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Executive summary 

According to Michael Power’s theories, financial bubbles and economics booms typically are followed by a 

financial crisis, in which the existing regulation often is deemed inadequate, which supports the theory of 

regulatory failures and increased focus on avoiding repetition. In the aftermath of the crisis, the European 

Commission launched a political process, consisting of a green paper and a multinational hearing, in order 

to reform the audit market. According to the Commission, “status quo is not an option” and stricter 

regulation is demanded in near future. 

This paper focuses on the potential impact, which EU legislation might cause particularly in the Danish 

market for statutory audit, based on a theoretical and empirical perspectives including leading researchers 

covering Power, Warming, Brenda Porter as well as own conducted empirical studies. The proposed 

legislation contains several initiatives to reform the audit market within the EU, and while several might 

have an impact, auditors independence and expectation gap are viewed as the being the ones with most 

crucial implications.  

The green paper criticizes the role of the financial auditor, both in terms of the services provided to audit 

client, as well as the communication with stakeholders. Followed by the green paper, some 700 

stakeholders responded to the questions raised, including investors, large corporations, business-networks 

and large to small audit firms. The hearing process illustrated a profound cliff with legislators and investors 

on one side, and businesses with audit firms on the other. The expectation gap was evident, which creates 

foundation for discussion and potential regulation. The content of the legislation, which covers mandatory 

firm rotation and prohibition of non-audit services to audited PIE’s will, if approved by the Parliament and 

Council of Ministers, cause comprehensive impact on the current market structure. The Commission has 

with its impact assessment, failed to identify all potential traits and consequences, both positive as well as 

negative and is characterized by a political bias in favor of the opinions expressed in the green paper. 

Furthermore, the Commission fails to take important aspects into consideration, e.g. the distinction 

between auditor’s independence in mind and in appearance. The reason for the expectation gap is also not 

fully comprehended, which theorists argue, consists of a number of gaps, including performance- and 

reasonableness gap. If adopted in the current form, the regulation might result in creation of pure audit 

firms for the large audit networks, mandatory firm rotation after six years and a communication on the 
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state of the company as well as internal controls, which resembles American SOX on internal controls. 

Based on theoretical and empirical evidence, the proposals might lead to higher audit fees, reduced 

knowledge spillover, lower audit quality, and a change in the role of the auditor from concluding on the 

financial statement, to be concluding on the clients overall well-being. Furthermore, board directors and 

business executives, fear they are loosing a valued partner in terms of advisory and consultancy, which will 

affect their companies negatively. The regulation of the statutory auditor might also provide certain 

benefits, most notably in the eyes of investors, since independence in appearance will be strengthened by 

the proposals and could lead to better understanding of the role of the auditor.  

The question that remains is whether the Commission’s proposal will be accepted or rejected, and at what 

price they come. The Parliament has expressed concerns over several of the most severe proposals, which 

could lead to some of the most critical parts being removed. In this connection, it could seem as if some of 

the most controversial proposals were included, in order to give the Commission political leverage and 

ground for further negotiations. The EU has proven capable of swift action in the aftermath of the crisis 

and in introducing similar reforms of other industries, covering hedge funds, investment banks and rating 

agencies. It therefore seems likely, that some parts of the proposal will be accepted, while some 

controversial parts might not be unveiled in the current economic climate of the European Union.  
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1. Problemforklarende del 

1.2 Indledning 
Efter den finansielle krise har lovgivere verden over forsøgt, at stabilisere de finansielle markeder og 

indført skærpet reguleringen for at skabe klarhed og undgå en lignende situation i fremtiden. 

Kommissionen har i denne sammenhæng vist sig som værende særdeles aktive ved, at have foreslået øget 

regulering for finansielle institutioner som investeringsbanker, hedgefunds og rating bureauer. Den 

kritiserer markedet for disse ydelser som værende præget af oligopolister med utilstrækkelig 

gennemsigtighed. Lignende kritik har Kommissionen rettet mod markedet for revisionsydelser, hvor de fire 

store revisionsnetværk ifølge Kommissionen har opnået systematiske proportioner, med en 

markedsdominans og størrelse, der betyder at de er blevet ”too big to fail” og at der foreligger en reel risiko 

for at skade stabiliteten i hele det finansielle system. 1  

Kommissionen har lagt handling bag retorikken ”status quo is not an option” og har med udgangspunkt i 

et EU politisk debatoplæg, en såkaldt grønbog, udarbejdet specifikke lovforslag, der kan medføre 

dramatiske ændringer for den nuværende markedsstruktur for revisionsydelser, både nationalt som 

internationalt. EU er i kølvandet af krisen presset økonomisk, såvel som politisk, og derfor er ønsket om at 

skabe ændringer stort. Modsat kritikken af rating bureauerne, har Parlamentet ikke udvist samme skepsis 

overfor markedet for revisionsydelser, som Kommissionen retter, og har direkte kritiseret flere af 

forslagene fordi de kan risikere at skade mere end de vil gøre gavn. Flere interessenter har ligeledes meldt 

sig ind i debatten, herunder internationale forretningsnetværk og virksomheder af offentlige interesse, der 

frygter at lovgivningen vil have en direkte negativ påvirkning på deres forretning og at de vil miste en 

værdsat sparringspartner. Det interessante er således, hvorvidt der er tale om et regulatory failure, hvor den 

eksisterende lovgivning har slået fejl eller om kritikken er ude af proportioner og drevet af politiske motiver.  

Revisors rolle er kontinuerligt til debat, hvor der til stadighed kan være tale om en kløft mellem revisorerne, 

regnskabsbrugerne og de øvrige interessenter. Denne kløft kan blive forstærket ved revisors dobbeltrolle, 

hvor der leveres andre ydelser en lovpligtig revision til den reviderede klient. En analyse af den kritik, såvel 

som indholdet af den foreslåede regulering, er derfor relevant fordi det kan bidrage til vurdering af hvilke 

konsekvenser den kan medføre, både i et dansk såvel som europæisk perspektiv. 

                                                 
1 Vil blive benævnt som Big Four (KPMG, E&Y, Deloitte, PwC) 
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1.2 Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er at undersøge EU Kommissionens forslag i forbindelse med regulering af 

revisors dobbeltrolle og øget kommunikation. Til dette ønskes følgende hovedspørgsmål besvaret:  

 Hvilken betydning kan EU Kommissionens forslag til regulering medføre for den 

lovpligtige revision af virksomheder af offentlig interesse?2 

Denne overordnede problemstilling kan dekomponeres i følgende underspørgsmål: 

1. Kan kritikken vedrørende forventningskløften og truslerne som følge af dobbeltrollen 

retfærdiggøres ud fra et teoretisk og empirisk synspunkt? 

2. Hvilke elementer består den reguleringsmæssige proces af og hvad er resultaterne af disse? 

3. Hvilke konsekvenser kan reguleringen medføre, særligt med fokus i et dansk perspektiv? 

I forbindelse med forventningskløften ønskes det undersøgt hvilke dele den består af og hvordan den kan 

mindskes. Det sker med henblik på at kunne vurdere Kommissionens forslag, herunder årsag og 

konsekvens.  

Som en del af undersøgelsen af revisors dobbeltrolle, ønskes det ligeledes undersøgt hvilke trusler, der 

eksisterer mod revisors uafhængighed samt hvilke teoretiske metoder der eksisterer til begrænsning af 

dobbeltrollen. Denne undersøgelse foretages for, at kunne analysere og vurdere hvorvidt Kommissionens 

kritik er berettiget, samt hvilken påvirkning eventuelle løsningsforslag kan medføre for revisionsbranchen, 

de reviderede virksomheder og interessenterne.  

  

                                                 
2 Virksomheder af offentlig interesse vil i resten af afhandlingen benævnes som PIE’s (Public Interest Entities) 
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1.3 Metode 
Den anvendte metode til besvarelse af afhandlingens problemstilling kan opdeles i to dele, en deskriptiv og 

en normativ del. Formålet med den deskriptive del er, at udarbejde et teoretisk fundament for den videre 

analyse af grønbogen, høringssvarene og forslaget til forordningen. Den deskriptive del kan opdeles i tre 

underafsnit:  

1. Regulering af revision 

2. Forventningskløften  

3. Uafhængighed ved dobbeltrollen 

Første del fokuserer på regulering i nyere tid med henblik på afdækning af begrebet regulatory failure i en 

moderne kontekst, samt fastlæggelse af EU’s lovgivningsmæssige opbygning. Formålet med afsnittet er at 

fastslå, hvad der teoretisk driver reguleringen af revisionsbranchen og undersøge hvorvidt det er muligt at 

generalisere på baggrund af historiske tiltag. Afsnittet bygger på Powers hypotese om, at der som følge af 

finansielle kriser opstår fokus på eventuelle regulatory failures, der medfører øget regulering og påvirker 

omfanget af revisionen i samfundet. Det ønskes i denne forbindelse undersøgt hvorvidt disse teorier kan 

bidrage til afdækning af forslaget til forordningen, samt hvilken sammenhæng der eksisterer i forbindelse 

med regulering af forventningskløften og dobbeltrollen.  

Anden del tager udgangspunkt i forventningskløften og dens betydning. Det vil i denne sammenhæng blive 

undersøgt hvilke elementer forventningskløften består af, herunder eksistensgrundlag og i hvilken grad den 

kan minimeres. Der vil blive taget udgangspunkt i teorier udarbejdet af anerkendte forskere, herunder 

Warming og Porter. Disse dele anvendes til at teste hypotesen vedrørende om der er en sammenhæng 

mellem behovet for regulering og forventningskløften. 

Det tredje og afsluttende deskriptive afsnit har til formål at afdække truslerne mod revisors uafhængighed, 

særligt med fokus på dobbeltrollen og dens betydning for revisors uafhængighed. Det vil i denne 

sammenhæng blive undersøgt hvilke dele revisors uafhængighed består af. Warmings løsningsforslag 

vedrørende styrkelsen af revisors uafhængighed vil blive undersøgt, for at vurdere hvilke teoretiske 

metoder, der eksisterer til eliminering af truslerne ved dobbeltrollen. Dette vil blive anvendt til en analysen 

af de trusler som Kommissionen identificerer samt eventuelle løsningsforslag, herunder om de teoretisk 

kan retfærdiggøres.     
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Efter at have fastslået det teoretiske fundament vil afhandlingen ud fra et normativt perspektiv, analysere 

reguleringens opbygning og indhold. Reguleringen kan opdeles i følgende tre faser:  

1. Grønbogens opståen og indhold 

2. Indholdet af udvalgte høringssvar 

3. Forslaget til forordningen.  

Den første fase analyserer grønbogens indhold og dens opstået. Afsnittet anvendes til at fastslå hvilken 

kritik Kommissionen retter, samt hvorvidt den kan retfærdiggøres ud de anvendte teorier. Afsnittet vil 

ligeledes blive brugt til at undersøge om de problemer grønbogen identificerer, er gældende for den danske 

revisionsbranche og dermed om kritikken er gældende såvel i EU som i Danmark.  

De udvalgte høringssvar inddrages for at fastlægge hvilke holdninger, der eksisterer i forbindelse med 

regulering af forventningskløften og revisors uafhængighed. Høringssvarene inddrages ligeledes for at 

undersøge om reguleringen kan retfærdiggøres og hvilke interesser, der ligger til grund for de forskellige 

holdninger.  

Den sidste fase af del af analysen behandler det faktiske forslag til forordningen. 3  Indholdet af 

forordningen vil i denne sammenhæng blive analyseret, for at identificere potentielle konsekvenser, den 

kan medføre. Kommissionens konsekvensanalyse vil ligeledes blive anvendt, for at vurdere det grundlag, 

som forslagene er opstået på. Relevante empiriske studier vil blive inddraget for kritisk at tage stilling til 

indholdet af Konsekvensanalysen. Efter en analyse af forslaget til regulering vil den politiske proces blive 

analyseret, for at vurdere sandsynligheden af en ny regulering af den lovpligtige revision af PIE’s. 

