   x På kurser 

203               x fra kollegaer 

273               x på kurser 



 

 

Side 113 

 

275   x           x Kurser 

296     x   x     x På kurser inden for revision, hvor det er en meget brugt udtryk. 

 

Statsautoriserede revisorer: 

Respondentnr M
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Besvarelse 

105 
 

x 
  

x 
  

x etiske regler 

228 
    

x 
  

x Foreningen 

234 
 

x 
     

x Kurser 

247 
       

x 

over 65 husker ikke. Udkant DK hvilket betyder at det skulle være meget slemt for 
at vi sagde farvel til kunden. De nugældende regler er helt anderledes og med 
kvalitetskontrollen, skal man nok være mere forsigtig. 

279 
  

x 
     

Alle 6 førstnævnte punkter 
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Bilag 15 - Spørgsmål 2 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 

Registreret 

revisor 

Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 

revisor i % af 

total 

Statsautoriseret 

revisor i % af 

total 

I høj grad 53 135 42,06% 69,95% 

I nogen grad 61 54 48,41% 27,98% 

I mindre grad 10 4 7,94% 2,07% 

Slet ikke 2 0 1,59% 0,00% 

Ønsker ikke at svare 0 0 0,00% 0,00% 

I alt 126 193     
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Bilag 16 - Spørgsmål 3 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 

Registreret 

revisor 

Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 

revisor i % af 

total 

Statsautoriseret 

revisor i % af 

total 

I høj grad 76 156 60,32% 80,83% 

I nogen grad 34 35 26,98% 18,13% 

I mindre grad 9 0 7,14% 0,00% 

Slet ikke 7 1 5,56% 0,52% 

Ønsker ikke at svare 0 1 0,00% 0,52% 

I alt 126 193     
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Bilag 17 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 4 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 
revisor i % af 

total 

Statsautoriseret 
revisor i % af 

total 

Ja, grundet revisors integritet og ansvar overfor aktionærerne 105 189 83,33% 97,93% 
Nej, fordi regnskabsbruger gøres ikke opmærksom på problemer 
hos tvivlsomme kunder 21 4 16,67% 2,07% 

I alt 126 193 100,00% 100,00% 

 

Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 

Registrerede revisorer 

Respondentnr 

J
a

, 
g

ru
n

d
e

t 
re

v
is

o
rs

 
in

te
g

ri
te

t 
o

g
 a

n
s
v
a

r 
o

v
e

rf
o

r 
a

k
ti
o

n
æ

re
rn

e
 

o
g

 ø
v
ri

g
e

 i
n

te
re

s
s
e

n
te

r 

N
e

j,
 f

o
rd

i 
re

g
n

s
k
a

b
s
b

ru
g

e
r 

g
ø

re
s
 

ik
k
e

 t
ils

tr
æ

k
k
e

lig
 

o
p

m
æ

rk
s
o

m
 p

å
 

p
ro

b
le

m
e

r 
h

o
s
 

tv
iv

ls
o

m
m

e
 k

u
n

d
e

r,
 

s
e

lv
 v

e
d

 v
o

r 
s
ig

n
a

le
ri

n
g

 
a

f 
u

e
n

ig
h

e
d

e
n

 i
 

re
v
is

io
n

s
p

å
te

g
n

in
g

e
n

 
Besvarelse 

5   x På grund af vor tavshedspligt er det ikke alle kendsgerninger der kan komme frem. 

13 x   

Det nytter ikke at revisor, som normalt kender virksomheden, forsvinder fra sin 
opgave hvis der opstår et par problemer. Til gengæld kan uenighederne være af en 
sådan karakter, at revisor bliver nødsaget til at stoppe samarbejdet og fratræde, 
men jeg føler ikke det er den situations du skriver om 

40 x   
Ja fordi fordi vores viden, går måske tabt ved et skift af revisor, og fordi vi tager 
ansvar, og ikke bare fratræder fordi det er en vanskelig opgave 

45 x   Ja - fordi vi er valgt til at løse en opgave. 

55 x   Husk og brugen af protokollat og managementsletter. 

64 x   
Ja - sålænge det tydeligt fremgår af erklæringen hvad der er problemmet, fordi hvad 
er det reele alternativ. Fravalg af revision, indsendelse uden erklæring eller ....? 
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68 x   

For mit eget vedkommende er det primært fordi jeg har opbygget et godt forhold til 
kunden og dermed ofte forsøger at presse kunden til selv at vælge en anden revisor, 
fremfor at jeg afslutter kundeforholdet.  

120   x Det er ikke altid at eksterne regnskabsbrugere læser/forstår påtegningen 

159 x   

Med mindre der er tale om personer/ledelse der omgås personer af tvivlsom 
karakter, f.eks. at Stein Bagger havde Brian Sandberg som Bodyguard så mener jeg 
man bør blive og skrive. 

180 x   
Udgangspunktet må være, at revisorerklæringen altid kan tilpasses de aktuelle og 
faktuelle forhold.  

203 x   

Det er sådan lovgivningen er strikket sammen. Vi forsøger i fællesskab med kunden 
at rette regnskabet til, men det kan ikke altid lade sig gøre og så må man skrive sig 
fra det. 

215 x   Jeg tror revisionspåtegningen med vor uenighed tillægges høj værdi 

219 x   ja til en hvis grænse og med omtale i erklæringen 

296 x   Ja, fordi der trods alt i en del tilfælde kan rettes op fremadrettet. 

300 x   Alternativet (bør) blive ikke anderledes 

 

Statsautoriserede revisorer 
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Besvarelse 

58 x   
Hvis vores funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant fortsat skal være 
uløseligt forbundet med revisor, bør holdningen opretholdes. 

72 x   
I mindre firmaer, som der jo er langt flest af i Danmark, kan man jo sagtens 
blive fyret som revisor i løbet af året, hvorfor svaret også begrunde et nej 

105 x   
når revisor har værktøjerne (forbehold mv.) til rådighed, så synes jeg ikke der 
er argumenter for, at disse ikke bør anvendes 
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113 x   
Det er også i kundens interesse at eventuelle problemer beskrives ærligt og 
redeligt 

144 x   Det forudsættes at problemstillingerne er oplyst korrekt 

163 x   
Fordi vi får vores penge for at afgive en påtegning. Vi skal også tage alle typer 
kunder og ikke have en selektivering.  

166 x   
Vi er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal sikre valid info. til 
interessenterne, derfor bliv og skriv det nødvendige. 

171 x   Det synliggør opinionshopping jf. regler om til/fratrædelse. 

187 x   

Ved foregående spørgsmål sættes det lidt på spidsen med bemærkninger om 
at vi skriver til trods for fejl. Det er netop det der er vores rolle, og grunden til 
der er en påtegning. Derfor er det i fuld over ensstemmelse med 
erklæringsbekendtgørelse og vores rolle som samfundet tillidsrepræsentant at 
vi skriver, hvilke forhold der er væsnetlige for regnskabslæsers vurdering af 
regnskabet. Hvis vi ikke "blev og skrev" ville det hurtigt blive det vilde vensten 
tilstande, hvor man fratrøder ved problemer, indtil kunden finder en revisor der 
"skriver på alt" og det kan ikke være i branchens interesse. Derfror vigtigt at vi 
bliver og skriver det der er relevant at få udtrykt. 

189 x   Ofte vil vi frætræde som revisor bagefter 

191 x   
Regnskabsbruger bliver jo netop informeret omkring de nødvendige forhold - 
derfor er det bedste i de fleste tilfælde at "blive og skrive" 

202 x   Ellers risikerer vi "at miste" vores værdi som revisorer. 

209 x   

Det er i praksis dog nok i flere tilfælde formålstjenligt, at revisor tager 
konsekvensen og fratræder, når ledelsen ikke lever op til dens ansvar eller 
direkte handler uetisk. Dette vil også gavne revisors sag i en efterfølgende 
mediestorm 

220 x   Opretholdelse af 3-parts forholdet 

228 x   

Vi påtager os et hverv, og skal naturligvis  udfylde opgaverne. Fratræden som 
revisor er det mest ultimative signal, og bør kun gives hvis der grundlæggende 
ikke er basis for samarbejde (tillid). I modsat fald udvandes betydning. 

241 x   Ja, fordi det gennem en lang årrække har været god skik 

244 x   Overordnet og afhænger helt af problemstillingen 

247 x   

Det er vigtigt at vort ord står til troende, så hvis det pludselig viser sig, at 
kunden ikke er pålidelig mere, ville jeg nok blive og skrive i det år vi er igang 
med, og derefter forsøge at rette op på tingene.Hvis dette viser sig umuligt, 
ville jeg nok vælge at fratræde efterfølgende. 
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251 x   
Herudover "Ja" grundet vores opgave er at udtale os om regnskabet uanset de 
forhold det måtte indeholde. Disse skal blot afspejles i påtegningen. 

253 x   

Iøvrigt mener jeg det er ukollegialt, at fratræde i utide på baggrund af 
problemstillinger hos kunden. En ny revisor har i sagens natur ikke samme 
kendskab til kunden første gang, der revideres. Bliv og skriv og fratræd på 
generalforsamlingen hvis man ikke ønsker, at fortsætte som revisor. 

264 x   
Ja, fordi vi ikke skal "give aben videre" til en anden revisor, som måske ikke 
opdager det vi har opdaget. Vi skal blive og skrive, og herefter evt. fratræde. 

265 x   Afgørende for sikring af aktionær og kreditorinteresser 

284 x   

Fordi man kan ikke undlade at skrive bare fordi ikke alt er som det skal være. 
Men man har selvfølgelig ansvaret for at påtegningen udtrykker hvad der er 
galt i virksomhenden. 

290 x   

Ja - men problemstillingen er, at der ikke er konsekvenser ved fratræden i 
utide. Eksempelvis skal der indsendes udførlige oplysninger til ERST herom - 
jeg tror ikke det sker i alle tilfælde og "udførlige" oplysninger gives sjældent. 

299 x   
Reglen anvendes især hvor fratræden i utide vil sætte kunden i en situation 
hvor myndighedsfrister i så fald ikke vil kunne overholdes. 

302   x 

Det er ikke en nødvendighed. Tværtimod kan det være forretningsmæssigt 
skadeligt at være "forbundet" med kunder, der ikke har en god moral eller 
indstilling til regler og love. 

303 x   
Vi bliver og skriver, men vi tager naturligvis de fornødne forbehold eller 
supplerende oplysninger hvis der skal det. 
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Bilag 18 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 5 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 
revisor i % af 

total 
Statsautoriseret 

revisor i % af total 

Enig 76 167 60,32% 86,53% 

Delvis enig 39 24 30,95% 12,44% 

Delvis uenig 4 2 3,17% 1,04% 

Uenig 6 0 4,76% 0,00% 

Ønsker ikke at svare 1 0 0,79% 0,00% 

I alt 126 193     

 

Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 

Registrerede revisorer 

Respondentnr Enig 
Delvis 
enig 

Delvis 
uenig Uenig 

Ønsker ikke 
at svare Besvarelse 

14 x         Ellers er det bare at sende aben videre. kunden skal nok finde en der vil skrive. 

28 x         
Ja, for med en korrekt påtegning (forbehold/supp. oplysninger blilver læseren jo 
gjort opmærksom på problemer i regnskabet. 