Konklusionen vil dernæst sammenfatte opgavens deskriptive og normative del, med henblik på besvarelsen 

af opgavens problemstilling. Afslutningsvis vil der blive udarbejdet en perspektivering, der fremstiller 

alternative forslag for at imødekomme målsætningen vedrørende forventningskløften og dobbeltrollen. 

Perspektiveringen udarbejdes på baggrund af de teoretiske, såvel som egne identificerede konsekvenser, 

med henblik på at illustrere om der kan opstå radikale ændringer af branchen.  

                                                 
3 Forslaget til forordningen vil fremover benævnes som ‖forordningen.‖ 
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1.4 Afgrænsning 
Fundamentale teorier vedrørende revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og andre basale 

revisionsfilosofiske teorier vil ikke blive belyst teoretisk set, idet de forudsættes kendte. Andre historiske 

informationer, som eksempelvis Danmarks medlemsskab af EU vil ligeledes ikke blive redegjort for.  

Det teoretiske felt for områderne uafhængighed og forventningskløften er vidtrækkende. Der vil 

udelukkende blive fokuseret på få specifikke elementer af disse, samt udvalgte metoder til mindskelsen af 

kløften.  

Regulering af revisionsbranchen er ligeledes et omfattende og vidtrækkende problemfelt, der både i form af 

grønbogen og forslaget til forordningen indeholder mange delelementer, eksempelvis tilsyn, styrkelse af 

revisionskomitéen, internationale samarbejde og øget klarhed over revisionsfirmaernes indtægter og 

rapportering. Det er derfor af hensyn til opgavens omfang nødvendigt at udvælge få, men centrale områder, 

for dybdegående at kunne analysere disse. Det betyder således at det primært er artikel 10, 22 og 33, der vil 

blive anvendt, samt eventuelle overgangsbestemmelser. Afhandlingen tager udgangspunkt i den lovpligtige 

revision af PIE’s, fordi relevante forslag til forordningen er rettet direkte mod disse. Derfor er nye forslag 

vedrørende revision af SMV’er ikke inddraget. Da det i Danmark og EU primært er Big Four, der reviderer 

PIE’s, vil det primære fokus være på disse revisionsfirmaer. Reguleringen kan imidlertid medføre en række 

konsekvenser for de mellemstore revisionsfirmaer, men fordi Kommissionen direkte forsøger at takle ”Big 

Four problematikken,” vil konsekvenserne for de mellemstore revisionsfirmaer kun i begrænset omfang 

blive belyst. Det er imidlertid værd at påpege, at en eventuel regulering kan medføre konsekvenser for de 

mellemstore revisionsfirmaer og netværk, idet de også reviderer PIE’s og kan blive berørt af reguleringen.  

Forordningen bygger på en række ”sub-policies” og hele forslaget til forordningen fungerer i en overordnet 

sammenhæng, hvorfor en samlet analyse af alle forslagene potentielt kan lede til andre konklusioner, end de 

opgaven drager. Der vil i opgaven ligeledes kun blive anvendt et begrænset antal høringssvar, som er 

udvalgt for at give et nuanceret billede af de modsætningsforhold, der eksisterer i forbindelse med EU 

reguleringen. Andre høringssvar, herunder fra politikere og små og mellemstore revisionsfirmaer kan 

ligeledes medføre en interessant debat, men vil af hensyn til omfanget ikke anvendes direkte. Andre 

institutioner, herunder rådgivnings og konsulent virksomheder har ligeledes en interesse i reguleringen af 

revisionen, men fordi afhandlingens fokus er rettet mod konsekvenser for revisionsfirmaerne og markedet 

for revisionsydelser, vil påvirkningen på andre former for industrier og virksomheder ikke blive belyst. 
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1.5 Kildekritik 
I enhver sammenhæng ved udarbejdelsen af en videnskabelig afhandling, er det nødvendigt konstant at 

forholde sig kritisk til det skrevne materiale. Ved udarbejdelsen af afhandlingen er der primært anvendt 

anerkendte og veldokumenterede studier. Flere af studierne er imidlertid af ældre karakter, fx Warmings 

empiriske studier, hvormed det primært er de konkluderede tendenser der refereres til, frem for de eksakte 

empiriske tal, da disse kan have ændret sig siden studiernes udførsel. Politisk materiale som fx 

Konsekvensanalysen skal naturligt anvendes med en god portion skepsis, da det i flere tilfælde bærer præg 

af et politisk bias, og en gennemgang af materialet bagved de dragne konklusioner er derfor nødvendig. 

Netop Konsekvensanalysen ligger til grund for forslaget til forordningen og derfor er en kritisk 

gennemgang af denne nødvendig for at vurdere hvorvidt forslagene kan retfærdiggøres. 

Desuden har flere beskrevet studier udformet af London Economics som ”bestilt arbejde” og det er derfor 

nødvendigt at behandle disse med en vis skepsis. Det er imidlertid også nødvendigt at forholde sig kritisk 

til argumenter både fra revisionsbranchen såvel som de berørte PIE’s, idet der foreligger en klar 

interessekonflikt. Høringssvarene er derfor anvendt kritisk og forsøgt illustreret i et objektivt perspektiv, 

hvilket er årsagen til at flere forskellige typer høringssvar er udvalgt. Der er ikke anvendt studier fra 

eksempelvis de store revisionsfirmaer eller Copenhagen Economics, selvom disse kan belyse flere relevante 

aspekter. 

Alle anvendte studier er udvalgt efter en kritisk gennemgang, eksempelvis rapporter fra GAO og ESCP. 

Det samme er gældende for de teoretiske studier, herunder Power, Warming og Porter, der alle er 

anerkendte og hyppigt citerede i videnskabelige sammenhænge.   
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2. Regulering af revision 

For at kunne analysere hvordan regulering påvirker forventningskløften og revisors uafhængighed ved 

dobbeltrollen, er det nødvendigt at tage historiske reguleringer i betragtning. Tidligere regulering er relevant 

fordi det giver et indblik i den kontekst hvorpå regulering opstår og fordi nye forslag ofte tager 

udgangspunkt i tidligere tiltag. Historiske tiltag, til regulering af revisionsbranchen, er ligeledes med til at 

give overblik over fokus vedrørende regulatory failures, fordi øget regulering ofte opstår som følge af 

finansielle kriser og tidligere systematiske og lovgivningsmæssige svigt. Tidligere international regulering af 

revisionsbranchen omfatter blandt andet: 

 Sarbanes Oxley Act 

 8. Selskabsdirektiv 

Som bekendt opstod Sarbanes Oxley Act som følge af krisen i starten af 00’erne og medførte et øget fokus 

på interne kontroller, ansvarsfordeling og regulering af specifikke ydelser.4 I 2006 fremsatte Kommissionen 

det 8. Selskabsdirektiv, som blandt andet skulle implementerer lignende tiltag.5 Direktivet blev i Danmark 

implementeret i revisorloven i 2008 og indeholdt væsentlige skærpelser i forbindelse med den lovpligtige 

revision. Alle 27 medlemslande skulle overholde direktivet inden d. 29. juni 2008 og forud for denne dato, 

skulle medlemslandende redegøre for hvordan lovgivningen ville blive implementeret. Kun 12 

medlemslande formåede at overholde deadline for implementeringen og de resterende 15 lande 

implementerede lovgivningen gradvist frem mod 1. september 2010.  

Modsat det 8. direktiv, har Kommissionen udarbejdet det nuværende forslag til forordningen, med 

udgangspunkt i en grønbog, konsekvensanalyse og høringssvar. Det lovgivningsmæssige indhold af 

direktivet blev udarbejdet i samarbejde med professionelle fra revisionsbranchen og proceduren adskiller 

sig derfor væsentlig fra udarbejdelsen af forordningen.6  For at kunne analysere konsekvenserne af en 

eventuel vedtagelse, er det nødvendigt med en beskrivelse af forskellene mellem et direktiv og en 

forordning:  

 Direktiv: Et direktiv fremlægger punkter som skal opnås og implementeres i medlemslandende. 

For at opnå disse punkter skal den nationale lovgivning tilpasses, men medlemslandene kan frit 

                                                 
4 Sarbanes Oxley Act vil ikke yderligere blive analyseret, men i stedet vil fokus være på regulering i Europa.  
5 Vil fremover benævnes som: det 8. direktiv 
6 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
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vælge hvordan de vælger at gøre dette. Direktiverne har en fastlagt deadline for implementering og 

landene har en vis handlefrihed i forhold til implementeringen i praksis, såfremt de overholder den 

fastlagte deadline. Direktivernes formål er at styrke det indre marked ved at harmonisere de 

nationale lovgivninger, og kan vedtages af Rådet i samarbejde med Parlamentet eller af 

Kommissionen alene. 7 

 Forordning: Modsat et direktiv er en forordning en mere direkte form for lovgivning. Når en 

forordning er vedtaget, er den bindende for samtlige medlemslande. De enkelte lande skal således 

ikke implementere lovgivningen i den nationale lovgivning, idet en forordning sidestilles med 

denne. Det giver i praksis medlemslandene mindre handlefrihed fordi de er forpligtede til at 

overholde alle elementer af forordningen. Forskellen på et direktiv og en forordning er desuden at 

direktiver ofte adresserer specifikke autoriteter eller individer hvorimod forordninger har en mere 

generel karakter.8 En forordning kan vedtages af Rådet9 i samarbejde med Parlamentet10 eller i visse 

tilfælde af Kommissionen11 alene12 

Det er Kommissionen, der fremsætter både grønbøger og hvidbøger, som begge er høringsdokumenter og 

fremsættes i forbindelse med lovgivningsplaner.  

 Grønbog: Der fremsættes flest grønboger og de er mindre omfangsrige end hvidbøger. De 

omhandler typisk områder der vægter mindre i EU sammenhænge og fungerer som 

diskussionsgrundlang og analyserer områder med henblik på en senere høring. 13 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_en.htm 
8 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_en.htm 
9 Ministerrådet fungerer sammen med Parlamentet som den lovgivende institution i EU og består af medlemslandenes minister indenfor 

pågældende områder som fx Økonomi og Finans eller Retlige og Indre anliggende. Beslutningerne træffes ved enstemmigt eller 

kvalificeret flertal.9 EU består desuden af flere organer, men ovenstående er de mest relevante i forhold til vedtagelsen af et direktiv og en 

forordning. 
10 EU Parlamentet består af politikere fra alle medlemslande og har 754 medlemmer. Repræsentanterne vælges ved direkte valg, der sker 

hvert femte år. Parlamentets rolle er at fungere som ‖medlovgiver‖ i samarbejde med Rådet. I forbindelse med en lovgivning er det 

praksis at rådet og parlamentet er enige om et lovforslag, forud for vedtagelse. Medlemmerne af parlamentet organiserer sig efter deres 

politiske overbevisning og således ikke efter nationalitet. 
11 EU Kommissionen benævnes af EU som ‖traktaternes vogter‖ og består af 27 kommisærer med ansvar for hvert sit politiske område. 

Kommisærerne udpeges for en femårig periode af medlemslandendes regeringer, efter godkendelse af Europaparlamentet. Kommissionen 

består af én kommissær fra hvert medlemsland og ledes af formanden José Manuel Barroso. Det er typisk Kommissionen der fremstiller 

lovforslag i EU, som efterfølgende typisk vedtages af EU rådet i samarbejde med EU Parlamentet.  
12 Der findes desuden andre afgørelser og ikke-bindende retsakter, men disse er ikke relevante i forhold til analysen af det nuværende 

forslag 
13 http://www.euo.dk/dokumenter/eu/kom/dokumenter/groenbog/ 
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 Hvidbøger: Omhandler typisk toppolitiske områder og indeholder detaljerede forslag til hvordan 

lovgivningen kan udformes og er dermed EU handlingsplaner. Et eksempel er hvidbogen af 1985 

om indførsel af det indre marked. 14 

2.1 Indholdet af det 8. Direktiv og Revisorloven 
For at kunne analysere EU’s forslag til regulering og forordningens effekt, er det nødvendigt med en kort 

gennemgang af det 8. direktiv, da det af kritikere af forordningen bliver vurderet som værende tilstrækkeligt. 

Direktivets formål var blandt andet at styrke kvaliteten af den lovpligtige revision og imødekomme 

internationale regnskabsskandaler så som Parmalat. Direktivet indeholder blandet krav til:15 

 Godkendelse og uddannelse af revisorer 

 Etiske regler 

 Offentligt tilsyn med revisionsvirksomheder og revisor 

 Følge internationale revionsstandarder efter godkendelsesprocedure hos EU. 

Direktivet medførte en række ændringer i den danske revisorlov, herunder rammebestemmelser som 

blandet andet udmøntes i bekendtgørelse for God Skik, samt Erklæringsbekendtgørelsen. 16 Den lovpligtige 

revision er således fra EU side tidligere forsøgt reguleret, herunder i kølvandet på økonomiske kriser. EU 

har tidligere behandlet områder som revisors uafhængighed men vurderer at den eksisterende lovgivning 

ikke er tilstrækkelig, set i lyset af den nuværende finansielle krise. Kommissionen mener derfor, at der er 

tale om et regulatory failure, fordi den anser den eksisterende lovgivning for værende utilstrækkelig.  

2.2 Regulering af revisionsbranchen i et teoretisk perspektiv 
Det teoretiske materiale omkring revisionens udvikling i en moderne kontekst er begrænset og omhandler 

typisk hvordan revisionen skal planlægges og udføres, dvs. branchemateriale og ikke rettet mod andre end 

revisorerne selv. Powers studier vedrørende revisionssamfundet er derfor inddraget, for at udarbejde et 

teoretisk fundament til brug for en vurdering af yderligere regulering. Formålet er at illustrere hvordan øget 

regulering, teoretisk set er selvforstærkende og er med til at skabe et såkaldt revisionssamfund hvor 

finansielle kriser erstattes af øget regulering af revisionsbranchen. Den øgede regulering medfører en 

                                                 
14 http://www.euo.dk/dokumenter/eu/kom/dokumenter/hvidbog/ 
15  Direktivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 

direktiv 84/253/EØF 

16 Ud over revisorloven er revision i Dansk kontekst blandet reguleret i følgende love:   

1. Årsregnskabsloven, hvor revisionspligten er fastsat i ÅRL §135.  

2. Selskabsloven, hvor revisionspligt og valg af revisor er fastsat  i SL § §144  

En nærmere gennemgang af disse er ikke relevant i forhold til opgavens problemstilling.  
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fortsat eksisterende forventningskløft, blandt andet fordi revision ifølge Power er svært definerbar, hvilket 

bekræftes af andre teoretikere som Lee og Azham (2008). Udgangspunktet er, at der udarbejdes et 

regnskab som skal revideres, men revision har også bevæget sig i andre retninger med udgangspunkt i den 

finansielle revision, herunder andre revisionserklæringer som miljørevision, kvalitetsrevision med flere. 

Flint(1988) har kigget nærmere på de omstændigheder, hvorpå revision er opstået og hans studier tager 

udgangspunkt i principal-agent teorien, hvor der kan opstå moral-hazard som følge af asymmetrisk 

information, med risiko for at agenten agerer på en måde, der ikke er i principlens interesse.17 For at 

undersøge paradokset i forbindelse med øget regulering og forventningskløften, er det derfor nødvendigt at 

se på revisors rolle og på den kontekst hvori revision eksisterer. Det ønskes undersøgt hvorfor der er et 

behovet for øget regulering, som ifølge Power medfører mere omfangsrig revision, fx i forbindelse med 

finansielle kriser.  

For at undersøge hvorfor revision eksisterer i det omfang den gør, er det nødvendigt at se på hvad 

revisionen består af, og hvad der forventes at revisionen indeholder og omfatter. Tillid og forventninger 

spiller en væsentlig rolle i forhold til grønbogen og forordningen, netop fordi samfundet og politikerne har 

mistillid til revisorerne og derfor ønsker en strammere regulering, hvilket i sidste ende påvirker omfanget af 

revisionen.  

Den moderne revision, som vi kender den i dag, er ifølge Power noget, der har udviklet sig som følge af 

skandaler og økonomiske kollaps. Netop under sådanne omstændigheder stilles der spørgsmål til hvad 

revisionen reelt producerer og er derfor i høj grad et spørgsmål om tilliden til revisor og revision som 

helhed.18 Som bekendt er revisionen opstået som følge af principalen overlader ressourcer til en agent, der 

skal formidle disse. For at sikre at agenten formidler ressourcerne i principalens interesse hyres derfor en 

specialist, nemlig revisor, til at kontrollere agenten. Derfor bygger revision fundamentalt på en mistillid 

mellem principalen og agenten, der begge antages som værende nyttemaksimerende. Fordi det er 

kompliceret og omfattende at kontrollere agenten er der behov for en revisor med særlige kompetencer 

indenfor området.19 I takt med at virksomheder er blevet til corporations og stadigt mere komplicerede, er 

selve revisionen derfor blevet mere perifer, i den forstand at man tidligere skulle ”stå personligt til regnskab” 

hvorimod afstanden, mellem principalen og agenten, i dag potentielt er blevet større. Det betyder ligeledes 

                                                 
17 Power (1997) s. 5.  
18 Power (1997) s. 16 
19 Power (1997) s. 16 
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at revisors rolle i praksis har bevæget sig med samfundet, der i stigende grad efterspørger flere ydelser, der 

kan tage udgangspunkt i revisors indsigt og kompetence, hvormed dobbeltrollen efterspørges.20 

Det er den moderne lovgivning, der har påvirket revisionen og medført et øget omfang af revision. Power 

og øvrige teoretikere argumenterer for at nutidens revision startede i midten af det 19. Århundrede, hvor 

virksomhederne herefter blev til corporations med separat ejerskab og kontrol, der i sidste ende medførte 

et øget behov for revision, netop på grund af distancering mellem agenten og principalen, hvor ejerskab og 

kontrol blev yderligere adskilt. 21  Som led i distanceringen, er der løbende oprettet organer og nedsat 

retningslinjer for påtegningen og erklæringen på et regnskab. Der blev desuden fastlagt retningslinjer for 

revisors uafhængighed, som i dag kan findes i IFAC etiske retningslinjer, hvilket har til formål at sikre 

revisors integritet og objektivitet, hvilket ifølge Power fortsat det essentielle og kernen ved revision.22 Som 

Power (1997) påpeger, er der en historisk korrelation mellem kriser og regulering af revision. Den 

nuværende finansielle krise er en af de værste siden depressionen, men som økonomisk historie har vist, 

gentager de finansielle kriser sig og minder om hinanden, både i årsag og konsekvens. Det understøtter 

Powers hypotese om, at der sker øget regulering af revisionen i forbindelse med krisetider, hvilket 

bekræfter den eksisterende forventningskløft, der tydeliggøres ved økonomiske kriser, eksempelvis når 

revisors ansvar diskuteres i medier og offentlig debat.  

2.2.1 Regulatory Failure 
Fordi det er kompliceret at forklare og sætte faste kriterier for hvad revision kan, er det derfor svært at 

vurdere hvorvidt den reelt har fejlet eller ej. Hvis en virksomhed, der har modtaget en blank påtegning, går 

konkurs kan der blive stillet spørgsmålstegn ved om revisor har fejlet. Det er derfor relevant at se på 

hvornår en revision faktisk har fejlet og hvorvidt der er tale business failure eller audit failure. Med 

reference til studier af Keasey & Wright (1993) er det meget vanskeligt at vurdere hvornår en revision har 

fejlet fordi, revisionshandlingerne og aktiviteter er svagt definerede og kan være svært forståelige for 

samfundet. Disse studier er fra 1993 og skal derfor med forsigtighed overføres til en moderne kontekst, da 

netop internationale revisionsstandarder sætter retningslinjer for påkrævede revisionshandlinger, men det 

giver fortsat en interessant indsigt i hvordan revisionen bliver presset til at skabe mere klarhed og åbenhed, 

allerede inden grønbogens diskussion og forslaget til forordningen.  

                                                 
20 Power (1997) s. 16 
21 Power (1997) s. 17 
22 Power (1997) s. 17 
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Som belyst, er revision historisk set reguleret i forbindelse med Sarbanes Oxley Act og det 8. Direktiv. Det 

bekræfter, at der som følge af forskellige kriser sker en regulering af revision. Power argumenterer for, at 

revisorerne reagerer ”kreativt” på reformer af revisionsbranchen, hvormed effektiviteten af disse ændringer 

mindskes. Historisk set reagerer branchen ofte kollektivt, overfor tiltag til regulering, hvilket kan ses i 

forbindelse med grønbogens høringssvar samt publicerede artikler.23 Det kan argumenteres for, at Power 

reelt efterspørger en grønbogen, og en eller anden form for regulering af revisionen, der skal mindske 

forventningskløften. Han mener at respondenterne, herunder investorerne og øvrige interessenter, har for 

lidt kendskab til hvad revisionen reelt producerer, hvilket tidligere har skabt grundlag for analyser af 

årsagerne til forventningskløften. Det kan være svært at definere en succesfuld revision, fordi der ikke 

eksisterer et klart facit og kan både skyldes at revisor har udført et godt arbejde, eller at klientens har gode 

regnskabspolitikker, samt en kombination af disse to.24  

Revisionen bliver som udgangspunkt udført med stramme budgetter, hvilket sætter naturlige 

begrænsninger for omfang og type af revisionshandlinger, hvormed der ofte vil blive anvendt stikprøver og 

begreber som væsentlighed, der er svært forståelige for interessenterne. For at vurdere, om omkostningerne 

ved revision kan retfærdiggøres, er det nødvendigt at fastslå om værdien af revisionens slutprodukt 

overstiger omkostningerne. Produktet af revisionen er en påtegning og erklæring, men det problematiske er 

at vurdere hvorvidt denne påtegning kan retfærdiggøres ud fra en cost-benefit betragtning. En måde hvor 

produktet kan kvalitetskontrolleres, er en sammenstilling af hvorvidt en anden revisor vil drage samme 

konklusioner på baggrund af det samme regnskabsmateriale. Dette er dog er omkostningsfuldt og til en vis 

grad allerede er inkluderet i firmapolitikker og revisionstilsyn.25 Udbyttet ved øget revision er derfor svært 

definerbart og det er svært at fastlægge hvornår meromkostningerne ved øget revision overstiger den øgede 

sikkerhed. Revisionens tilførte værdi handler derfor i høj grad om tillid til revisor, hvilket illustreres i form 

af revisorernes investeringer i firmapolitikker, guidelines for uafhængighed osv.  