38 x         Alternativet er måske intet materiale 

48 x         

Kun enig såfremt revisor skriver det der skal skrives i form af eventuelle 
forbehold og supplerende oplysninger. Ved regnskabsassistance skal vi enter 
opgradere til review eller afstå fra opgaven. Her er begrebet "Vi bliver og 
skriver" ikke anvendeligt. 

53 x         

Ny revisor vil måske overse noget og tidligere revisor har langt de bedste 
muligheder for at oplyse dette. Ofte er det også i sidste øjeblik med den slags 
kunder og ny revisor vil derfor have ringe mulighed for at nå til bunds i sagen 

55 x         
Graden er afgøfrende - og det er også vigtigt at man er helt skarp i erklæringen. 
Muligheden for at fratræde kan også være til stede. 

61   x       Netop ved at blive og skrive får offentligheden oplysning om "problemerne" 

64   x       afhængig af hvor grundigt uenigheden beskrives i erklærignen. 
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67     x     kommer an på væsentligheden i casen 

68   x       

Vi skal selvfølgelig tage forbehold eller supplerende oplysninger i 
revisionspåtegningen omkring de kritiske forhold, hvorved regnskabsbrugerne 
orienteres helt eller delvist 

71 x         Uoverensstemmelser oplyses i vores påtegning 

89   x       Afhængig af væsentligheden 

102 x         Det ligger jo i uddannelsen og jobbet som revisor 

103   x       Visse revisorer lader sig desværre "købe" 

122   x       Erklæring 

126 x         
Hvis revisor formulerer sig korrekt i sin påtegning mner jeg helt klart revisor 
lever op til begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant 

159 x         Se min kommentar fra forrige spørgsmål 

165   x       Afhænger helt af hvad der skrives om i påtegningen 

176 x         

Hvis vi år, når vi er uenige mistes mange vigtige informationer fra fratrædende til 
ny revisor - her må det være bedre at vi bliver og skriver og så udtrykker vores 
uenighed i påtegningen 

180 x         
Ja. Så længe, der er en rød tråd mellem erklæringsobjektet og den afgivne 
erklæring er udgangspunktet, at vi som revisorer lever op til vores ansvar.  

193 x         
Ja i allerhøjeste grad. Det kan ikke være i offentlighedens interesse, hvis en 
kunde kan "shoppe rundt" indtil de finder en som vil skrive anderledes. 

203   x       
Man kan jo ikke nøjes med at skrive i protokollen, der skal jo anføres forbehold 
og supplerende oplysninger i påtegningen på regnskabet 

208 x         Afgørende element i begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant 

282 x         Ja, hvis der gøres brug af suppl. oplysninger/forbehold i påtegningen 

296 x         Ja, for bliver man og skriver, må man vurdere der er "håb". Ellers går man. 

300 x         samme som sidste spørgsmål 

 

Statsautoriserede revisorer: 

Respondentnr Enig 
Delvis 
enig 

Delvis 
uenig Uenig 

Ønsker ikke 
at svare Besvarelse 

39 x         Forudsat uenigheden udtrykkes klart 

42 x         Dog afhængig af hvad der menes med en "tvivlsom" kunde. 

58 x         Det er jo lige netop i disse situationre, hvor det er mest påkrævet. 

72 x         Ja det mener jeg, fordi han står fast 

75 x         Ja - revisionspåtegningen er vores meddelelsesmiddel til offentligheden. 
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95 x         

Dog kun til en hvis grænse, dvs. ikke år efter år, hvis der fx. er konstateret bevidst 
regnskabsmanipulation eller lign. fra ledelsens side. Men man bliver og skriver det 
pågældende år, inden man så fratræder.  

101 x         det er vor pligt  

107 x         Det bør ikke være muligt at få en anden påtegning hos en anden revisor 

113 x         
Kunden skal have påtegnet sit regnskab for ikke at blive tvangsopløst. Bedste 
resultat opnås hos den faste revisor uanset ubehagelig konklusion 

124 x         Det er vigtigt for offentligheden at de bliver informeret om evt. fejl. 

131 x         
Regnskabslæser bliver dermed gjort opmærksom på problemstillingerne og kan 
agerer derudfra. Dog et problem med det stigende fravalg af revision 

132 x         Dårligedommene kommer frem i lyset 

136 x         
Det er bedre at få aflagt et regnskab med korrekt information om problemer, end 
at sende kunde "nedad" i branchen indtil kunden finder et bråddent kar. 

144 x         

Det tvilsomme skal være afdækket og fremgå af påtegningen hvis forholdet ikke 
er korrekt oplyst i regnskabet. Vi skriver ikke på en "tvivlsom" kunde for at hjælpe 
med at dække over noget - så skal fejlen/usikkerheden præcisseres og fremgå af 
regnskabet / påtegningen 

145   x       
med mindre det er en ass. erklæring hvor vi ikke kan modificere vor erklæring - 
skal derfor istedet frastå opgaven 

148 x         

Ved netop at udtrykke sin konklusion upåagtet, at denne måtte værenegativ og til 
ugunst for kunden, lever revisor op til sit ansvar overfor offentligheden og den 
uafhængighed, som skal være kendetegnede for revisionsbranchens virke 

158 x         tvivlen er synlig i revisors erklæring ! 

163 x         Alternativet er at kunden finden en skruppelløs revisor (det kan ske alligevel). 

166 x         Det er den måde, interessenterne får den reelle info. om regnskabet. 

171 x         
Revisor skal påtegne regnskab; han er ikke Messias og skal omvende slynglerne. 
Det sidste er en myndighedsopgave. 

173 x         Vi udtrykker jo netop vores uenigheder i vores konklusion. 

174 x         
Hele pointen med revisors påtegning er netop at revisor skriver sin mening om 
regnskabet. Ikke at revisor "stikker af", når revisor er uenig 

175 x         
Når man bliver og skriver gør man netop offentligheden opmærksom på de 
problemer, der er. 

178 x         
Det kommer til udtryk i vores påtegning som forbehold eller supplerende 
oplysninger 

186 x         
alternativet er, at regnslabsbruger ingen oplysninger får; men det kan dog blive så 
grelt, at revisor må fratræde 
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187 x         

Med henvisning til tidligere. Går opmærksom på om der er problemer i regnskabet 
og så har du netop forsynet regnskabsbruger med de relevante oplysninger. Men 
det er klart tdet stiller krav til kvaliteten af påtegningen, for eventuelle 
probelmstillinger skal naturligvis fremhøves for regnskabslæser. Det er også klart, 
at hvis der er tale om lovgivningsmæssige overtrædser af grov karakter, så man 
skal involverer SØK mv, bør samarbejdsforholdet overvejes. Revisors integritet 
skal også og professionelle risiko skal i sagens natur også overvejes. 

191 x         
Det er bedre for offentligheden at revisor bliver og skriver - og informere om de 
nødvendige forhold - fremfor at alle revisorer bare forlader posten 

206 x         
Alternativet til bliv og skriv er jo at fratræde, eller at skrive under på noget, der er 
forkert - og ingen af de to alternativer er acceptable. 

207 x         
Så længe vi holder fanen højt og skriver det der skal skrives, 
forbehold/supplerende oplysninger 

209 x         
Men jf. dog tilføjelse under sidste spørgsmål. Hvis ikke vi fratræder efterfølgende 
kan vores etik være komprimenteret 

211 x         
hvis revisor har accepteret kunden inden revisionens påbegyndelse skal revisor 
afslutte revisionen, medmindre kunden decideret vælger ny revisor.  

218 x         
Det er vigtigt at gøre opmærksom på de eventuelle fejl og mangler der er i 
regnskabet, således at kreditgivere kan vurdere risikonen 

220 x         
Under forudsætning af, at arbejdet og erklæring er udført i overensstemmelse 
med lovgivning og standarder 

231   x       det er et problem hvis ikke der eksistere tilid mellem kunnden og revisor 

234 x         Hvis det beskrives godt nok i vores påtegning 

236 x         Man kan jo så som revisor vurdere, om man ønsker genvalg  

237 x         
Udblødes (desværre) af, at revisors erklæring ikke får tilstrækkelig 
opmærksomhed 

241 x         
Tidligere spørgsmål gik på problemstillinger i regnskabet, nu er det en tvilsom 
kunde. Burde være afdækket i kundeaccept facen.  

244     x     Dette afhænger jo igen af problemstillingen, så det er lidt en både/og 

247 x         jvf. besvarelse til pkt. 4 

251 x         

Afhænger dog af, hvad du mener med "tvivlsom kunde", da dette kan tolkes 
meget bredt. Begrebet "tvivlsom kunde" burde defineres nærmere i 
undersøgelsen, for at give værdi. Når det er sagt, så må det være selve 
definitionen på offentlighedens tillidsrepræsentant, at man bliver og skriver, for 
igennem påtegningen at udtale sig om regnskabet. Og i øvrigt forholde sig til øvrig 
lovgivning, herunder hvidvasklovgivningen. 

264 x         

Det er vel netop det begrebet går ud på, at vi ikke stikker halen mellem benene og 
løber væk, når det bliver svært, men vi bliver og modificerer vores påtegning, 
således offentligheden kan få at vide hvad det er vi har fundet. Hvis vi kun vil lave 
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blanke påtegninger er vores rolle ligegyldig. 

265 x         

I høj grad. Vi gør opmærksom på forhold i regnskabet (forbehold for fejl), samt 
forhold hvor ledelsen kan ifalde ansvar ved overtrædelse af lovgivningens krav. 
Dette kan reducere de samlede tab for samfundet generelt. 

270 x         
Sålænge at uoverensstemmelserne kommer til udtryk i påtegningen er man netop 
offentligheden sikkerhed for at problemer kommer til kendskab. 

277   x       
Vi kan i revisionspåtegningen gøre opmærksom på konstaterede problemer  - 
uden revision lidt mere problematisk. 

278 x         

Paradokset opstår, hvor vi er dybt uenige med en kunde - skriver det vi skal skrive 
og bagefter skal sende kunden en stor regning for mertidsforbruget. I de sitationer 
er fokus at påtegningen er korrekt også selvom vi ikke er sikret vores honorar. 

284 x         

Jeg ved ikke præcist hvad der ligger i begrebet tvivlsom kunde. Men hvis det er 
en kunde hvor man ikke får tilstrækkelige oplysninger, skal konklusion eller med 
manglende konklusion afspejle dette. Ansvaret må så ligge hos regnskabslæser, 
som ikke bør drage beslutninger ud fra regnskabet. 

290 x         

Problemstillingen er, at revisor ofte rammes af kvalitetskontrollanters perfide 
kommentarer til påtegninger, så det er bedre at fratræde end at skrive en 
påtegning, som altid kan diskuteres om den opfylder alle krav teoretisk. 

292 x         Under forudsætning af, revisor skriver det nødvendige og ikke "putter" tingene. 

299 x         
Men det er et krav at revisors erklæring uomtvisteligt giver regnskabslæser 
opfattelsen af den herskende uenighed og usikkerhed.  

302   x       Vi er med til at sikre, at det ikke bliver endnu værre med overtrædelser og andet. 

303   x       

Dit spørgsmål lyder som om at det er negativt at blive og skrive. Jeg mener 
tværdimod det er meget positivt, da man selvfølgelig gennem relevante forbehold 
eller supplerende oplysninger gør regnskabslæser opmærksom på de 
uoverensstemmerlser eller andet. Bryder mig ikke om betegnelse "tvivlsom 
kunde", da vi jo hvis der er tvivl om noget tager et forbehold eller supplerende 
oplysning. 

306 x         

Revisor bør blive og skrive i det regnskabsår, hvor det tvivlsomme ved kunden 
viser sig, derefter kræve opretning med en frist, og først derefter fratræde hvis 
kunden ikke retter ind. 

309 x         
det er netop ved at efterleve "bliv og skriv" at man træder i karakter som off.till. 
repr 
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Bilag 19 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 6 

Fordelingen af besvarelserne fordeler sig som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoris
eret revisor 

Registreret 
revisor i % af 

total 

Statsautoriseret 
revisor i % af 

total 

Sygdom 2 0 1,06% 0,00% 

Inhabilitet 2 9 1,06% 2,93% 

Manglende kompetencer 7 2 3,70% 0,65% 

Manglende ressourcer 3 1 1,59% 0,33% 

Uenighed om værdiansættelse 6 8 3,17% 2,61% 

Uenighed om forbehold ved påtegning 12 10 6,35% 3,26% 

Uenighed om revisionshonorar 30 54 15,87% 17,59% 

Ej mulig tilstrækkelig dokumentation 11 6 5,82% 1,95% 

Pensionering 0 0 0,00% 0,00% 

Deponering 0 1 0,00% 0,33% 

Samarbejdsvanskeligheder 36 69 19,05% 22,48% 

Ledelsen har begået besvigelser 6 15 3,17% 4,89% 

Bestyrelsen har begpet besvigelser 0 5 0,00% 1,63% 

Omdømme/image 15 21 7,94% 6,84% 

Aldrig fratrådt inden hvervets udløb 41 74 21,69% 24,10% 

Anden årsag 18 32 9,52% 10,42% 

Total 189 307 100,00% 100,00% 
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Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 
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Besvarelse 

4                                 x 
Kunden havde ikke betalt regning fra 
sidste år 

6                                 x Vi ikke kan få det ønskede materiale  

32             x         x         x Manglende betaling fra tidligere år 

48                                 x 
Mistanke om forsikringssvindel - en moral 
sag. 

61                                 x 
Ledelsen fratrådte, så var der ingen, at få 
oplysninger fra 

68 x           x                     

Under egen sygdom fik mine partnere 
sorteret i de problematiske kunder og det 
har vi ikke fortrudt. 

69                                 x manglende betaling 

96                               x   

Jeg kan ikke huske at jeg er fratrådt, men 
der kunne måske opstå tvivl om vores 
honorering. 

108                               x x 
Har fratrådt p.g.a. manglende betaling af 
tidl. års honorar 

126             x                     honorar 

159                                 x Uenighed omkring honorar 

165             x               x     
Manglende interesse fra ledelsen til at få 
styr på regnskabet m.v. 
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208             x                     Fravalg foretaget af ledelsen 

213                                 x Maglende betaling 

233                                 x manglende betaling 

281                               x   har ikke været udsat for situationen 

296                                 x 
Ikke muligt at få adgang til materialet, 
fråtrådte inden en evt. tvangsopløsning. 

305                                 x Manglende betaling. 
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Besvarelse 

1                               x   
Jeg har aldrig fratrådt umiddelbart før en 
erklæring 

12                       x x x x     
Hvis der skal indberettes til SØK.så gøres 
det samtidig med fratrædelsen 

25                                 x Klienten ønsker ikke at aflægge regnskab 

58                               x   

Der fidnes situationer, hvor virksomhedens 
ledelse på eget initiativ har foretaget et 
revisorskifte på grund af uenighed med 
ledelsen. 

60                             x   x 
manglende udlevering af materialer...og 
forventning om tvangsopløsning. 

63   x                             x Kunden har valgt ny revisor 

75                       x         x 

For små selskaber er det typisk manglende 
kommunikation/respons fra ledelsen, der er 
årsagen. Altså mere uprofessionalisme fra 
ledelsen end egentlig ueninghed. 

78             x                   x Manglende betaling af forrige års honorar. 
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Hvis dette udestående er betydeligt opstår 
der i sig selv en form for inhabilitet 

82             x         x         x 

Jeg har ikke fratrådt som revisor optil at 
regnskab har skulle være færdig. Det er 
sket, at en kunde har valgt en anden revisor 
pga. at vi har været uenige. Hvis der har 
været væsentlig uenighed med ledelsen, så 
har jeg evt. fratrådt efter at regnskabet er 
udarbejdet. Dette er sket ud fra en samlet 
vurdering af samarbejdet med kunden. Har 
kunden forsøgt at give mig urigtige 
oplysninger så er jeg fratrådt, men først efter 
at regnskabet er lavet og jeg har afgivet min 
konklusion på regnskabet. Derudover kan 
der også have været uenighed om honorar 
som har været årsag til at jeg er fratrådt. 
Men igen - aldrig op til en frist for 
regnskabsaflæggelse. 

84                       x         x Ledelsen ønsker ikke at aflægge årsrapport 

107   x                               Min kæreste blev bogholder hos kunden 

118                                 x 

jeg er blevet og skrevet, men det er sket at 
ledelsen har skiftet mig ud, fordi de ikke var 
enig i min "bliv og skriv" 

146                                 x Manglende betaling af tidliger års honora 

148                         x x     x 
Ulovligheder, som ledelsen ikke ønskede at 
bringe til ophør eller få bragt i orden 

154             x         x         x 
Uenighed med ledelsen om omkostningers 
karakter (privat / erhvervsmæssig) 

158         x                         
uenigheden medførte at kunden skiftede 
revisor. 

162                                 x 

Manglende betaling for udført arbejde - 
derved indirekte inhabilitet.  (det er nok den 
du vil se oftest) 

171                     x           x Betaling af honorar 

177                               x   
Jeg bliver og skriver, og fratræder på den 
ordinære GF 

178                             x   x tvivlsomme bilag og transaktioner 

179                                 x 

Stoler ikke længere på kunden - har ikke 
samme værdisæt for opførsel, og opfattelse 
af hvad er rigtigt og forkert 
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191             x         x           
Du mangler en post "Manglende tillid til 
ledelsen" 

192             x                   x Manglende betaling af sidste års honorar 

194             x         x         x 
I tilfælde af manglende modtagelse af 
materiale.  

200                                 x 

Ved uenighed har vi oplevet at blive fravalgt 
inden vi kunne komme med en konklusion i 
påtegningen 

227                                 x Uenighed om honorar 

236                                 x 
Ledelsen ønskede at fratræde pga. dårlig 
økonomi. Revisor fratrådte samtidig 

242                       x         x 
Manglende betaling af tidligere års 
honorarer. 

247                               x x f.eks ved konkurs og lign. 

250             x                   x Manglende betaling af honorar 

251                               x   

Dog eksempler på at kunde har valgt ny 
revisor grundet uenighed om forhold i 
regnskab 

256                                 x 

Ved væsentlig uenighed med en kunde er 
det oftes kunden, der træffer beslutning om 
revisorskift. Jeg har således ikke oplevet 
selv at fratræde på grund af uenighed, men 
jeg har oplevet at blive fyret at flere af 
ovennævnte årsager. Eneste tilfælde hvor 
jeg er fratrådt skyldtes at kunden havde 
afgivet bevidst urigtige oplysninger til både 
undertegnede og til bank. 

259                                 x ledelsen fratrådt 

264                                 x 
Jeg kunne ikke få fat i ledelsen/ejerne, de 
svarede ikke på mails eller telefonopkald. 

295                       x         x Manglende betaling af tidligere års fakturaer 

298                                 x 

Manglende overholdelse af pligter i relation 
til fravalg af revision (kunden indsender selv 
årsrapport uden revisionspåtegning) 

303                                 x 

Jeg har fratrådt efter jeg har skrevet, men i 
de tilfælde har jeg gjort opmærksom på 
eventuel overensstemmelse i forbindelse 
med afgivelsen (i form af en supplerende 
oplysning eller forbehold). 



 

 

Side 130 

 

306   x   x                           Én årsag pr. sag angivet. 

311             x x         x x       

I to tilfælde har dokumentation for going 
concern været helt fraværende, hvor det 
ikke var muligt at danne en konklusion.  

313                                 x Direkte mistillid til ledelsen 
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Bilag 20 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 7 

 

Fordelingen af besvarelser er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoris
eret revisor 

Registreret 
revisor i % af 

total 

Statsautorisere
t revisor i % af 

total 

Sygdom 69 115 10,92% 10,79% 

Manglende kompetencer 77 150 12,18% 14,07% 

Manglende ressourcer 39 91 6,17% 8,54% 

Uenighed om værdiansættelse 22 12 3,48% 1,13% 

Uenighed om forbehold ved påtegning 31 17 4,91% 1,59% 

Uenighed om revisionshonorar 55 103 8,70% 9,66% 

Ej mulig tilstrækkelig dokumentation 23 10 3,64% 0,94% 

Pensionering 54 120 8,54% 11,26% 

Deponering 63 126 9,97% 11,82% 

Samarbejdsvanskeligheder 62 101 9,81% 9,47% 

Ledelsen har begået besvigelser 36 48 5,70% 4,50% 

Bestyrelsen har begpet besvigelser 35 50 5,54% 4,69% 

Afhændelse af revisionsvirksomhed 54 100 8,54% 9,38% 

Aldrig 2 7 0,32% 0,66% 

Anden årsag 10 16 1,58% 1,50% 

Total 632 1066 100,00% 100,00% 

 

Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 
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Besvarelse 

28 x x x       x x             x Problemer med habilitet 

32 x x x       x x x x x       x Manglende betaling 

55             x x   x           

Normalt finder man en løsning. Det kan jo også 
være at kunden ønsker anden revisor når vi 
fortæller omkring erklæring m.v. !! 

68 x     x x       x   x x x     

Udgangspunktet er selvfølgelig at vi skal blive og 
notere alle problemstillinger i 
revisionspåtegningen, men der er trods alt 
grænser for hvor meget man skal finde sig i som 
revisor. 

93                 x           x 
Såfremt revisor har et overforfaldent udestående 
hos kunden 

112                             x Kan ikke komme i kontakt med ledelsen 

208                             x 

Udgangspunktet/hovedreglen er "bliv og skriv" - 
kun ved helt uoverskuelige 
samarbejdsvanskeligheder/besvigelser eller 
virksomhedens manglende vilje til at betale for 
revisionsarbejdet kan fratrædelse i løbet af året 
accepteres 

221                             x ikke besvaret 
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Statsautoriserede revisorer: 
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Besvarelse 

19   x x                       x Manglende betaling af revisors honorar 

58 x x x       x x x             

Sygdom: ingen mulighed for at overlade hvervet 
til en kollega. Uenighed om revisorhonorar bør 
medføre fratræden, da revisor ellers mister sin 
uafhængighed. 

73             x x   x           

Som udgangspunkt fratræder man ikke som 
revisor bortset fra ovenstående tilfælde hvor 
revisor ophører med sit erhverv som revisor. I 
mange af disse tilfælde har revisor jo alligevel 
sørget for at en revisorkollega har overtaget 
hans virksomhed. Ellers er det bliv og skriv. Vi 
kan jo blive tvunget til at fratræde, hvis ledelsen 
ikke vil acceptere vores forbehold i 
påtegningen, men så videregiver vi jo dette til 
den nye tiltrædende revisor. 