Det kan argumenteres for, at manglende forståelse er med til at gavne revisorerne i en vis forstand, idet 

fuld forståelse for revisionen og dens handlinger vil skabe øget konkurrence på markedet og kunne betyde 

øgede krav til revisor.26  

                                                 
23 Power (1997) s. 26  
24 Power (1997) s. 27 
25 Power (1997) s. 28 
26 Power (1997) s. 31 
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Værdien der tilføres et påtegnet regnskab afhænger derfor i høj grad af image og navn, hvor 

revisorfirmaerne markedsfører sig i relation til høje professionel og faglige standarder, for at modsvare den 

manglende forståelse for selve revisionen. Revisorerne kan øge deres kommunikation for at øge forståelsen, 

men Power påpeger, at det ikke er i revisorernes interesse, at gøre det i en sådan grad, at disse let kan 

kopieres af andre. Fordelen og ulempen ved forventningskløften er netop at den eksisterer på grund af 

manglende forståelse.27 Ifølge Power er en af fordelene ved den finansielle revision, dens formåen til at 

reagere på regulering og fortsat bibeholde en vis uklarhed, som igen kan medføre øget regulering, hvilket i 

sidste ende vil medføre mere revision. Dette benævnes som ”The Audit Society,” hvor samfundets dele i 

stigende grad skal revideres og kontrolleres, og hvor fejl og svigt medfører øget regulering med mere 

kontrol og revision.28 En analyse af forventningskløftens betydning er således nødvendig for at vurdere 

dens betydning i forbindelse med fremtidig regulering. 

2.3 Forventningskløften 
I den seneste tid er der opstået en voksende kritik af revisorerne, hvilket er en af årsagerne til at 

Kommissionen har udarbejdet grønbogen. Grønbogen retter en direkte kritik mod revisorerne og har 

udmøntet sig i en række forslag via forordningen, som blandt andet skal mindske den eksisterende 

forventningskløft. Revisorerne og branchen har ikke været entydigt enige i kritikken, hvilket grundlæggende 

giver anledningen til at analysere den forventningskløft, som eksisterer mellem revisorerne og 

interessenterne. Det belyser, at der er forskel på det interessenterne forventer at revisorer udfører, kontra 

revisors faktiske pligter og arbejde. Denne forskel benævnes som forventningskløften. Aktionærer, 

medarbejdere og øvrige interessenter har ikke den samme faglige forståelse for revisors arbejde og har 

derfor ikke de samme forudsætninger for at kunne tolke de udførte revisionshandlinger og påtegning. 

Revisorerne har forsøgt at imødekomme kritikken ved at omskrive ISA’erne, eksempelvis i forbindelse 

med Clarity Project fra IFAC. Flere virksomheder udarbejder ligeledes deres årsrapporter, med det målet 

om udelukkende at medtage de mest relevante oplysninger til deres investorer, og derved skære overflødigt 

fra (Cutting Clutter.)  

Som defineret, består revisors arbejde i at udarbejde en uafhængig erklæring om at regnskabet ikke 

indeholder væsentlige fejl og fejlinformationer. Dette betyder at revisor udarbejder sin erklæring med høj 

                                                 
27 Power (1997) s. 30-31 
28 Power (1997) s.31 
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grad af sikkerhed, men ikke absolut grad af sikkerhed.29 Det udelukker således ikke, at der stadigvæk kan 

forekomme fejl, besvigelser og omgåelse af interne kontroller. Går en virksomhed konkurs, eller opdages 

besvigelser, er det ofte revisor der er i fokus, især i medierne. Det medfører at forventningskløften bliver 

større mellem revisor og regnskabsbrugeren. De seneste års erhvervsskandaler har påvirket tiltroen til 

revisors arbejde og haft betydning for holdningen til revisors uafhængighed, herunder professionalisme og 

objektivitet, hvilket som nævnt er en af de primære drivere for grønbogens diskussion om øget regulering. 

Ifølge Warming skyldes forventningskløften en voksende mistillid til revisor og revisionsydelsen. 

Mistilliden til revisors arbejde eksisterer primært hos repræsentanter som, det offentlige, 

erhvervsorganisationer, kapitaludbydere, investorer og har været voksende til trods for bestræbelser på at 

imødekomme kritikken ved fx det 8. direktiv.30 

I de seneste år har brugerne af revisionsydelsen i stigende grad mistet tillid til revisorernes 

regnskabspåtegning, hvilket blandt andet skyldes mediernes fokus på enkelte konkursager og kritiske 

spørgsmål til revisorens arbejde.
 
Udviklingen bekræfter således Powers hypoteser, om fokus på eventuelle 

regulatory failures, som følge af finansielle kriser. Warmings studier viser at der er flere årsager til 

forventningskløften, herunder:31 

 Interessegrupperne forventer at et revideret regnskab giver sikkerhed for at der ikke har været 
foretaget svig af virksomhedens medarbejdere  

 At selskabet er ledet effektivt  

 At selskabet har været økonomisk sundt (going concern) 

For alle tre punkter kan forventningerne til revisor ikke indfries, også selvom revisionen er udført i 

overensstemmelse med god revisionsskik, gældende standarder, og har været uden væsentlig 

fejlinformation. Går en virksomhed konkurs, uden at der er taget going concern forbehold, vil der blive 

stillet spørgsmålstegn til den blanke påtegning, også selvom en konkurs kan skyldes mange faktorer, 

herunder samfundets økonomiske situation. I den senere kritik er revisor tillagt et større ansvar i diverse 

konkurser og skandaler, hvilket også ses i en række domsafsigelser der gennem retspraksis har udvidet 

revisors ansvar. 32  Årsagen til den voksende kløft og ansvarspålægning er ifølge Warmings studier, at 

interessenterne grundet mindre information, i højere grad er tilbøjelige til at dømme revisor for manglende 

                                                 
29 Kiertzner et al. (2007) s. 15 
30 Warming (1990) s. 22 
31 Warming (1990) s. 94 
32 Warming (1990) s. 94 
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dygtighed. Interessenterne kan have svært ved at forstå at eventuelle fejl og besvigelser ikke er blevet 

opdaget. Kommunikation spiller derfor en afgørende rolle for forventningskløft, da det ligger til grund for 

omverdens syn og bedømmelse af revisor. Et tillidsfald som følge af en dårlig sag skader ikke kun den 

enkelte revisor, men har en negativ effekt på hele branchen.33
 Hertil viser undersøgelser, at informationer 

om anvendelsen af faglige normer, har mindre betydning for interessegrupperne end den har for 

revisionsbranchens bedømmelse.34 Studierne viser også at nærhedsgraden og forståelse for branchen er af 

afgørende betydning. De regnskabsbrugere, der har størst kendskab til revision, er dem med det mest 

positive syn, fx revidenten, da denne har et tæt samarbejde med revisor, forstår regnskabspraksis og har 

eventuel erfaring indenfor revision og regnskab.  

2.3.1 Rimeligheds- og Præstationskløften 
Porter har ligeledes gennem en række empiriske studier forsket i forventningskløften. Hendes studier tager 

udgangspunkt i New Zealand og England, dog kan problemet med faldende tillid overføres til dansk og 

europæisk kontekst fordi der er tale om en generel tendens. Porter definerer ligeledes forventningskløften 

som værende forskellen mellem samfundets forventninger til revisors arbejde og de faktiske 

revisionshandlinger. Porter opdeler forventningskløften i følgende to elementer:35  

 Rimelighedskløften  

 Præstationskløften 

Figur 2.1: Komponenter i Forventningskløften 

 

 Kilde: Kiertzner et al. (2007) s. 15 

Rimelighedskløften består af en uoverensstemmelse mellem samfundets forventninger til revisors arbejde, 

kontra hvad der med rimelighed kan forventes(rimelighedsgrænsen.) Når noget går galt, er det ofte 

                                                 
33 Warming (1990) s. 173 
34 Warming (1990) s. 94 
35 Porter (1993) s. 50 
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samfundets opfattelse at revisor burde have opdaget disse fejl, herved de urimelige forventninger der 

danner rimelighedskløften. 

Præstationskløften kan opdeles i to kategorier:36 

 Utilstrækkelig regulering: Forskellen mellem det arbejde man med rimelighed kan forvente af 

revisor og det arbejde som revisor er forpligtiget til at udføre, jf. love og standarder. 

 Utilstrækkelig præstation: Når revisor ikke lever op professionelle krav, herunder overholdelse af 

standarder og love. 

Mangelfulde regulering danner grundlag for præstationskløften mellem revisors eksisterende pligter og 

samfundets forventninger til den leverede ydelse. Ved manglende regulering kan revisor således ikke holdes 

til ansvar, men udelukkende i tilfælde hvor der er tale om manglende overholdelse af standarder og love. 

Gennem empiriske studier, har Porter påvist der er forskel på samfundets forventninger og revisorernes 

egen opfattelse af formålet med revisionen. Således er eksistensens af ovenstående kløfter påvist. For at 

styrke tilliden til revision er det nødvendigt, at kommunikere revisors pligt til samfundet og forsøge at 

afstemme samfundets forventninger hertil. 37  Fra revisorernes side har der allerede været tiltag til 

mindskning af kløften, men i den nuværende økonomiske krise, er det ofte den dårlige omtale, som 

revisorerne huskes for. 

2.3.2 Revisors rolle og årsag til den eksisterende forventningskløft 
Ifølge Lee og Azham (2008) skyldes forventningskløften, at det er kompliceret at fastlægge en klar 

definition af revision, fordi den er dynamisk frem for statisk, hvormed revisors rolle, situation og 

handlingerne konstant ændrer og udvikler sig. Faktorer til denne udvikling er blandt andet domsafsigelser, 

der ændrer retspraksis og hele den tekniske udvikling, samt politisk regulering. Der er således ikke tale om 

en ny tendens, men i stedet er der gennem årene sket ændringer i revisionsparadigmet. Revisors rolle 

gennem de seneste århundreder gennemgået adskillige evolutioner. I 1800-tallet var revisors rolle målrettet 

mod at kontrollere hvorvidt der var afstemning af konti og opsnuse eventuelle besvigelser og fejl. I de 

sidste 30 år har revisor fået en udvidet rolle, nemlig at konkludere hvorvidt regnskabet giver et retvisende 

billede. Rollen har udviklet sig til at yde Value Added Services (rådgivning etc.) i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Disse omfatter blandt andet rapportering af uregelmæssigheder, identificering af 

                                                 
36 Kiertzner et al. (2007) s. 15 
37 Kiertzner et al. (2007) s. 16 
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forretningsmæssige risici og rådgivning om effektive interne kontroller, hvormed dobbeltrollen 

efterspørges.  

Forventningskløften fastholdes ifølge Shaked og Sutton (1982) fordi offentligheden har svært ved at skelne 

mellem god og dårlig revision.38 Der argumenteres for at evalueringen af revisors arbejde altid vil være 

unfair, da arbejde af dårlig kvalitet bliver vurderet efter det opdages på grund af en skandale eller en 

konkurs.39 Efterfølgende opdagelse af en mangelfuld revision, vil således ofte blive omtalt i medierne og 

det er således primært de negative historier, der bliver omtalt i medierne, hvilket kan medføre at samfundet 

får et mere negativt indtryk af revisors arbejde. Skylden bør dog ikke nødvendigvis entydigt rettes mod 

revisor, da revisor ikke alene kan holdes ansvarlig for konkurser, men kan derimod skyldes dårlig ledelse, 

forkerte strategiske beslutninger, besvigelser osv. Humphrey (1993) er i sine studier kritisk overfor 

beskyldningerne af revisorernes mangelfulde arbejde og mener at samfundet udviser naivitet og ignorance, 

der som følge er med til at skabe rimelighedskløften.40 Lee & Azham (2008) mener desuden at samfundets 

uvidenhed om revisors rolle, underminerer funktionen som offentlighedens tillidsrepræsentant og dermed 

er der et behov for bedre kommunikation mellem revisor og samfund. 