82 x x           x x   x x x   x 

Man kan ikke fratræde op til fristen for 
udarbejdelse af regnskab. Det kan dog godt 
være at kunden så vælger en anden revisor. 
Man bliver og skriver sin konklusion. 

98 x x x       x x   x x       x 
Manglende betaling af honorar og manglende 
ledelse 

105                 x           x selskabets konkurs/øko. vanskeligheder 

107 x x x       x x   x           Inhabilitet 

144 x                             
Det er typisk ejer der fravælger revisor pga af 
uenighed om påtegningen 

147 x x         x x x x x       x Opstået inhabilitet 

163     x           x   x         Løgnagtighed i vidt omfang 

175 x           x x x x           manglende kompetancer og manglende 
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resourcer bør ikke forekomme, da det skal være 
fanget i acceptfasen 

190 x x x x x x x x x x x x x     en konkret vurdering 

192                 x     x x   x 
Manglende betaling af tidligere års 
revisorhonorar 

207 x x x       x x   x         x 
Betydelig risiko for at vi ikke kan få betaling for 
vort arbejde 

209 x             x       x x   x 
Hvidvaskning eller andre kriminelle 
forretningsmetoder 

220 x x x       x x     x x x   x 
Revisor kan altid fratræde, medmindre det 
strider mod god revisorskik 

228 x x x       x x   x   x x     

Vedr. besvigelser må det afhænge af de 
konkrete omstændigehder, dvs. karakteren af 
besvigelsen og ledelsens ageren herpå 
(anmeldelse mv)...forudsætter naturligvis at 
dokumentaionten er klar og entydig! 

241             x x   x x     x x 
Der intræder forhold hvor der kan være tvivl om 
revisor uafhængighed 

244                             x 

Forholdet omkring flere af ovenstående punkter 
skal jo vurderes ved tiltræde og ikke fratræden, 
da revisor godt er bevidst om egen 
kompetencer, ressourcer, deponering mv. (som 
regel da) 

247                             x 

Jeg har ikke helt styr på teorien omkring dette 
emne. Jeg har i årenes løb talt med kolleger 
eller andre rådgivere, hvis der var specielle 
problemer.Ved mange af dine punkter hvor 
ansvarshavende revisor ikke står distancen, - 
f.eks de første 3 m.fl. - vil man typisk sørge for 
at afhjælpe problemet via sit netværk. 

250             x   x   x       x Manglende betaling af honorar 

251                             x 
Kan ikke generaliseres, men må bero på 
konkret vurdering i den enkelte sag 

253                           x   
Samarbejdet kan selvfølgelig være så belastet, 
at den bedste løsning kan være, at fratræde.  

256 x x x       x x     x         

Pensionering og deponering under 
forudsætning af, at revisiosnvirksomheden 
samtidig lukkes. Sygdom under forudsætning 
af, at ikke andre i revisionsvirksomheden kan 
udføre opgaven. 
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270 x x x       x x   x x x x     

Det er ikke kun en ret men en pligt i mange 
tilfælde. Angående besvigelser skal man kun 
fratræde hvis de pågældende personer 
fortsætter i virksomheden (er tilliden væk 
mellem ledelse og revisor men jeg at man skal 
fratræde). 

306 x x x           x x           

Pensionering og deponering bør være planlagt 
før valg/genvalg, så det ikke er årsag til 
fratræden i utide. 

313 x x         x x   x   x x   x Mistillid 
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Bilag 21 - Spørgsmål 8 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 

Registreret 

revisor 

Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 

revisor i % af 

total 

Statsautoriseret 

revisor i % af 

total 

Altid 2 1 1,59% 0,52% 

Ofte 7 21 5,56% 10,88% 

En gang i mellem 47 51 37,30% 26,42% 

Sjældent 67 112 53,17% 58,03% 

Aldrig 3 8 2,38% 4,15% 

Total 126 193 100,00% 100,00% 
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Bilag 22 - Spørgsmål 9 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 

Registreret 

revisor 

Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 

revisor i % af 

total 

Statsautoriseret 

revisor i % af 

total 

Ja 27 45 21,43% 23,32% 

Nej  94 136 74,60% 70,47% 

Ved ikke 5 12 3,97% 6,22% 

Total 126 193 100,00% 100,00% 
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Bilag 23 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 10 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 
Registreret revisor 

i % af total 
Statsautoriseret 

revisor i % af total 

Sygdom 1 0 2,13% 0,00% 

Inhabilitet 0 0 0,00% 0,00% 

Manglende kompetencer 1 1 2,13% 1,23% 

Manglende ressourcer 1 0 2,13% 0,00% 

Uenighed om værdiansættelse 6 9 12,77% 11,11% 

Uenighed om forbehold ved påtegning 6 8 12,77% 9,88% 

Uenighed om revisionshonorar 8 11 17,02% 13,58% 

Ej mulig tilstrækkelig dokumentation 4 13 8,51% 16,05% 

Pensionering 0 0 0,00% 0,00% 

Deponering 0 0 0,00% 0,00% 

Samarbejdsvanskeligheder 11 25 23,40% 30,86% 

Ledelsen har begået besvigelser 5 8 10,64% 9,88% 

Bestyrelsen har begpet besvigelser 1 3 2,13% 3,70% 

Afhændelse af revisionsvirksomhed 0 0 0,00% 0,00% 

Anden årsag 3 3 6,38% 3,70% 

Total 47 81 100,00% 100,00% 
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Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 
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Besvarelse 

102                   x   x       Materiale altid i sidste øjeblik 

185                             x Ledelsens integritet 

308                             x ledelsen ville ikke aflægget et regnskab 

163                             x Hæderlighed og kemi mellem kunde og jeg 

171                       x       i kombination med dårlige resultater. 

257                             x 

Uenighed med ledelsen omkring typen af erklæring 
(4410 vs. review) grundet manglende materiale til 
brug for erklæringsafgivelsen  
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Bilag 24 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 11 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 
Registreret revisor i 

% af total 
Statsautoriseret 

revisor i % af total 

Image/omdømme 28 50 9,79% 9,98% 

Økonomi 37 33 12,94% 6,59% 

Lovgivning 24 32 8,39% 6,39% 

Pligt overfor aktionærerne 45 110 15,73% 21,96% 

Hensyn til regnskabsbrugerne 51 120 17,83% 23,95% 

God revisorskik 86 150 30,07% 29,94% 

Andet motiv 15 6 5,24% 1,20% 

Total 286 501 100,00% 100,00% 

 

Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 

Registrerede revisorer: 
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Besvarelse 

28           x x Integritet 

68         x x x se tidligere svar 

102           x   Det ligger som sagt i jobbet som revisor 

108             x Manglende kompetance 

121             x jeg er ikke enig 

161             x Hvis kunden ikke har tid til at få en anden revisor til at lave arbejdet 

180 x x x     x x 
Som valgt revisor er udgangspunktet, at arbejdet gøres færdigt. Revisorerklæringen må så afspejle 
resultatet af revisionen. 

217             x Ved ikke 

221             x ej besvaret 

305   x         x tidspres for indsendelse 



 

 

Side 141 

 

 

 

Statsautoriserede revisorer: 
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Besvarelse 

12             x ikke relevant 

58           x   Jeg håber ikke, at nogle revisorer bliver på grund af økonomien. 

113 x     x x x   Hensyn til klienten, da fratræden kan medføre vanskeligheder med at fortsætte virksomheden 

163             x Ved komplet uhæderlighed (Nordisk Fjer) 

171             x En aftale er en aftale. 

184       x   x x En anden revisor vil ikke blive stillet bedre 

270     x x x x   Jeg mener at man altid bliver og skriver indtil tilliden er brudt mellem revisor og ledelsen. 

284       x     x afhængighed, nogle sager tyder på at dette er motivet. 
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Bilag 25 - Spørgsmål 12 

 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 

Registreret 

revisor 

Statsautoriseret 

revisor 

Registreret revisor i 

% af total 

Statsautoriseret 

revisor i % af total 

Ja 52 114 41,27% 59,07% 

Nej 6 8 4,76% 4,15% 

I særlige tilfælde 47 63 37,30% 32,64% 

Ønsker ikke at svare 21 8 16,67% 4,15% 

Total 126 193 100,00% 100,00% 
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Bilag 26 – Uddybende besvarelse til spørgsmål 13 

Modtagne åbne besvarelser opdelt på registrerede og statsautoriserede revisorer er som følger: 

Registrerede revisorer 

Nr. Besvarelse 

2 Manglende samarbejde med ledelsen 

4 Der kan være forskellige grunde. Men at kunden ikke betaler sin regning er en god grund til at fratræde 

5 Væsentlig uenighed med ledelsen om formulering af revisors erklæring. 

6 Når det er aktuelt 

13 
Grundlæggende uenighed med ledelsen.  Ledelsen bliver involveret i ulovligheder også forhold som ikke direkte vedrører virksomheden som 
er omfattet blandt andet straffeloven (vold, røveri m.v.) 

14 besvigelser og bevidst urigtige oplysninger. manglende tillid til ledelsen 

17 Som tidligere anført ved honorartvist/manglende betaling og samarbejdsvanskeligheder med ledelsen. 

22 Uenighed med ledelsen omkring regnskabsposter, hvor vi ikke må give forbehold. 

24 
Hvis man ikke mener at regnskaber vises korrekt og man ikke kan overbevise ledelsen om det samt de ikke har forståelse for det man 
påpeger. 

27 Uenighed om honorar - sikkerhed for honorar 

28 Det synes jeg er tilstrækkeligt belyst ved et tidligere spørgsmål: Manglende habilitet, sygdom, kompetancer, ressourcer. 

29 sygdom, besvigelser, afhændelse af virksomhed 

32 Altid når det betids 

33 I tilfælde hvor der kan gives en god begrundelse. Uenighed mellem ledelse og revisor er ikke en god begrundelse. 

36 Sygdom mv. 

37 manglende honorering 

38 Honorar,Manglende samarbejde om materialet. 

43 Hvis det ikke betyder utilsigtet skade for selskabet og uenigheden mellem revisor og ledelse er fatal og dermed en gensidig aftale. 

45 Samarbejdsvanskeligheder - fratræden er i kunde og revisors interesse 

48 Hvis revisor ikke mener at kunne få sit honorar. Hvis fratrædelsen sker i rimelig tid kan andre argumenter anvendes - se tidligere svar. 