2.3.3 Teoretiske forslag til mindskning af forventningskløften 
Forventningskløften er som nævnt kompleks og eksistensen skyldes forskellige årsager som manglende 

tillid, kommunikation og forståelse. Der findes en række studier, som forsøger at belyse hvordan 

forventningskløften kan minimeres. Studierne følgende forslag: 

 Mere uddannelse 

 Udvidelse af revisors konklusion 

 En mere struktureret og ensformig revision 

 Udvidelse af revisor arbejde og ansvar 

Disse forslag vil blive gennemgået for, at belyse i hvor høj grad de teoretisk set kan minimere 

forventningskløften. Studier viser at forventningskløften kan mindskes ved at uddannelse. Ved uddannelse, 

menes der ikke uddannelse af revisorer, men i stedet studerende på øvrige kandidat linjer end fx CMA.41 

Ved at give de studerende en større forståelse for regnskab og revisors rolle, kan kommende interessenter 

have en klar forståelse for revisors ansvar, arbejde og sprogbrug. Det bekræftes ad Warmings konklusioner 

                                                 
38 Lee & Azham (2008) s. 32 
39 Lee & Azham (2008) s. 33 
40 Lee & Azham (2008) s. 35 
41 Lee & Azham (2008) s. 21 
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om nærhedsgraden. Desto mere forståelse samfundet har for revisors arbejde jo mindre bliver 

forventningskløften. Dette er dog ikke en praktisk fremgangsmåde på grund af følgende forhold:42 

 Det er ikke muligt/rentabelt at undervise et helt ”samfund” via formel universitetsundervisning, da 

langtfra er alle der får en videregående uddannelse. Af dem der gør, vil det kun være et begrænset 

antal der vælger revision som side- eller valgfag. 

 Det er ikke muligt at uddanne samfundet gennem massekommunikation, fordi revision ses som 

værende kompleks og er svær at kommunikere på en simpel måde.  

 Samfundets generelle manglende interesse for revisors arbejde, vil betyde at fremmødet vil være 

begrænset hvis der var tilbud om undervisning eller information angående revision. 

Forslaget om at gøre revisors uafhængige konklusion mere omfattende, vil medføre større forståelse for 

revisors ansvar i forhold til ledelsens ansvar.43 Flere studier understøtter denne hypotese og giver ligeledes 

bevis, for at en udvidelse af konklusionen minimerer kløften, da det vil give samfundet og læserne en 

forståelse af omfanget og rammen for den lovpligtige revision. Desuden vil adskillelsen af ansvaret stå 

klarere mellem revisor og ledelsen. 

I praksis er dette dog ikke direkte påvist, fordi det allerede er et krav at revisor som minimum skal 

udarbejde en konklusion, der lever op til kravene i ISA 700 ”Udformning af en konklusion og afgivelse af 

erklæring om et regnskab”, og derfor kan det ikke antages at revisor frivilligt vælger at uddybe revisionen, 

revisionsproceduren og ansvarsfordelingen på grund af beskyttelse af interne informationer. Skal 

uddybningen implementeres i praksis vil det kræve at IFAC omskriver ISA’en. 

En mere struktureret og ensformig revision, er et tredje løsningsforslag. Det er opstået som følge af studier 

fortaget, der påviste at en standardiseret revision vil øge tilfredshedsgraden hos befolkningen, da revisionen 

vil blive mere gennemsigtig, hvilket ifølge Power ligeledes skaber et bedre sammenligningsgrundlag for 

forskellige revisioner. Denne løsning vil ikke nødvendigvis være en fordel for revisionsfirmaerne, da 

revisionen ofte gribes forskelligt an fra klient til klient. Der er intet der indikerer at der er sammenhæng 

mellem studierne og praksis og derfor vil denne løsning næppe mindske forventningskløften.  

                                                 
42 Lee & Azham (2008) s. 20 
43 Lee & Azham (2008) s. 20 
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Den sidste løsning for at mindske forventningskløften er at øge revisors arbejdsopgaver og derved give 

revisor et øget ansvar. Det indebærer at revisors arbejdsopgaver skal inkludere følgende:
 44 

 Udvidelse af den lovpligtige revision 

 Compliance og going concern rapportering 

 Evaluering af interne kontrolsystemer 

 Direkte rapportering fra revisorerne til regulatorerne 

 Mere målrettet evaluering af risikoen for besvigelser 

Dette er potentielt et effektiv løsningsforslag til mindskning af forventningskløften, men kan imidlertid 

påvirke revisionshonoraret, som vil blive tilsvarende højere. Det er derved ikke samfundet direkte, der 

betaler for den ekstra ydelse, men revidenten, som formentlig ikke ønsker at betale mere for ydelsen, 

medmindre det bliver et lovkrav eller i tilfælde af egen fortjeneste. Hvis ovenstående forslag implementeres 

i den lovpligtige revision, udsættes revisor for en øget risiko, fordi de rådgivende funktioner spår om 

fremtiden. For eksempel vil der kunne tillægges revisor et større ansvar i tilfælde af manglende going-

concern forbehold, forud for en eventuel konkurs som følge af en ny krise. I et sådan tilfælde vil revisor af 

samfundet få skylden for ikke at have forudset virksomhedens fremtid. 

Revisors dobbeltrolle er således en af de fundamentale årsager forventningskløften. En anden årsag er jf. 

Humphrey (1997) samfundets manglende forståelse for revisionstermer som retvisende billede, 

væsentlighed og relevans, hvilket bekræfter Powers teorier. Et retvisende billede er ikke et selvforklarende 

udtryk og der er risiko for at regnskabsbrugeren tillægger disse begreber en anden betydning end revisor.  

2.4 Uafhængighed ved dobbeltrollen 
Som belyst har dobbeltrollen en afgørende betydning for forventningskløften og omfanget af regulering, 

hvor revisors uafhængighed sammen med forventningskløften er de centrale områder i forbindelse med 

fokus på eventuelle regulatory failures. Det er derfor nødvendigt med en teoretisk diskussion af hvorledes 

dobbeltrollen, i forbindelse med levering af NAS til revisionsklienter, påvirker revisors uafhængighed.45 

Tillid til revisors uafhængighed er en forudsætning for at kunne tilføre regnskabet værdi i form af en 

påtegning og erklæring, hvilket har en stor betydning i forbindelse med forventningskløften.46 Som følge af 

revisionens natur vil der ofte eksistere en grad af dobbeltrolle. Det skyldes at revisor er en naturlig rådgiver 

for klienten, som følge af indgående kendskab til virksomheden og rådgivning kan således tilføre merværdi 

                                                 
44 Lee & Azham (2008) s. 21-22 
45 I forbindelse med dobbeltrollen anvendes også fremover  NAS (Non-Audit Services) for andre ydelser end revision 
46 ASOBAC(1973) har defineret revisors opgave som værende: ‖tilføre troværdighed til klientens regnskab.‖ 
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til selve revisionen.47 Der eksisterer i forbindelse med dobbeltrollen et iboende problem, hvor der kan 

opstå dobbeltloyalitet, som følge af det modsætningsforhold, der eksisterer mellem revision og NAS:  

 Revision: Revisor tjener interessenterne og skal fungere som offentlighedens tillidsmand 

 NAS: Revisor tjener klienten direkte 

Teoretisk kan der som følge af dobbeltrollen opstå situationer hvor revisor overser realiteter, der kunne 

have påvirkning på erklæringen om regnskabets rigtighed. Desuden kan der opstå situationer, hvor 

omverdenen vurderer, at der er sammenfald mellem revisors og klientens økonomiske interesser, hvilket 

kan svække tilliden til revisors uafhængighed og formindske den værdi som en revisionspåtegning tilfører 

regnskabet.48 Udover mindsket tillid, kan dobbeltrollen ifølge Flint (1988), påvirke revisors autoritet, da en 

revisor tilføjer merværdi som følge af en synlig autoritet. Kritikken af revisors dobbeltrolle har eksisteret 

længe og ifølge Power definerede Limpberg problemstillingen tilbage i 1932. Forud for it boblen og krisen i 

00’erne var der ligeledes øget fokus på dobbeltrollen, hvor amerikanske SEC kritiserede 

rådgivningsydelsernes voksende størrelse, målt ud fra revisorernes indtjening. Det resulterede efter flere 

erhvervsskandaler i Sarbanes Oxley Act og markant skærpelse af dobbeltrollen. For kritisk at vurdere 

hvorvidt dobbeltrollen påvirker revisors uafhængighed, tages der udgangspunkt i IFAC’s sondring:49  

 Independence in mind 

 Independence in appearance  

Independence in mind defineres som revisors mentale tilstand, under udførsel af revisionen herunder 

objektivitet og professionelle skepsis og udgør den mentale tilstand som gør revisor i stand til at erklære sig, 

uden at den professionelle dømmekraft påvirkes. Omvendt er independence in appearance forhold, der vil 

medføre at en objektiv og velinformeret tredjepart vil konkludere at revisors integritet, objektivitet og 

professionelle skepsis er svækket. Sondringen mellem disse to begreber er fundamental for den videre 

analyse af revisors uafhængighed, fordi NAS påvirker disse dem i forskellig grad. Der er således tale om en 

forventningskløft hvor nærhedsgraden er afgørende for opfattelsen.  

Flere studier er udarbejdet for at vurdere i hvilken grad NAS påvirker uafhængighedsaspekterne. Francis 

(2006) har sammenlignet revisorer med stor og lav indtjening fra NAS. Studierne viste at der ikke var en 

sammenhæng mellem indtjeningen fra NAS og independence in mind, herunder revisors objektivitet og 

                                                 
47 Warming (2001) s. 2 
48 Warming (2002) s. 3-4 
49 IFAC Code of Ethics for Professional Accountants 
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professionelle skepsis ved udførslen af revisionen. Dermed konkluderer han at der ikke er en korrelation 

mellem NAS og audit failures. Omvendt viste studierne, at dobbeltrollen påvirkede independence in 

appearance på grund af interessenternes opfattelse, hvilket medførte en mindsket tillid til revisor. Francis’ 

studier understøttes af Quick & Warming (2009), som har foretaget empiriske studier af investorers tillid til 

revisors uafhængighed hvis der foreligger en dobbeltrolle. Overordnet set blev tilliden til den finansielle 

rapportering svækket som følge af revisors dobbeltrolle, men graden afhænger af hvilke ydelser der leveres 

samt hvilke interessenter der udspørges. Paradoksalt er nogle af de ydelserne som respondenterne er mest 

kritiske overfor lovlige, hvorimod andre ydelser som respondenterne vurderer som ukritiske er ulovlige jf. 

tysk lov. Det bekræfter at der til stadighed mangler forståelse for revisors rolle samt de NAS som revisor 

leverer. Det bevidner om, at det ikke er hensigtsmæssigt at begrænse alle NAS på samme måde, men at der 

med fordel lovgivningsmæssigt kan skelnes mellem forskellige ydelser. I deres analyse af revisors 

uafhængighed i Danmark, konkluderer Quick & Warming (2005) at en funktionsadskillelse i Danmark ikke 

spiller afgørende betydning for opfattelsen af revisors uafhængighed.50 Studierne illustrerer desuden at der 

er en sammenhæng mellem proportionerne af indtægter fra NAS og revision og investorernes tillid til 

revisors uafhængighed. Der foreligger således en form for øvre grænse for størrelsen af honoraret fra NAS, 

i forhold til den samlede indtjening fra revisionsklienten, før opfattelsen af uafhængigheden påvirkes. 

Denne grænse fastslås af Warming (2001) som værende 25 % af det samlede honorar. Både i Tyskland og 

Danmark har investorer og øvrige respondenter en forventning om at denne grænsen er overskredet og 

dermed foreligger der en trussel mod independence in appearance.  