53 hvis kunden har reel mulighed for at få lavet det andet sted, og kunden ikke kommer i vanskeligheder på grund af beslutning 

54 Ved en ekstra ordinær generalforsamling 

55 Løbende dialog med kunden kan gøre at vi vælger at afslutte samarbejdet og dermed fratræde som revisor.  

57 Hvis ledelsen ikke vil underskrive  

59 Assistance erklæring med væsentlig uenighed  

61 Ved umulig kommunikation med ledelsen, så arbejdet ikke kan gøres færdigt 

64 Bedrageri af bestyrelsen, uenighed i erklæringen. 

65 Når vi er uenig i forhold, som ikke ville kunne afdækkes via vores erklæring 
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67 Kundens etik betyder meget samt kundens forståelse for revisors ansvar som offentlighedens tillidrepræsentant 

68 Hvis kunden ikke har betalt honorarnotaen fra sidste regnskabsudarbejdelse. 

69 Efter regnskabsårets udløb stort set kun manglende betaling 

71 Uenighed med ledelsen 

79 Gøres i tilstrækkelig god tid, så kunden uden problemer har den fornødne tid til at finde en ny revisor. 

83 Såfremt der ikke kan opnås et fornuftigt samarbejde med ledelsen 

89 Altid 

92 Uenighed omkring væsentlige regnskabsposter 

93 
Fratræden kan ske, såfremt det er inden kundens regnskabsårs udløb og skyldes uoverensstemmelser om regnskabsposter, revisorhonorar 
eller lign. 

96 
Samarbejdet med ledelsen kan vel tænkes at blive så dårligt, at en revision er umulig. Ligeledes kan uenighed om vores honorering være en 
gyldig grund. 

100 Man kan altid fratræde med en begrundelse 

102 Hvis regningen ikke bliver betalt eller samarbejdsklimaet ikke fungerer (skal varsles i god tid) 

106 hvis ledelsen blander sig i revisors påtegning 

108 Hvis selskabet for anden aktivitet der ikke kan indeholdes i dine kompetencer.  

111 Ved uoverensstemmelser 

112 Hvis man ikke kan komme i kontakt med ledelsen 

115 Sygdom, deponering, salg af virksomhed 

120 Hvis ledelsen af virksomheden er aldeles usamarbejdsvillige/ikke er til at komme i kontakt med. 

121 hvis du ikke har mulighed for at få dokumentationer osv. 

123 Når ledelsen ikke samarbejder  Når honorar ikke betales 

125 Ikke muligt at få et brugbart regnskabsmateriale 

126 uenighed om honorar.  væsentlige samarbejdsvanskeligheder  svig og bedrag   

130 Uoverensstemmelser med ledelsen                          Ledelsens/revisors "kemi"                              Manglende accept af opgaven som helhed. 

135 Sygdom og manglende kompetencer 

143 Ved bevidst besvigelse fra ledelse eller ved revisors alvorlige sygdom m.v. 

156 Image/omdømme 

157 Betaling af revisorhonorar 

159 Uenighed om honoraret 

165 Manglende kompetencer, deponering af autorisation 

172 Uenighed om honorar mv. 

176 Uenighed med ledelsen om honoraret - det er den ofte situation, hvor vi fratræder i utide 

180 

I princippet kan der altid afgives erklæring, men ved manglende materialer, manglende tilbagemeldinger/kommunikation eller løgne fra 
ledelsens side kan man komme ud for, at det ikke giver mening at udføre revision og efterfølgende at afgive erklæring. Her vil fratrædelse give 
mening. 
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185 Ved uenighed om honorar.  Hvis ledelsen modarbejder revisionen. 

193 Uenighed om honorar, dårlig kemi mellem revisor og ledelse, manglende tillid til ledelse 

203 
Ved væsentlig uenighed og manglende tillid mellem kunde og revisor - jeg mener godt man som revisor kan fratræde hvis man ønsker det. Det 
kræver bare en meget omfattende beskrivelse til Erhvervsstyrelsen 

213 Manglende betaling af honorar. 

214 Muligheden er der, men i de fleste tilfælde vil man skrive sig ud af problemet i påtegningen.  

216 Hvis man ikke vil associeres med en given virksomhed 

219 Hvis revisor ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med kunden - kunden skylder meget til revisor mv 

232 manglende kommunikation med selskabets ledelse 

238 manglende kompetencer og ressourcer  dødsfald  afhændelse af revisionsvirksomhed 

248 Kunden ikke accepterer evt. forbehold/supplerende oplysninger i revisionspåtegning.  

249 Honorarspørgsmål 

260 

Hvis der er et nødlidende virksomhed som man f.eks. ikke kan få vished om at værdiansættelsen er korrekt. Og dette har afgørende betydning 
for regnskabet i forhold til f.eks. kreditgivere. Virksomhedens ledelse vil ikke underskrive regnskabet pga der er gjort opmærksom på dette i 
regnskabet at der er usikkerhed om en væsentlig post.  

267 Ved lovovertrædelser f.eks. hvidvaskningsloven 

276 Hvis samarbejdet med ledelsen er ikke-eksisterende. 

281 Hvis Erhvervsstyrelsen godkender fratrædelsen i utide. 

282 Uenighed med ledelsen.  Hvis der ikke kan afgives en "forsvarlig" påtegning 

286 intet samarbejde med ledelsen, overhoved. 

289 Såfremt kunden er i økonomiske vanskeligheder og ikke vil/kan betale honoraret forud. 

296 At man ikke modtager materiale til at udarbejde regnskabet, og ikke forventer at få adgang til det.    

297 Såfremt man ønsker at fratræde kan man nok finde en grund 

300 Beslutninger træffes jo ud fra de emner der er i tidligere spørgsmål 

301 Ved uenighed med ledelse er det en vigtig mulighed 

305 uafhængighed 

308 fx manglende samarbejdsmuligheder med ledelsen (kemi) 

315 Kunden kan/vil ikke betale revisorhonorar   

316 Ofte er det honoraret der er afgørende 

318 Hvor kunden ikke betaler, hvis de er inhabil, sælger virksomheden, og flere 
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Statsautoriserede revisorer: 

Nr. Besvarelse 

1 Spørgsmålet er for bredt 

11 manglende betalg af honorar 

12 Sende et brev til Erhvervsstyrelsen 

18 Altid 

19 Hvor kunden ikke har betalt foregående forfaldne honorarer  

21 Såfremt ledelsen har foretaget besvigelser, eller ikke vil udlevere materiale. 

23 Bliver ejer og revisor uenige vil der i praksis være muligt at fratræde. 

25 Qua de grunde der er givet i tdiligere svar 

30 Manglende honorarbetaling 

39 Såfremt ledelsen ikke ønsker vi skal blive og skrive 

42 
Tilfælde hvor det ikke er praktisk muligt at gennemføre revisionen (sygdom, dødsfald, pensionering, mgl. kompetancer mv.), eller uenighed om 
honorar. 

49 Eks.: manglende honorarbetaling 

51 I tilfælde hvor f.eks. kompetencer ikke er til stede. 

52 Hvis der er så store samarbejdsproblemer med ledelsen at  en modificeret påtegning ikke giver et retvisende billed af regnskabet.  

58 
Der kan ganske enkelt forekomme situationer, hvor revisors arbejde helt umuliggøres på grund af modarbejdelse fra ledelsen, manglende 
kompetence eller kapacitet. 

60 omdømme/image for revisor ... samt generelt samarbejde besvær med kunder m.m. 

63 -Honorarstridigheder  -Inkompetence fx ved skift fra ÅRL til IFRS, børsnotering eller lign.  -Deponering eller pensionering 

73 

Man skal fratræde hvis ikke ledelsen vil acceptere vores forbehold i påtegningen.   Vi vælger også (sjældent) at fratræde hvis f.eks. ledelsen 
gentagne gange ikke indberetter korrekt moms og bevidst indsender forkerte oplysninger om moms til SKAT og ikke vil indsende de 
nødvendige efterangivelser til SKAT og herved unddrager at betale den rigtige moms. Her vil vi ikke lægge navn til en større momsstraffesag. 
Vi har ingen midler til at tvinge kunden til at betale den korrekte moms bortset fra vores forbehold i påtegningen og vores forbehold er ofte ikke 
nok til at SKAT reagerer og undersøger forholdene hos selskabet. 

75 I praksis er det manglende betaling af honorar og manglende kontakt til kunden. 

76 Flere tilfælde 

77 Revisors sygdom, får ikke materiale fra klienten, utroværdig kunde m.v. 

78 Manglende betaling af forfaldent honorar. 

80 Hvis samarbejdet mellem revisor og ledelse er brudt sammen, er der ingen grund til at blive som revisor. 

81 Center Revision - Nordisk Fjer 

84 Ved manglende betaling,   Hvis ledelse ikke ønsker at aflægge årsrapport 

86 Hvis der opstår forhold omkring kundens integritet, hvormed dennes omdømme vil skade revisors omdømme.  

88 Samarbejdsvanskeligheder  

90 Uærlig 
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97 Hvis der ikke er udsigt til at man kan få sit honorar, efter gentagende rykkere 

98 
Manglende betaling af honorar og manglende samarbejde med ledelsen, der forhindre revisor i at udføre arbejdet.  Ændringer i kundens 
forretningsomfang m.v., således revisor ikke har kompetancer eller ressourcer. Ændring i habilitetsforhold. 

101 jf. tidligere svar.. ophør virksomhed etc... 

105 
hvis man ikke har modtaget honoraret fra sidste år.  der er ingen problemer hvis der ikke er revisionsbevis eller  uenighed, for så tager man 
bare konsekvensen i påtegningen 

107 Ved konflikt med habilitetsbestemmelserne 

109 Lovgivning 

110 Væsentlige ændringer hos klienten af betydning for accept af opgaven eller interne forhold hos revisor 

113 
De tilfælde hvor der er så ringe samarbejde og kommunikation mellem ledelse og revisor, at selve regnskabsaflæggelsen og påtegning herpå 
er fastlåst 

114 det gør man da bare :-) 

118 uenighed med ledelsen - ingen konstruktiv dialog om regnskabsprocessen 

124 er svaret på tidligere. sygdom, pension, uenighed om honorar, deponering m.v. 

127 Man kan vel i praksis bare fratræde, hvis der er nogle uoverensstemmelser der gør, at man føler behovet. 

128 Sygdom, manglende kompetence, salg var virksomhed og øvrige forhold hos revisor der hindrer hvervets udførelse 

129 Forhold der IKKE er afledt af regnskabstekniske diskussioner/uenigheder med kunden. 

131 
Ikke noget problem at fratræde i løbet af året som følge af f.eks. honorardrøftelser, samarbejdsvanskeligheder, manglende betaling af honorar 
mm.  

132 Uenighed om honoraret 

133 
A. Manglende fundamental tillid til ledelsen  B. Overhængende risiko for betaling af revisionshonorar/uenighed om samme  C. Manglende 
kompetencer/ressourcer hos revisor  D. Sygdom   

136 
Uenighed om honorar, manglende kompetencer (pligt til at fratræde), manglende uafhængighed som ikke kan klares via 
sikkerhedsforanstaltninger (pligt til at fratræde), besvigelser hos ledelsen i små selskaber hvor problemet ikke kan fjernes. 

139 Økonomi på sagen 

140 Ved besvigelser  og efter indberetning til SØK, når ledelsen ikke retter op på fejlene 

141 alle 

142 flere tilfælde - vigtigst er det at årsagerne hertil beskrives og formidles til ny revisor. 

144 
Inhabilitet som den vigtigste. Som oplyst tidligere bliver revisor typisk udskiftet af ejerne / ledelsen ved store uenigheder 
(hovedaktionærselskaber) 

146 Der kan være mange årsager 

148 Du har selv beskrevet muligheder i de foregående spørgsmål. Og disse muligheder er tilpas dækkende efter min opfattelse. 