2.4.1 Fordele og trusler ved NAS 
For at vurdere hvorvidt dobbeltrollen skal begrænses, er det nødvendigt at inddrage eventuelle fordele og 

trusler. Fordelene ved levering af NAS er følgende:51  

 Revisor har på grund af sin uddannelse kompetencerne til at udføre rådgivning 

 Det kan være efficient og effektivt, at revisor både reviderer og rådgiver. Gennem revision kan der 

opstå ideer til rådgivning og gennem rådgivning opnår revisor indsigter om bl.a. risici, der er 

centrale for revisionen 

 Lavere omkostninger transaktionsomkostninger for klienten i forbindelse med at finde kompetent 

konsulent og rådgiver 

                                                 
50 Warming et al. (2009) s. 148 
51 Warming (2001) og Warming et al. (2009) 
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 NAS udføres ofte af særlige afdelinger, hvor revision og levering af NAS til en klient er opdelt  

inden for samme revisionsfirma 

 Revisionsfirmaerne kan tiltrække gode færdiguddannede kandidater på grund af brede 

karrieremuligheder 

 Kan styrke revisors position fordi den reviderede klient er interesseret i at fastholde revisor som 

leverandør af NAS på grund ovennævnte lavere omkostninger 

 Udjævner sæsonudsving i aktiviteter og omkostninger hos revisionsfirmaerne 

I deres studier fra Tyskland er Quick & Warming kritiske overfor antagelsen om at dobbeltrollen er med til 

at øge revisionens kvalitet. De argumenterer i stedet for at rådgivningen er med til at mindske 

omkostningerne ved revision, fordi revisor får et større kendskab til klienten. Revisionen bliver således 

mindre omkostningsfuld men ikke nødvendigvis af en højere kvalitet. Studierne konkluderer at revisor og 

klient vinder på dobbeltrollen, hvorimod interessenterne taber. Dette kan i sidste ende påvirke klienten, da 

den er afhængig af sine interessenter, herunder investorer. Det minder om Francis (2006), der konkluderer 

at levering af NAS ikke har en direkte negativ økonomisk effekt på revisor, men kan påvirke klienten 

negativt og mindske klientens aktiekurs. Denne økonomiske effekt skyldes en mindsket tillid til 

årsrapporten og en øget forventningskløft. Det kan i dog i sidste ende antages at påvirke revisorerne 

økonomisk negativt, fordi de er afhængige af deres klienters økonomiske forhold, både i relation til NAS 

såvel som den lovpligtige revision. 

Teoretisk set eksisterer der en række ulemper ved levering af NAS til revisionsklienter, fordi der kan opstå 

en trussel mod revisors uafhængighed. De tager udgangspunkt i økonomisk teori vedrørende moral hazard, 

blandt andet som følge af asymmetrisk information mellem revisor og principalen. Typisk har NAS en 

højere profitmargin end lovpligtig revision, hvormed revisors uafhængighed kan trues. Ved levering af 

NAS opstår der teoretisk set følgende trusler mod revisors uafhængighed: 52  

 Selvrevision: Trusler i forbindelse med selvrevision kan opstå når revisor skal revurdere tidligere 

beslutninger og evalueringer, som han har været ansvarlig for. Risikoen er således at disse beslutninger 

påvirker revisors professionelle dømmekraft og fx overse forhold som kunne have indflydelse på hans 

                                                 
52 Revisorlovgivning – uafhængighed og liberalisering: Betænkning nr. 1411. S. 78. Disse tager udgangs i IFAC’s ―Code of Ethics for 

Professional Accountants‖  
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erklæring og generelt undgå at opdage væsentlige fejl. Truslen for selvrevision består i praksis når 

revisor vurderer eget arbejde og eventuelle fejl kan overses for ikke at fremstå som inkompetent. 53 

 Egeninteresse: Truslen kan opstå i forbindelse med revisors finansielle eller øvrige interesser, samt 

revisors nærmeste familiemedlemmer. Den økonomiske interesse omfatter blandt andet 

honorarafhængighed, nære økonomiske forbindelser, bekymring for at miste klienten, potentiel 

fremtidig ansættelse hos klienten. Revisor kan desuden have økonomisk ejerskab fx som følge af 

ejerskab i konkurrerende eller tilsluttede virksomheder.54 

 Familarity and trust: Truslen kan opstå som følge af nære forhold til klienten og derved er der risiko 

for, at revisor bærer sympati overfor klienten. Familiaritet kan fx opstå når revisor gennem en længere 

årrække har revideret den samme virksomhed og der kan således oparbejdes et nært eller venskabeligt 

forhold. Et andet eksemplet på familiaritet er hvis et nært familiemedlem besidder en ledende stilling i 

den reviderede virksomhed.55 

 Advokering: Truslen kan opstå når revisor promoverer en position eller udtrykker mening, hvor 

revisors objektivitet kan påvirkes og betvivles af en uvildig tredjemand. Revisor kan således af 

omverdenen opfattes som fortaler og forsvarer for virksomheden, hvilket påvirker interessenternes 

opfattelse af revisors uafhængighed. 56 

 Intimidering: Truslen kan opstå når revisors objektivitet kan blive påvirket af trusler, både opfattede 

såvel som faktiske trusler fra klienten. Intimideringstruslen kan medføre at revisor afskrækkes fra at 

optræde objektivt. Dette kan være nærliggende hvis den enkelte revisor er afhængig af honoraret fra 

dominerende klienter. Øvrige trusler kan være sagsanlæg, trussel om afsættelse fra opgaven eller presset 

hårdt med rapporteringsdeadlines, hvormed den professionelle kompetence og grundighed 

kompromitteres57 Alternative eksempler kan være magtfulde bestyrelser eller ledende medarbejdere, 

som kan intimidere revisor uafhængighed og objektivitet. 58 

Flere empiriske studier viser imidlertid at der ikke entydigt er en sammenhæng mellem independence in 

mind og ovenstående trusler.59 Revisor kan ligeledes have økonomisk interesse i at bevare sin uafhængighed 

for at beskytte sit brand og renommé. I relation til independence in appearance konkluderer flere empiriske 

                                                 
53 Kiertzner et al ( 2007) s. 25-27 
54 Kiertzner et al ( 2007) s. 25-27 
55 IFAC: Code of Ethics for Professional Accountants 
56 IFAC: Code of Ethics for Professional Accountants 
57 Kiertzner et al ( 2007) s. 25-27 
58 IFAC: Code of Ethics for Professional Accountants 
59 Warming et al (2009) s. 7-9 
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studier, herunder Warming & Quick (2009) at der er en direkte negativ korrelation i forbindelse med 

levering af NAS til revisionsklienter. Påvirkningen afhænger af hvilke interessentgrupper der udspørges og 

viser at nærhedsprincippet er gældende. Jo større nærhed til revisionsbranchen, jo mindre påvirkes tilliden 

til revisor negativt. Dobbeltrollen er således medvirkende til en øget forventningskløft, da der kan ske en 

generealisering, som bliver forstærket hvis der opstår eksempler hvor revisor ikke har formået at 

opretholde sin uafhængighed og professionelle skepsis. Op mod en ud af tre revisorer har set kollegaer gå 

på kompromis med uafhængighed i forbindelse med dobbeltrollen og dermed eksisterer der en risiko.60 Det 

er således i høj grad et spørgsmål om revisionskultur. På den ene side eksisterer ”Public Duty Culture” som 

er revisors pligt som offentlighedens tillidsrepræsentant overfor kreditorer og aktionærer. Arbejdet består i 

at erklære sig på at regnskabet giver et retvisende billede, og kan relateres til agent-principalteorien hvor 

revisor tjener principalen. Omvendt udgør ”Client Advocacy Culture” den modsatte revisionskultur, hvor 

revisor fungerer som en form for forretnings- og sparringspartner til virksomhedens ledelse og dermed 

agenten. Fundamentet for en troværdig rapportering er revisors uafhængighed og objektivitet og dermed 

hans ”Public Duty Culture,” som kan forringes hvis revisor står klienten nær ved at påtage arbejdsopgaver, 

der kan påvirke uafhængigheden.61 

2.4.2 Løsningsforslag til begrænsning af dobbeltrollen 
Som følge af truslerne mod revisors uafhængighed, eksisterer der således argumenter for en regulering af 

dobbeltrollen med henblik på styrkelsen af interessenternes tillid og mindskning af forventningskløften. Et 

af de væsentligste argument for regulering af dobbeltrollen er, at rådgivningen historisk har været stigende, 

set i forhold til revisorernes samlede indtjening.62  

Med udgangspunkt i de trusler, der eksister mod revisors uafhængighed, kan dobbeltrollen ifølge Warmings 

begrænses på følgende måde:63 

1. Begrænsning af rådgivningsomfanget: En begrænsning af rådgivningsomfanget indebærer at 

mindske omfanget  af mulige ydelser, som revisor kan tilbyde klienten. Begrænsningen kan ligeledes 

implementeres ved at sætte grænser for størrelsesforholdet mellem revisions- og rådgivnings honoraret. 

Det kan ifølge Warming betyde at revisor kan bibeholde de mest centrale NAS hvor der er en klar 

synergi i forhold til revisionen. En begrænsning af omfanget af NAS vil imidlertid ikke fjerne enhver 

                                                 
60 Warming (2001) s. 2 
61 Warming (2002) s. 228-229 
62 Warming (2001) s. 1-2 
63 Kiertzner et al ( 2007) s. 3-4 
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trussel mod independence in appearance fordi der fortsat vil være et omfang af NAS til 

revisionsklienter.  

2. Ophævelse af dobbeltrollen: Det indebærer en fuldstændig funktionsadskillelse, der kan begrænse 

problemerne i forbindelse med loyalitetsfølelsen og selv-revisionstruslen. Ophævelsen kan 

implementeres i forskellige grader. En måde hvorpå forslaget kan implementeres er ved at opstille 

regler for at rådgivning og revision af en klient skal foretages af to forskellige revisorer indenfor det 

samme revisionsfirma, eksempelvis i specialafdelinger. På den måde vil revisionsfirmaet bibeholde 

revisionsklienten og der kan fortsat ske vidensdeling indenfor firmaet. Alternativt kan en strengere 

regulering stille krav til, at to forskellige revisionsfirmaer skal udføre henholdsvis rådgivning og revision 

for den pågældende klient. Denne løsning vil således ikke sætte en begrænsning på revisorernes 

indtjening fra NAS som helhed så længe det ikke er til revisionsklienter. Løsningen kan omvendt 

medføre et tab af synergieffekt, da revisors indgående kendskab til klienten, ikke anvendes til formål, 

eksempelvis ved ydelse af indsigtsfuld rådgivning.  

3. Revisorrotation: Forslaget indebærer revisorrotation efter en bestemt årerække. Hermed kan revision 

og levering af NAS kun udføres samtidigt i en begrænset periode og dobbeltrollen vil dermed ophæves 

ved revisorskifte. Dette forslag er opstået som følge af en ekspertgruppe, der i starten af 00’erne rådgav 

Kommissionen om hvordan dobbeltrollen kunne mindskes. Teoretisk set kan denne løsning mindske 

det personlige forhold der opbygges mellem revisor og klient over en årrække. Revisionsrotationen vil 

ifølge Warming kun delvist løse uafhængighedsproblemerne ved dobbeltrollen, da det ikke vil påvirke 

truslen om selvrevision og interessekonflikt, men udelukkende ”familiarity and trust” problematikken.  

Warming har undersøgt hvorledes disse forslag påvirker henholdsvis independence in mind og in 

appearance. Studierne er baseret på empiriske analyser, med spørgeskemaundersøgelser, hvor 

interessenterne og revisorerne skulle tage stilling til forskellige scenarier, der kan påvirke uafhængigheden. 