149 Pensionering. 

150 Uenighed med ledelsen eller at kunden nægter at betale honoraret 

152 Uenighed om honorar, generelle samarbejdsvanskeligheder eller noget der kan påvirke revisionsvirksomhedens omdømme.  
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154 Uenighed om revisorhonorar; manglende tillid til ledelsen 

155 Hvis den professionelle risiko er høj 

158 hvis man ikke evner at løse opgaven 

160 Hvis der ikke er tillid til ledelsen eller sagen bliver for kompleks for f.eks. et mindre revisionskontor bør der revisor fratræde. 

163 Skrive til Erhvervsstyrelsen 

164 Hvis man ikke kan blive enige med ledelsen og de vælger en anden revisor, har du pligt som tiltrædende revisor at kontakte fratrædende 

166 Hvis forholdet til ledelsen/aktionærerne er blevet så anstrengt, at man ikke kan nå til enighed om et regnskab. 

168 Ved deponering og langvarig sygdom 

169 
Afdækkelse af svig fra ledelse og manglende vilje til at rette op på det. Uenighed med ledelsen omkring vort arbejde og manglende vilje til at 
udlevere de efterspurgte materialer. 

175 
Efter påtegningen af årsregnskabet kan revisor fratræde, såfremt der ikke er enighed om honoraret, eller samarbejdet med ledelsen er dårligt, 
eller ledelsen begår besvigelser 

177 I praksis er det muligt, selvom man teoretisk burde blive og skrive. Man kan jo bare fratræde. Så i praksis er det vel en mulighed i alle tilfælde. 

178 I det omfang du ikke længere har tillid til ledelsen og de transaktioner der foregår 

179 Hvis jeg ikke ønsker kunden i min forretning 

182 Hvis det ikke er sandsynligt at kunden kan betale, så vil det efter min opfattelse fortsat være muligt at fratræde i utide. 

184 Hvor man ikke længere kan løse opgaven. 

186 Hvor man fornemmer, at ledelsen hele tiden skjuler oplysninger, og der opstår en general usikkerhed om det regnskab man skal påtegne 

187 
Hvis man i forbindelse med revisionen konstaterer forhold af en karakter, der i henhold til revisorlovgivningen og etiske retningslinjer ikke gør at 
kunde forholdet kan opretholdes. 

189 Besvigelser fra ledelsen - urigtige oplysninger - manglende tillid/ingen tillid til ledelsen 

192 Manglende betaling af revisor for tidligere års arbejde samt uenighed om honorar vedrørende det aktuelle år 

194 
Det kan forekomme i mange tilfælde - afhængigt af forholdene. Se tidligere svar om samme.   Forholdene er efter min vurdering ikke ændret i 
forhold til tidligere.  

195 Kunde vil ikke samarbejde.  Opstået forhold hos revisor, f.eks. sygdom 

196 ved f.eks. samarbejdsvanskeligheder 

197 Når der ikke er anden udvej og det ikke nytter at kommunikere gennem påtegningen. 

199 Besvigelser hos bestyrelsen, hvor det er hovedaktionæren, der sidder i en familiebestyrelse. 

201 overtrædelse af revisorlovgivning. F.eks. :Habilitetsproblemer 

202 Sygdom, pensionering, deponering af bestalling. 

204 
Uenighed om honorar eller andre samarbejdsvanskeligheder, der ikke har betydning for regnskabsbrugernes vurdering af virksomhedens 
årsrapport. 

205 Manglende tillid til ledelsen 

206 Hvis du som revisor ikke kan løse opgaven. 

207 Betydelig risiko for at vi ikke får vores penge 
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209 
Ved besvigelser, hvidvask, sortvask eller andre kriminelle forretningsmetoder taget i anvendelse af ledelsen (påtegningen kan ikke opveje 
revisors professionelle risiko/omdømme. 

210 Jf. tidl. svar - typisk ved upålidelig ledelse. 

211 
Hvis revisor midt i revisionen konstaterer, at kunden har regnskabsposter (nye), hvor revisor ikke har de fornødne kompetencer til rådighed i 
revisionsvirksomheden eller andre lignende forhold, som ikke kunne forudses inden revisionen påbegyndtes.   

218 Hvis man konstaterer at ledelsen/bestyrelsen er utroværdig, og giver dig fejlagtige oplysninger. 

220 Hvor man f.eks. "bliver og skriver", men meddeler, at man ikke ønsker genvalg som revisor for selskabet. 

225 Hvis kunde ikke betaler og hvis der ikke er tillid til ledelsen. 

226 Jf. det tidligere spørgsmål med årsager til fratrædelse 

227 Samarbejdsproblemer og honoraruenighed 

229 Pludselig opstået mangel på kompetencer og ressourcer 

230 uenighed manglende betaling 

231 Uenighed med ledelsen om honorar    

235 Ved uenighed og besvigelser 

237 Hvis der stødes på områder, hvor man ikke har (tilstrækkelig) kompetence 

241 uafhængigheden er ikke opretholdt 

242 Alle tidligere nævnte tilfælde. 

244 F.eks. ifm. manglende kontakt til kunde mv. 

247 
Uanset regler m.v. hvis det går helt galt, og en kunde hænger dig ud af halsen, så - som en gammel læremester sagde: så skal vi nok få den 
ski slået 

251 I få meget konkrete tilfælde, men yderst sjældent 

253 
Det må bero på de konkrete forhold, men eksempelvis dårlig kemi mellem revisor og bestyrelse eller bestyrelsen undlader at informere revisor 
om relevante forhold.  

255 Såfremt der ikke kan opnås enighed om honorar for arbejdet med regnskabet/erklæring 

256 Manglende habilitet  Kundeforholdet indebærer (for) høj professionel risiko for revisor (typisk manglende tillid mellem revisor og kunde) 

257 Ved uoverensstemmelse med ledelsen/ kapitalejere er den pragmatiske løsning helt klart at fratræde selvom det modstrider god revisorskik  

258 besvigelser m.v. 

259 reelt stilles der ikke spørgsmålstegn ved ens argument for fratræden 

261 Der kan forestilles mange situationer, bl.a. manglende betaling af honorar 

263 Uenighed om honorar - og manglende kompetence 

264 

Der er indført en forpligtelse til at meddele Erhvervsstyrelsen om fratræden i utide.  Hvis ledelsen laver ting, som kan give tab til kreditorer eller 
andre i den periode fra vi opdager det til vi skal afgive vores påtegning, vil det måske være mest korrekt at fratræde og give Erhvervsstyrelsen 
besked, så må det være deres ansvar at stoppe det. (Det er dog i praksis endnu usikkert, hvad Erhvervsstyrelsen rent faktisk gør ved denne 
slags oplysninger, men det synes jeg kunne være interessant, hvis du undersøger i din afhandling) 

265 hvis selskabets ledelse siden seneste generalforsamling har deltaget i krimilnel aktivitet, hvori revisor ikke ønsker at forbindes med. 

266 Ved Sygdom, deponering, salg af virksomhed, uenighed omkring honorar. 

268 Revisors sygdom e.l. - dvs revisor har i praksis ingen mulighed for at fortsætte 



 

 

Side 150 

 

269 

Det kan stort set lade sig gøre at fratræde i utide overfor alle kunder, bare det gøres i så god tid at virksomheden har en reel mulighed for at 
finde en anden revisor. Kommer vi for tæt på deadline ( og efter statusdagen), skal revisor være varsom. Derved bringes kunden i en dårlig 
situation 

270 Som nævnt tillidsbrud (fejlagtige givne oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger mv. fra ledelsen, manglende reaktioner på forespørgsler) 

272 Grundlæggende uenighed med / manglende tillid til ledelsen.  

274 Samarbejdsvanskeligheder og uenighed om honorar 

277 Uenighed med ledelsen omkring værdiansættelser, påtegning mv. 

279 Ville spørge faglig afdeling, hvis problemstillingen dukkede op i praksis.  

280 Bristende forudsætninger eller valg af anden revisor 

284 
Hvis kunden ikke vil udlevere materialet, eller man finder ud af at selskabets ledes af personer som man ikke kan stole på, eller hvis selskabet 
er under afvikling/uden ledelse. 

285 Hvis samarbejdet med kunden er uværdigt for os som revisor - enten fagligt eller den måde vi af kunden behandles. 

287 
Forhold, som ikke direkte vedrører kundens regnskab eller indholdet heri, men i højere grad vedrører den praktiske kundebetjening (sygdom 
mv) 

292 Typisk i forbindelse med uenighed med ejere eller ledelse. 

294 Sygdom 

295 Altid ifm uenighed 

298 
Umiddelbart kan jeg kun komme i tanke om:  - manglende eller ingen betaling for arbejdet  - manglende reaktion fra selskabets side ved 
konstaterede besvigelser 

299 Fundamental uenighed OG selskabet har mulighed for at få ny revisor uden at overskride frister til skade for selskabet 

302 Uenighed med ledelsen. 

304 Honoraruoverensstemmelser  Manglende tillid til ledelsen - grundlaget for kundeaccept  Inhabilitet  Manglende kompetence 

306 Hvis der ikke er udsigt til at modtage passende honorar. Hvis samarbejdet er så dårligt, at det ikke er muligt / giver mening at fortsætte. 

307 enighed om honorar og uenighed med ledelsen 

310 Uoverensstemmelser og samarbejdsvanskeligheder med ledelsen i selskabet. 

311 

Revisor kan (ikke skal) altid vurdere, om denne vil afgive erklæring på et regnskab. Hvis det strider mod god revisionsskik, at denne fratræder 
uden gyldig grund, da har revisor et problem. revisor kan altid indkalde til generalforsamling og lade sig fravælge. Revisor kan altid meddele, at 
de ikke ønsker at fortsætte. Der er intet praktisk der forhindre revisor i at undlade at påtegne en årsrapport 

319 Uenighed med ledelsen 
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Bilag 27 - Spørgsmål 14 og 15 

 

Spørgsmål 14 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 
Registreret 

revisor i % af total 
Statsautoriseret 

revisor i % af total 

Enig 11 25 8,73% 12,95% 

Delvis enig 58 60 46,03% 31,09% 

Delvis uenig 18 32 14,29% 16,58% 

Uenig 35 71 27,78% 36,79% 

Ønsker ikke at svare 4 5 3,17% 2,59% 

Total 126 193 100,00% 100,00% 

 

 

 

Spørgsmål 15 

Fordelingen af besvarelserne er som følger: 

Antal besvarelser 
Registreret 

revisor 
Statsautoriseret 

revisor 
Registreret 

revisor i % af total 
Statsautoriseret 

revisor i % af total 

Enig 20 40 15,87% 20,73% 

Delvis enig 69 78 54,76% 40,41% 

Delvis uenig 18 36 14,29% 18,65% 

Uenig 16 34 12,70% 17,62% 

Ønsker ikke at svare 3 5 2,38% 2,59% 

Total 126 193 100,00% 100,00% 
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Bilag 28 – Interview med Lars Bo Langsted 

 

Interview med Lars Bo Langsted foregik på Radisson Blu Scandinavia i København d. 6. august 2015, 

kl. 15. 

BH: Interviewer: Bonnie Hall 

LBL: Interviewet: Lars Bo Langsted 

 

BH: Jeg skal lave en analyse af revisors ansvar i forhold til revisionsudtrykket: ”vi bliver og skriver”. Og 

opgaven baserer sig især på en spørgeskemaundersøgelse af godkendte revisorer. Og jeg har faktisk 

allerede på nuværende tidspunkt fået 250 svar. 