Resultaterne viste, at de to uafhængighedsbegreber påvirkes forskelligt af dobbeltrollen. Studierne viser at 

interessenternes tillid, herunder kreditorer, aktionærer, selskabsledere og især journalister, påvirkes af 

revisors dobbeltrollen.  Dermed bliver independence in appearance berørt ved levering af NAS. Omvendt 

viste studierne at revisorerne ikke følte at uafhængigheden blev påvirket ved udførsel af NAS, hvilket 

bevidner at independence in mind ikke er lige så følsomt overfor dobbeltrollen.  
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En begrænsning af NAS (løsningsforslag 1 og 2 eller en kombination) kan styrke opfattelsen af revisors 

uafhængighed, hvor en direkte funktionsadskillelse ved begrænsning, karakteriseres som værende den mest 

effektive metode til at styrke tilliden til revisorernes uafhængighed.64 Omvendt konkluderer Warming at 

firmarotation kun i begrænset omfang vil styrke tilliden til revisor og konklusionerne afhænger af 

respondentgrundlaget, hvormed nærhedsprincippet ligeledes er gældende.  

2.5 Delkonklusion 
Revision er svært definerbar og målbar, hvormed det et svært entydigt at konkludere hvorvidt revisionen 

har fejlet eller ej. Historisk set bliver der i kølvandet på finansielle kriser udarbejdet øget regulering, der skal 

forsøge at mindske forventningskløften og styrke tilliden til revisors arbejde. Power påpeger dog at denne 

regulering er med til at øge omfanget af revision, da reguleringen ofte indeholder strengere krav til revisor. 

Desuden kan den eksisterende forventningskløft teoretisk set både være til revisors fordel såvel som 

ulempe og bidrage til skabelsen af et såkaldt audit society. Revisionen er i de seneste år blevet yderligere 

kompliceret hvilket medvirker til fastholdelsen af en forventningskløft. For at minimere denne kløft mener 

Power, at branchen skal blive bedre til at kommunikere deres arbejdshandler og gøre hele processen mere 

gennemsigtig. Dette er dog ikke nødvendigvis i revisorernes interesse, da det kan øge konkurrencen i 

branchen og  stille større krav som følge af øget indsigt.  

Forventningskløft består både af en rimeligheds- og en præstationskløft. Rimelighedskløften udgør 

forskellen mellem samfundets forventninger og hvad der rimeligt kan forventes af revisor. 

Præstationskløften består af afstanden mellem utilstrækkelig regulering og utilstrækkelig præstation fra 

revisors side. Der eksisterer flere forslag, til hvordan forventningskløften teoretisk kan minimeres. I praksis 

er situation dog mere kompliceret, blandet andet som følge af økonomiske og reguleringsmæssige faktorer. 

Derfor er det sandsynligt at der altid vil være forventninger til revisors arbejde, som ikke kan indfris, og 

dermed fastholde en vis grad af forventningskløft. Teoretisk set, støtter flest en udvidelse af revisors 

arbejdsopgaver til mindskning af forventningskløften, der imidlertid kan påføre økonomiske konsekvenser 

for klienten. 

Revisors funktion i samfundet bliver af Warming illustreret med to yder punkter, henholdsvis Public Duty 

Culture og Client Advocacy Culture. Den første illustrerer revisors rolle som offentlighedens 

                                                 
64 Warming (2001) s. 9 
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tillidsrepræsentant, hvorimod den anden viser revisors som sparringspartner og rådgiver for den daglige 

ledelse. Ved levering af NAS opstår dobbeltrollen, der teoretisk kan true revisors uafhængighed. 

I relation til truslerne mod revisors uafhængighed er det nødvendigt at sondre mellem independence in 

mind og - in appearance. Empiriske studier viser imidlertid at det ikke entydigt kan konkluderes, at der er 

en negativ sammenhæng mellem dobbeltrollen og independence in mind. Independence in appearance er 

imidlertid lettere måleligt og empiriske studier viser at det kan påvirkes ved dobbeltrollen. Studier fra 

Danmark og Tyskland viser at interessenternes tillid overordnet bliver påvirket som følge af dobbeltrollen, 

fordi den medfører at revisors objektivitet kan betvivles. Ved revisors uafhængighed er der en latent 

problemstilling, hvilket understøtter teorien om den eksisterende forventningskløft mellem revisor og 

interessenterne. 

Det afgørende for dobbeltrollens betydning for independence in appearance, er størrelsesforholdet mellem 

indtægterne fra NAS og revision til revisionsklienterne, hvor et større honorar fra NAS påvirker 

independence in appearance negativt og dermed den overordnede uafhængighed. Der er ikke fastsat en 

grænse for et acceptabelt størrelsesforhold, men Quick & Warming (2005) argumenterer for en øvre 

grænse på 25 %.  For at styrke uafhængigheden er der opstillet teoretiske metoder, hvorpå dobbeltrollen 

kan reguleres, herunder begrænsning, ophævelse, eller rotation. Metoderne er teoretisk set forskellige i 

deres påvirkning og indikerer at begrænsning eller ophævelse af dobbeltrollen er de mest effektive metoder 

til styrkelse af tilliden til revisors uafhængighed. Derimod vil revisorrotation kun indirekte påvirke 

dobbeltrollen og i højere grad rettet mod familiaritetstruslen. 
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3. Debat og høringsproces 
Som indledningsvist nævnt, tages der primært udgangspunkt i forordningen, men for at forstå hvad der 

ligger til grund for det lovgivningsmæssige materiale, er det nødvendigt med en gennemgang og analyse af 

den forudgående proces. Det politiske forløb er som følger:  

Figur 3.1: Tidlinje for regulering af revisionsbranchen 

 

 Kilde: Egen tilvirkning65 

Kommissionen lancerede 13. oktober 2010 grønbogen: ”Revisionspolitik – læren af krisen.” Formålet var 

at skabe en politisk debat, hvor interessenter kunne indsende deres input og kommentarer, til 

Kommissionens spørgsmål. Afhængigt af hvordan høringssvarene politisk anvendes, kan grønbogen 

medvirke til at skabe indsigt i forskellige interessenters synspunkter og giver Kommissionen mulighed for 

at undersøge, hvorvidt der er støtte for yderligere regulering. I forbindelse med den politiske proces og 

publiceringen af grønbogen, har Kommissionen givet udtryk for at ”status quo is not an option.” Det skyldes, 

den finansielle krise, hvor kritikken pointerer at flere virksomheder, herunder banker, har modtaget blanke 

påtegninger, men alligevel har lidt store tab og krakkede. Flere af tiltagene fra det 8. Direktiv er først for 

nyligt trådt i kraft, men som følge af kritikken, er direktivet utilstrækkeligt.66  

                                                 
65 Strukturen for den samlede analyse tager udgangspunkt i denne tidslinje 
66 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 

13. okt. 
2010 

•Grønbogen: Revisionspolitik - Læren af krisen 

13. okt- 8. 
dec. 2010 

•Høringproces: Svar fra næsten 700 forskellige interessenter 

30. nov. 
2011 

•Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 
•Publicering af Konsekvensanalysen 

  2012 - 
2013 

•Parlamentet og Rådet skal tage stilling til Kommissionens forslag 
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I grønbogen publicerede Kommissionen 38 kritiske spørgsmål, der tog en holistisk tilgang til reguleringen 

og indeholdt derfor brede debatområder med mange elementer. Grønbogen har en række målsætninger og 

ønsker en debat omkring tiltag der, ifølge Kommissionen skal opnå følgende:  

 Mindske Big Four dominansen ved øget konkurrence 

 Harmonisering af markedet for revisionsydelser indenfor EU 

 Mindske forventningskløften 

 Styrke revisors uafhængighed 

Disse målsætninger er opbygget i en række sektioner, der hver især imødekommer forskellige dele. I 

forhold til afhandlingens problemstilling er det imidlertid ikke alle sektioner, som er relevante. Sektion 

2 ”Revisors rolle,” relaterer til revisors kommunikation og er derfor relevant i forhold til 

forventningskløften. Sektion 3 ”Revisionsfirmaernes styring og uafhængighed,” omhandler 

revisionsfirmaerne overordnede uafhængighed og udvalgte dele relaterer derfor til problemstillingen 

vedrørende revisors dobbeltrolle. Som fastslået ved Warmings teorier, eksisterer der flere tiltag til 

imødekommelse af dobbeltrollen, hvor grønbogens afsnit om NAS relaterer direkte til ophævelse og 

begrænsning af denne.  

 

Obligatorisk firmarotation indgår ligeledes i afsnittet om uafhængighed. Warming beskriver revisorrotation, 

som et af de teoretiske tiltag til håndtering af revisors dobbeltrollen og vil derfor ligeledes blive analyseret 

senere i forbindelse med forordningen. Det er imidlertid væsentlig at pointere, at revisorrotation primært 

adresserer familiaritetstruslen, men ligeledes ophæver dobbeltrollen ved et revisorskifte. 

For at undersøge hvilke motiver, der ligger til grund for ønsket om øget regulering, er det derfor 

nødvendigt at analysere hvorvidt grønbogens kritik, ud fra et teoretisk perspektiv, er berettiget. Det skaber 

fundamentet for den senere analyse af forordningen, som vil fokusere på det lovgivningsmæssige indhold 

og på de forudsætninger, der fastsættes i forbindelse med grønbogen. Fordi grønbogen fungerer som et 

debatoplæg vil udvalgte høringssvar blive inddraget og analyseret, særligt med henblik på at analysere om 

der eksisterer en forventningskløft, samt og eventuelle modsætningsforhold og interessekonflikter ved øget 

regulering. For at få en nuanceret analyse af høringssvarene er udvalgte respondenter kategoriseret, der 

repræsenterer forskellige interessegrupper.67  

                                                 
67 Baggrund for udvalgte høringssvar og interessegrupper de repræsenterer: 

 PwC: Big Four firma og deres internationale svar omfatter den danske del af netværket. 

 FSR: Brancheforening og repræsenterer de statsautoriserede revisorer 

 Dansk Aktionær Forening: Regnskabsbrugeren og de interessenter, som læser de reviderede regnskaber. 
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Nedenstående figur viser en sammenstilling af udvalgte høringssvar, fra de relevante sektioner:  

Tabel 3.1: Kategorisering af høringssvar 

 Spørgsmål PwC FSR DAF DI 

R
egu

lerin
g 

gen
erelt 

Spm.1 
Har du generelle bemærkninger om denne grønbogs formål og 

strategi? 
(er der et behov?) 

Ja Ja Ja 
Delevist 

Nej 

Spm. 30 
 Hvordan skal "Big Four-skævheden" takles? 

(er der et problem med Big Four?) 

Nej Nej N/A Nej 

R
ev

iso
rs ro

lle 

Spm. 5 
 Bør revisionsmetoden forklares bedre for brugerne med henblik på 

at mindske forskelle i forventningerne og præcisere revisionens 
rolle? 

Nej Delvist ja Ja Ja 

Spm. 11 
Bør revisor kommunikere mere regelmæssigt med de berørte 

parter? Og bør tidsrummet mellem regnskabsårets afslutning og 
datoen for udarbejdelse af revisionserklæringen mindskes? 

Nej Nej Delvist ja Nej 

R
ev

iso
rs u

afh
æ

n
gigh

ed
 

Spm.16  
Opstår der en konflikt, når revisoren udpeges og aflønnes af den 

reviderede enhed? Hvilke alternative forholdsregler vil du anbefale i 
denne sammenhæng?  

Nej Nej Ja Nej 

Spm. 18 
 Bør løbende kontrakter med revisionsfirmaer være tidsbegrænset? 

I bekræftende fald, hvad bør revisorernes maksimale 
kontraktperiode være?  

Nej Nej Ja Nej 

Spm. 19  
 Bør der være forbud mod levering af tjenester uden for 

revisionsområdet? Bør forbuddet gælde for samtlige firmaer og 
deres klienter, eller kun for visse institutionstyper som f.eks. 

systemiske finansielle institutioner? 

Nej Nej Ja Nej 

Spm. 29 
 Er du enig i obligatoriske rotationsordninger og udbud efter en 

fastsat periode med henblik på forbedring af revisionsmarkedernes 
struktur? Hvor lang skal denne periode være? 