LBL 1: Okay, det er da fint. Hvor mange har du sendt ud til? Alle mand, eller hvordan? 

BH: Nej, jeg har sendt ud til 830 personer.  

LBL 2: Så er det da flot. 

BH: Men jeg har fået en masse autosvar vedrørende, at de er på ferie på nuværende tidspunkt. Så jeg 

regner med, at de sidste burde komme i næste uge. Så håber jeg lige, at der kommer lidt flere 

besvarelser. 

LBL 3: Meget spændende. Den eneste betingelse er, at jeg får et eksemplar af din afhandling.  

BH: Det skal du nok. Det er da det mindste jeg kan gøre. Jeg skal høre, hvorfra du mener at 

revisionsudtrykket: ”vi bliver og skriver” det lige som udspringer af? Hvad er det, der har størst 

indflydelse eller betydning for udtrykket er blevet italesat? Revisionsudtrykket står decideret ikke 

nogen stede i lovgivningen og de tilhørende standarder. 

LBL 4: Neeeej, det gælder jo mange fængende gode rammende udtryk, at nogen har fundet på dem på 

et tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke hvor det stammer fra. 

BH: Nej, der er ikke en eller anden begivenhed, som især kan have en betydning for udtrykket. 

LBL 5: Nej. Jo, det har der måske nok. Men ikke en jeg kender eller kan huske. Det var et af de… Min 

indføring i revisionsbranchen skete sådan i midten af 80’erne, hvor en statsautoriseret revisor Mogens 

Christensen. Jeg var ansat på Handelshøjskolen og skulle skrive noget om revisorers disciplinæransvar 

og han var revisor og tilknyttet handelshøjskolen og jeg arbejdede meget med ham. Og han sagde, at 

der er det der med, at ”vi bliver og skriver”. Og så tænkte jeg, at det var et meget rammende udtryk.  

BH: Ja, det er det nemlig.  
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LBL 6: Og så har jeg bare adopteret det derfra. Men hvor han har det fra. Om det er noget man altid har 

sagt, eller det er en eller anden oversættelse fra nogen angelsaktisk, det kan jo også være. Det ved jeg 

faktisk ikke. …. 

BH: Ja, det kunne det selvfølgelig. 

LBL 7: Det er der jo så mange ting, der er i revisorverdenen.  

BH: Hvorvidt mener du, at Bliv og skriv er i overensstemmelse med revisorlovgivningen i Danmark? At 

der som min chef stiller op og siger, at vi ”bliver og skriver”. 

LBL 8: Jamen, det er jo fordi udgangspunktet er, at den eksterne revisor er valgt af ejerne af selskabet 

til at varetage ejernes interesser i revisionen, men også samfundets interesse i revisionen. Og det vil 

sige, at det skal udmønte dig i en revisionspåtegning. Ellers giver det ingen mening. Fordi alt det andet 

revisor laver det er noget, der er rettet til ledelsen af selskabet. Så hvis man skal kunne udfylde den 

funktion, så må man tage det sure med det søde. Det ligger ligesom under lovgivningen også. Det ligger 

vist mest direkte i bestemmelsen i § 22, så vidt jeg husker om det der med, at man skal underrette 

politiet, hvis man får vished, en grænsende fornemmelse af at der foregår grov økonomisk 

kriminalitet. Så kan man ikke BARE fratræde. Der står det meget direkte, at der skal man underrette 

politiet. Der står så indirekte, at man godt kan fratræde. Men det hele er baseret på, at man bliver og 

delagtiggør offentligheden i de negative meldinger, der måtte være gennem påtegningen. Såvel også de 

positive. Men hvis det er det positive, så fratræder man jo ikke. Så har man ikke dilemmaet.  

BH: Nej, præcis. Absolut ikke. Mit næste spørgsmål var hvorvidt den danske revisionsbranche altid har 

været præget af en ”bliv og skriv”-holdning?  

LBL 9: Nej… Ja, det... Lovgiver har aldrig rigtig taget stilling til det. Ikke direkte i de forarbejder, som 

jeg har set tilbage til 1909. Men det er mit indtryk, at man i revisionsbranchen altid har haft den 

holdning. Der ligger nogle gamle responsumsager tilbage fra begyndelsen af 1960’erne. Dem har du 

sikkert også haft fat i, hvor det meget eksplicit siges: du skal blive og skrive medmindre du er død. Og 

der har så været en eller anden form for opblødning senere, som vel er mest tydelig i 

revisionsstandard 240, hvor man kan sige, at der kan man jo ikke se om man skal blive og skrive, eller 

om man ikke skal. Det er sådan en… Jeg tror i virkeligheden, at det er et udtryk for, at man forlader en 

standsholdning til det at være revisor og går over til en mere forretningsminded, hvor man siger, at 

det kan egentlig være meget praktisk. Og så har man fundet det her smuthul, som siger, at hvis jeg ikke 

længere har tillid til ledelsen og derfor kan jeg ikke revidere længere. Og det giver jo ingen mening. 

Men lovgiver har som sådan ikke forholdt sig til det. 



 

 

Side 154 

 

BH: På baggrund af min spørgeskemaundersøgelse, som jo ikke er helt afsluttet endnu, men indtil 

videre så svarer 90 % af dem, at den her ”bliv og skriv”-holdning er en nødvendighed for branchen. Er 

du enig i det? 

LBL 10: Det er en nødvendighed for branchens overlevelse på længere sigt. At vi kan have den tillid til 

revisorerne, at de rent faktisk også fortæller os det, når det går skidt. Ellers bliver det for meget 

konsulentbranchen, rådgiverbranche, hvor man ligesom, nå nu begynder skibet at synke, så forlader 

rotterne skuden, ikke. Der skal ligesom på en eller andet måde være en idé i at have en ekstern revisor. 

Nu har vi valgt dig, så skal du også fortælle os, hvad du har nået og hvad du har opdaget. Så ja, det er 

jeg nok. Jeg er vel enig. Det har jeg aldrig tænkt over så firkantet. Men på en eller anden måde, så deler 

jeg nok den holdning.  

BH: Er det så… Vi har været på kursus, hvor en leder sagde direkte, at vi bliver og skriver. Jeg synes, at 

det var lidt sjovt, at der var behov for at sige det så eksplicit. Hvis du kan følge mig. 

LBL 11: Det kan jeg sagtens. Jamen, det tror jeg netop er et udtryk for, det er noget man ønsker i 

virkeligheden. Jeg tror egentlig også fra langt det meste af branchen. Men at man jo godt ved, at når 

man er i situationen, hvor man står skal man nu give den supplerende oplysning, ellers skal man ringe 

til bagmandspolitiet. Ahh, det er noget hø, det her. Så er det jo så meget nemmere lige at smutte ud af 

døren. Og hvis man nu kan nå at gøre det, så en anden revisor lige kan komme på plads. Så er det jo fint 

ikke. Så det konkrete behov i enkelte sager for at føle at man kan komme ud, kan godt forklare, hvorfor 

han siger, at det er vores holdning. Jeg synes egentlige det er rigtig fint at gøre det. For mit indtryk er 

også, at der også er nogle revisionsfirmaer, der ikke siger det så eksplicit. Det er jo en konkret 

vurdering.  

BH: Det er kun fordi det undrede mig, at det kom lidt i forlængelse af snakken om vores økonomi og 

om at vi skulle fastholde vores 5. plads. Jeg synes det var en sjov kobling. 

LBL 12: Ja, koblingen kan man sige den er lidt sjov.  

BH: Det kom sådan lidt ud af den… 

LBL 13: Det kan jo så også betyde: Hold fast i kunderne.  

BH: Ja, det var det jeg tænkte, om dette var en måde. Og er det så godt for revisionsbranchen. 

LBL 14: Altså det er jo helt sikkert ikke en måde. For hvis du bliver og skriver, det er jo kun et problem 

i de kedelige sager. Der kan du være sikker på, at klienten ikke vil have dig året efter. Det er den sikre 

måde at miste kunder ved at blive og skrive. Så det kunne jo så være forklaringen på at han nævner det 
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der. Altså ganske vist vil vi gerne fastholde vores position som nr. 5, men ikke for enhver pris. Det er 

den pæne udlægning af det.  

BH: Jo, men det er rigtig nok. Den havde jeg ikke tænkt over. Men er holdningen i overensstemmelse 

med begrebet: offentlighedens tillidsrepræsentant? Det har du lidt sagt, at det er det.  

LBL 15: Det er det jo fordi begrebet udspringer af det, selvom det har heddet noget forskelligt gennem 

tiden og ikke altid været udtrykt direkte, så er det jo det, det handler om.  

BH: På baggrund af mine spørgsmål, så siger respondenterne, at det i overvejende grad er uenighed 

om revisionshonorar eller samarbejdsvanskeligheder med ledelsen er de årsager de tilkendegiver som 

årsager til de overvejer at fratræde. Hvor meget skal der til, for at uenighed om revisionshonorar og 

samarbejdsvanskeligheder med ledelsen er gyldige grunde til at fratrædelse kan være i 

overensstemmelse med god revisorskik? 

LBL 16: Det er jo kun responsumudvalget, der skal svare på det. Det er jo ikke mig. Men uenighed om 

honoraret og fratrædelse i utide er vel noget om, at de ikke betaler.  

BH: Ja, nogen af dem skrev, at der var tale om manglende betaling for sidste års honorar eksempelvis.  

LBL 17: Ja. Så siger man på et tidspunkt nok er nok. Jeg gør ikke det her gratis. Hvis det er en 

forretning, så bliver du nødt til at betale nogle penge. Og ellers må jeg sige nej. Det er der ingen 

problemer i efter min mening. Det forudsætter selvfølgelig at kunden har tid nok til at aflægge et 

regnskab inden han bliver pålagt tvangsbøder og sådan noget. Men når det så er sagt, så må det være i 

orden. Hvad var det andet: uenighed med ledelsen? 

BH: Ja. Samarbejdsvanskeligheder med ledelsen.  

LBL 18: Jamen, det er jeg jo enig i, fordi det afhænger jo af, for hvad er det for nogen 

samarbejdsvanskeligheder.  

BH: Men hvor meget skal der til? Jeg tænker, bare fordi vi er uenige om en eller andet post. 

LBL 19: Det vil jeg næsten egentlig hellere have, at man så fratræder, fordi man er lidt uenige. End det 

er fordi, at ledelsen ikke vil udlevere oplysninger for eksempel. Eller at de insisterer hårdnakket på et 

eller andet bestemt regnskabsprincip, som revisor mener, er lodret forkert. Det er jo den slags 

alvorlige uenigheder.   

BH: Det er der vi bør blive og skrive? 

LBL 20: Ja, lige præcis. Så i virkeligheden, så kan man sige, at småuenigheder det er fint,  forlad 

skuden. Det ved jeg godt, sådan vil responsumudvalget formentlig ikke sige, for de vil sige at 
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udgangspunktet er at man skal under alle omstændigheder blive og skrive, så du må leve med 

småuenigheder. Men hvis jeg ser på det fra samfundets eller offentlighedens side, så er jeg jo ligeglad 

med de der småuenigheder. Og jeg er ligeglad med om det er BDO, Deloitte eller mv., der er revisorer. 

Men jeg vil have en revisor, der fortæller mig, hvad der foregår, hvis der er et eller andet galt. Så det 

formelle svar er sikkert, samarbejdsvanskeligheder med ledelsen kan ikke begrunde en fratrædelse i 

utide. Og der er jeg jo så i modstrid med revisionsstandard 240, som siger, at hvis jeg ikke længere har 

tillid til ledelsen, så må jeg godt fratræde, hvis bare det ikke er i strid med god revisorskik. Og så er 

cirklen jo perfekt sluttet.  

BH: Ja, lige præcis. Man kan ikke komme uden om begrebet: ”god revisorskik”.  

LBL 21: Men altså, der synes jeg det ville klæde den danske revisorstand at sige: At vi er ikke enige i 

det udtryk med manglende tillid. Man kan sige du har højesteretsdommen med Nordisk Fjer, hvor 

højesteret jo nærmest siger, at da du ikke rigtig var kommet i gang endnu, da du ikke kunne få en 

dialog med ledelsen, så var det okay at fratræde. Så du var ikke kommet dertil, hvor du var begyndt at 

lave noget.  

BH: Ja, også måske fordi de ikke var nået i den situation, hvor de havde opdaget eller burde have 

opdaget at det var noget. 

LBL 22: På den anden side kan man sige, at det de skriver i deres fratrædelsesbrev kunne være 

interessant, rigtig interessant for regnskabslæseren jo ikke. Og det er jo den der balancegang, hvor 

højesteret jo også. I virkeligheden læser jeg præmisserne sådan, at Højesteret skubber revisorerne lidt 

længere væk end hvad de reelt var. Altså de siger, at de har lavet endnu mindre arbejde end hvad de 

faktisk har. På baggrund af præmisser ser det ud til at de bare har sagt goddag og ikke set nogen 

papirer. Og så har de fået at vide at det kan de ikke. Og så er jeg selvfølgelig enig, og så er det fint nok at 

fratræde. Men de var jo kommet nogen spadestik længere ned, ser det ud som med det de selv skriver. 

Men altså… Højesteret tager jo ikke fejl.  

BH: Nej nej. 60 % af mine respondenter svarer, at de mener, at revisorerne kun sjældent eller aldrig 

fratræder i utide, på trods af at fratrædelsen ville være i overensstemmelse med god revisorskik. 

Burde de i højere grad fratræde? 

LBL 23: Jamen, er de overhovedet i stand til at besvare det spørgsmål? Fordi vi to som har dyrket 

emnet ret meget, sidder og er usikker på hvad god revisorskik egentlig kræver. Der beder du dem tage 

stilling til om fratrædelse er i overensstemmelse med god revisorskik, og gør revisor så det. Altså mit 

indtryk er at revisorer meget sjældent fratræder i utide. Har du spurgt om det, hvor meget de selv har 

fratrådt.  
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BH: Ja, der er 93 ud af 250 har besvaret, at det har de aldrig gjort i utide.  

LBL 24: Men så har resten så på en eller anden måde fratrådt i utide.  

BH: Her har revisorer så givet en forklaring for, hvorfor de har fråtrådt i utide. Her er svarene meget 

blandet. Det er både uenighed om revisionshonorar mv. Endda hvor ens kæreste blev bogholder i hos 

klienten. 

LBL 25: Ja, inhabilitet. Ja, det er klart. Hvis det er i overensstemmelse med god revisorskik, så er det 

vel okay at fratræde. Og i nogle situationer skal du fratræde. Men i rigtig mange situationer er det jo et 

valg, fordi vi er i god revisorskiks situation, vi er ude af lovgivningen. Det er noget med om vi føler, at 

revisor han eller hun kan stå inde for det. Ja, jeg går fra at de kun fratræder de gange, at de synes at det 

er nødvendigt. Og jeg synes ikke, at man kan sige, at de skal fratræde mere eller mindre, hvis det er i 

overensstemmelse med god revisorskik. Det er det der underliggende parameter, som vi hele tiden 

skal have med, fordi grundholdningen er, at vi skal fratræde. 

BH: God revisorskik er bare et meget flydende begreb. 

LBL 26: Ja, det er et flydende begreb. Men det skal det jo også være. Det er jo en retlig standard, jo 

ikke, der jo netop siger overordnet der gælder for revisorer generelt. 

BH: Mit indtryk er bare, at de er meget uenige om, hvornår fratrædelse er i overensstemmelse med 

god revisorskik. Det er meget fra virksomhed til virksomhed. 

LBL 27: Og derfor er sådan et netop som du har der jo skide godt. Det kan diskuteres meget.  

BH: Og så burde der måske være lidt mere klare retningslinjer på området også. 

LBL 28: Ja, det ville helt klart være. Jamen, jeg er enig. Og det har altid undret mig, at der ikke er flere 

responsummer om det.  

BH: Nej, for der er nemlig ikke så mange.  

LBL 29: Nej, det er der ikke. Man skulle jo tro, at en situation som man var i relativt hyppigt af mange 

forskellige grunde. 

BH: Men kan det være at de ikke kommer i disse situationer, fordi man netop bare vælger at vi bliver 

bare og skriver.  

LBL 30: Ja, det kan man jo godt forestille sig. Men derfor overrasker det mig. Men det ville egentlig 

umiddelbart have troet, inden du fortalte at der var så mange, der havde prøvet at fratræde i utide. 

Så… 
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BH: Det er jo kun godkendte revisorer jeg har spurgt. Det er 60 % statsautoriserede revisorer og 40 % 

registrerede revisorer. Ja, det var jeg nemlig også overrasket over. Jeg troede, at det ville være et klart 

nej.  

LBL 31: Men jeg kan da godt se igen, at med et langt revisorliv, der vil være nogle situationer, hvor du 

ikke får dit honorar, eller hvor kæresten bliver bogholder eller hvor du siger, at jeg åbner lige døren og 

så lugter jeg. Og så siger jeg: fy for den da, her lugter ikke rart, og så skynder jeg mig ud igen. Det kan 

jeg jo også godt forstå. Altså det er jo noget med, at man skal se kunden an, inden man accepterer 

opgaven. Og nogle gange skal man måske lige besøge virksomheden, inden man siger nej. Er du så nået 

lige at blive valgt, og så smutter du igen. Det er jo også okay et eller andet sted. Fordi så står 

virksomheden bare med det problem, at de ikke kan få foretaget revision. Hver gang de vælger en 

revisor, så går der 14 dage og så ryger revisor igen. Og så kan man jo godt sige, at så burde en eller 

anden revisor blive og skrive. Men den er svær. Det er der den er rigtig svær. Jeg ville ikke respektere, 

hvis du er kommet dertil og du har opdaget, at der er noget. Der skal du fandme blive og skrive. Men 

jeg kan sagtens forstå det revisionsfirma, der siger: neeej, det her er ikke en opgave jeg har lyst til at 

påtage mig.  

BH: Jeg tænkte på. Hvis man antager, at under kundeaccepten vurderer, at vi godt kan påtage os den 

her kunde. Men senere finder ud af, at man faktisk ikke vil sættes i forbindelse med den her kunde.  

LBL 32: Det var lidt den situation vi snakkede om før.  

BH: Hvad så kan man så godt komme ud af den. Er det en gyldig nok grund, at man ikke vil sættes i 

forbindelse med denne type kunde? 

LBL 33: Ja, det er det jo. Det er det jo fordi den gyldige grund.. Du har en gyldig grund lige indtil på det 

tidspunkt, hvor du er blevet valgt. Alting kræver jo, at du vurderer det. Lovgivningen kræver det af dig, 

god revisorskik kræver det af dig. Du skal lige se kunden an. Det, man bebrejder revisorer, det er jo 

nogen gange, jamen hvorfor skal du foretage revisionen for sådan nogle skurke. Jamen, du ved jo der er 

mafiaen, rockere, Stein Backer. Altså da man vidste at det var galt det han lavede. 

BH: Ja, præcis, for indtil Stein Backer blev… Til at starte med var der ingen problemer. Han havde jo et 

højtprofileret revisionsfirma og de havde jo accepteret ham som kunde. 

LBL 34: Jo jo, han havde jo et fantastisk ry. Han fik gazellepriser og alt muligt for sine regnskaber og 

sådan noget. 

BH: Men der er jo mange, der ud ad til kan virke okay, som eksempelvis stråmænd.  
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LBL 35: Ja, det er jo så der, hvor... Der mener jeg. Det, der i virkeligheden er farligt for samfundet, det 

er jo dem, der ud af til ser ud til at være i orden. Der er det vigtigt at revisor bliver og skriver, og 

revisor så at sige afdækker hvad der er galt. Men dem vi alle sammen kan se er nogle skurke, der synes 

jeg egentlige også, at det er okay, at revisor siger: næe, dig gider jeg ikke at være revisor for. Fordi man 

har ikke krav på at få en revisor, men du skal have en revisor, hvis du skal aflægge et regnskab og skal 

have revideret det. Og det er jo så også en eller anden form for test af, om du overhovedet kan få en 

revisor til at revidere det her regnskab. Hvis ikke du kan det, så bliver du jo opløst. Så på den måde er 

der jo en eller anden form for konsekvens af, hvis nu alle revisorer siger: nej, dig vil vi ikke foretage 

revision hos. Der ved vi jo så godt, at sådan er verdenen jo ikke, han finder jo nok en eller anden 

revisor, en meget sulten revisor, der mangler en klient.  

BH: Men tror du, at vores kundeaccept kan være lidt for tyndbenet? Men jeg tænker, at hvis man får et 

cpr.nr., så kan vedkommende jo godt virke okay udadtil. 

LBL 36: Jamen, selvfølgelig er det tyndbenet, fordi jeg tror, at jeg er lidt splittet mellem mine to 

fagområder. Det ene er jo, at… Det er i orden, at den er tyndbenet, fordi du kan jo ikke lave 

undersøgelse, sådan dybgående undersøgelse af folks forhold og dømme dem på forhånd. Og selv 

tidligere straffet har faktisk også krav på resocialisering. Og skulle man så som revisor altid sige: uhh, 

du har sørme en plet på straffeattesten tilbage for syv år siden. Dig vil jeg ikke have noget med at gøre 

med. Det dur jo ikke. Men på den anden side kan man jo sige, man bør lave en screening, hvor sådan 

man lige tjekker, ser det helt galt ud, hvem sidder i bestyrelsen, er det Bjørnebanden ikke, vil jeg være 

revisor for dem, nej, så… 

BH: Ved du om der er en international praksis på linie med det danske begreb: bliv og skriv? 

LBL 37: Det har jeg aldrig undersøgt. Det ved jeg faktisk ikke. Og problemet er jo også typisk, at det 

kan du jo ikke se af lovgivningen. Det kan man jo heller ikke herhjemme. Hvis du læser revisorloven, så 

ser det meget fornuftigt ud. Står der noget og ”bliv og skriv”. Nej, det gør der ikke. Så jeg ved det ikke. 

Har du spurgt FSR? De eneste, der kunne vide noget om det, det kunne være dem. Fordi de har det der 

internationale samarbejder, hvor man vel har diskuteret det. Det må man jo næsten have gjort.  

BH: Ja, det må man vel næsten have gjort.  

 