Nej Nej Ja Nej 

Kilde: Egen virkning, bilag 3.1 

Kategoriseringen af høringssvarene viser, at der eksisterer en væsentlig interessekonflikt hvilket bekræfter, 

at det nødvendigt at undersøge behovet for øget kommunikation og truslerne mod revisors uafhængighed. 

                                                                                                                                                                        
 DI: De reviderede virksomheder og entiteter. 
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3.1 Regulering generelt 
Kategoriseringen af høringssvarene illustrerer, at respondenterne overordnet set er imødekommende 

overfor diskussionen. Det betyder imidlertid ikke at alle parter er enige med de problemstillinger som 

Kommissionen fremhæver. Der vil naturligt foreligge en interessekonflikt, da regnskabsbrugerne er 

interesserede i at revisorerne får en del af ansvaret i forbindelse med den finansielle krise. Derimod har 

revisorerne en mere kritisk tilgang til øget regulering, da det kan påvirke deres relation til klienterne såvel 

som den overordnede forretning.  

DI har ligeledes en interessekonflikt overfor investorerne, såvel som Kommissionen, fordi de ikke ønsker 

højere omkostninger for deres medlemmer, som en eventuel regulering vil kunne påføre dem. Det antages 

at investorerne ligeledes er interesserede i at DI’s ikke påvirkes negativt, hvormed nærhedsgraden er 

gældende i forhold til holdningen til øget regulering. 

Det fremgår desuden af høringssvarene fra FSR og PwC, at de generelt er i mod EU’s forsøg på at ændre 

den nuværende markedsstruktur hvor Big Four reviderer størstedelen af PIE’s. De mener, at de frie 

markedskræfter har medført, at de reviderede virksomheder er vokset og blevet globaliserede hvor 

revisionsmarkedet, herunder Big Four firmaerne, har fulgt denne udvikling. Øget regulering vil derfor 

ifølge interessenterne påvirke de frie markedskræfter, hvilket vil påvirke allokeringen af ressourcer negativt.  
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3.2 Revisors rolle 
Relevante debatområder vedrørende revisors rolle er: 

 Bedre ekstern kommunikation  

 Udvidelse af revisors mandat 

Det er teoretisk påvist, at der eksister en forventningskløft, som består af en rimeligheds og 

præstationskløft.  

Ovenstående debatområder, relaterer imidlertid forskelligt til disse to elementer:  

Figur 3.2: Grønbogens forslag, set i forhold til Præstationskløften og Rimelighedskløften 

 

 Kilde: Egen tilvirkning, med udgangspunkt i Kiertzners opstillede model. 

Det blev ved den teoretiske fremstilling påvist, at der eksisterer en forventningskløft. Der er dermed et 

belæg for øget regulering, til mindskning af denne. Udvidelsen af revisors mandat, kan potentielt mindske 

præstationskløften, fordi revisors eksisterende pligter øges, hvilket vil minimere kløften mellem revisors 

eksisterende pligter og mangelfuld regulering. Den resterende del af præstationskløften vil dermed teoretisk 

primært bestå af revisors utilstrækkelige præstation. En udvidelse af revisors pligter, til at inkludere 

fremadskuende oplysninger, kan imidlertid medføre en række omkostninger og ligeledes skabe en ny kløft. 

Kløften opstår, hvis en påtegning af de fremadskuende oplysninger viser sig utilstrækkelig, hvilket kan 

medvirke til revisors ansvarspådragelse. Porter har påvist, at der fortsat vil være forskellig opfattelse mellem 

revisor og samfundets opfattelse af det udvidede mandatet, hvormed præstationskløften fortsat vil bestå.  

En bedre ekstern kommunikation omfatter teoretisk en øget rapportering, som kan styrke opfattelsen af 

den merværdi revisionen giver. Opfattelsen styrkes, hvis påtegningerne bliver mere præcise og informative 

for regnskabsbrugeren. Bedre kommunikation skal medvirke til, at det bliver lettere at skelne mellem en 

Udvidelse af revisors 
mandat 

Ekstern kommunikation 
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god og dårlig revision. En øget rapportering indebærer en skriftlig fremstilling af revisionsmetodikken, 

indhold og regnskabsmæssige skøn. Øget rapportering kan teoretisk mindske samfundets urimelige 

forventninger, fordi bedre ekstern kommunikation kan bidrage til øget forståelsen af den lovpligtige 

revisions rammer. Revisors rapportering kan ligeledes medvirke til en øget forventningskløft fordi, det er 

en forudsætning, at regnskabsbrugerne tillægger rapporteringen den samme forståelse som revisor. Lee & 

Azham (2008) påviste, at en øget rapportering ved påtegningen, ikke vil have optimal effekt, på grund af 

regnskabsbrugerens manglende forståelse for revisors sprog og termer. Samfundet har en begrænset 

interesse for revisionstekniske aspekter, hvormed øget rapportering ikke forventes af have en væsentlig 

effekt på rimelighedskløften. 

Derfor er diskussionen om udvidelsen af revisors mandat, det teoretisk bedste bud til mindskning af 

forventningskløften og for at undersøge om disse argumenter gør sig gældende i praksis, er 

repræsentanternes høringssvar undersøgt i forbindelse med forventningskløften.  

3.2.1 Høringssvar: Spørgsmål 5 og 11 
Der er overordnet enighed blandt respondenterne om, at der er behov for en debat omkring revisors rolle. 

DAF, FSR og DI mener alle at revisionsmetodikken, i forskellig grad, skal forklares og kommunikeres klart 

og tydeligt til regnskabsbrugeren hvorimod PwC pointerer at det nemt kan blive en standardiseret 

fremlæggelse. Dette bekræftes af den kritik der har været af revisorernes påtegning og protokoller, der af 

mange opfattes som standardiserede dokumenter, der ifølge kritikken ikke ændrer sig meget fra år til år.68 

PwC’s svar illustrerer, at revisorerne er bevidste om at en kommunikation af revisionsmetodikken kan ende 

med at modtage den samme kritik som revisionsprotokollen og påtegningen. Revisorernes 

tilbageholdenhed kan desuden sammenholdes med Powers teorier om forventningskløften og revisorernes 

interesse i at fastholde en kløft mellem revisor og regnskabsmodtager. Manglende forståelse for de udførte 

handlinger, kan være til revisorernes fordel, fordi det betyder at det er sværere at vurdere, hvorvidt en 

udført revision er af høj kvalitet eller ej og således hvorvidt den har fejlet. Offentliggørelse af 

revisionsmetodikken kan være med til at skabe et sammenligningsgrundlag for forskellige revisioner, 

hvilket ikke nødvendigvis er i de store revisionsfirmaers interesse, blandt andet fordi de ønsker at beskytte 

deres interne procedurer og arbejdsgange. Revisionsbranchen er desuden præget af ansvar og ubegrænset 

hæftelse og derfor har revisors valg af sprogbrug stor betydning, herunder med hensyntagen til 

                                                 
68 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
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sikkerhedsniveau. Beskrivelse af metodikken kan eventuelt blive opfattet som, at revisorerne fralægger sig 

ansvar for at undgå efterfølgende retssager og erstatningskrav. DI’s foreslår i deres høringssvar en 

mellemløsning, hvor den overordnede revisionsmetodik fremlægges på en central hjemmeside. Dette 

forslag kan være med til simplificeret at forklare regnskabsbrugeren hvad en revision består af, revisors 

rolle og hvordan den udføres. FSR er delvist enig i med grønbogens diskussion om bedre ekstern 

kommunikation, der kan ske ved en særskilt beskrivelse af revisionsmetodikken i erklæringen. Det kan 

ifølge FSR give regnskabsbrugeren en klarere opfattelse af revisors arbejde og selve revisionsprocessen, og 

ligger dermed på linje med DI. Udover selve revisionsprocessen kritiseres revisors sprogbrug for at være 

defensivt og svært at tyde. Ifølge DI skal konklusionen være tydeligere, samt lettere at forstå det arbejde der 

ligger til grund for erklæringen.  

Der er således overordnet enighed om, at der er et behov for klarere at kommunikere hvad en revision 

indebærer og revisors rolle og derfor kan det ud fra høringssvarene konkluderes, at der eksisterer et behov 

for en styrkelse af kommunikationen, hvormed diskussionen har sin berettigelse.  Det er dog væsentlig at 

inddrage revisorernes ansvar, grad af sikkerhed og hæftelse i forhold til disse argumenter. Selve 

formuleringen i en revisionserklæring og bagvedliggende handlinger afhænger af graden af sikkerhed, som 

kan være svær at forstå for regnskabsbrugeren. DI mener derudover at regnskabsbrugeren også har et 

ansvar, fordi de har muligheden for at spørge revisorerne direkte til den årlige general forsamling, hvilket er 

en mulighed for at rette spørgsmål til revisor omkring metoder og processen.  

Alle fire høringssvar udtrykker kritik i forhold til, at revisor bør kommunikere mere regelmæssigt med 

regnskabsbrugerne. En hyppigere kommunikation kan risikere at medføre højere omkostninger. Desuden 

er det bestyrelsens opgave at orientere investorerne om den økonomiske situation og respondenterne 

mener, at revisor bør kommunikere når noget bliver oplyst fejlagtigt af bestyrelsen. Dette bekræfter 

revisors rolle som værende offentlighedens tillidsrepræsentant, dog er der i praksis forskellig opfattelse af 

hvad denne rolle indebærer. En direkte udvidelse af revisors rolle til i højere grad at erklære fremadrettet 

understøttes derfor ikke i høringssvarene. 
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3.3 Revisors uafhængighed 
I grønbogen påpeges det, at revisorerne spiller en central samfundsmæssig rolle, hvor uafhængighed er en 

forudsætning. Kommissionen udtrykker, at det 8. Direktiv er utilstrækkeligt på grund af den måde hvorpå 

det er blevet implementeret og fordi der fortsat eksisterer trusler mod revisors uafhængighed ved 

dobbeltrollen og ved længerevarende klientforhold.  Sektionerne, der er relevante i forhold til opgavens 

problemstilling er: 

 Obligatorisk rotation 

 Levering af andre tjenester end revision 

Warming konkluderer i sine studier, at revisorrotation er et teoretisk løsningsforslag til mindskning af 

dobbeltrollen. Rotation vil imidlertid kun have effekt ved at ophæve dobbeltrollen når der roteres og 

relaterer derfor i højere grad til familiaritetstruslen.  

3.3.1 Obligatorisk firmarotation 
Det bliver grønbogens pointeret, at det ofte er samme revisionsfirma, der revidere samme virksomhed i 

årtier, hvilket Kommissionen mener, er uforeneligt med revisors uafhængighed. Med henvisning til 

empiriske studier, ønskes obligatorisk firmarotation diskuteret. De empiriske studier, foretaget af London 

Economics i samarbejde med Goethe University viser, at 31 % af respondenterne har haft samme 

revisionsfirma i mere end 15 år. 69 Studierne fremlægger ikke på hvilket baggrund respondentgrundlaget der 

gældende, hvormed et lignende empirisk studie er udarbejdet for den danske markedssammensætning, 

hvilket kan påvise om London Economics konklusioner ligeledes er gældende i Danmark: 

Tabel 3.2: Antal år haft samme revisor 

Antal år 
Andel af respondenter 
 (London Economics) 

Andel af respondenter  
(egne studier af C20) 

1 til 3 år 13% 13% 

4 til 6 år 33% 0% 

7 til 10 år 20% 0% 

11 til 15 år 2% 38% 

Mere end 15 år 31% 50% 

 Kilde: London Economics og egne studier70 

                                                 
69 London Economics s 43 
70 De empiriske tal er fundet ved at spørge C20 virksomhederne om, hvor længe de har haft samme revisionsfirma. Der tages i denne 

sammenhæng forbehold for, at revisionsfirmaerne kan have foretaget navneskifte eller fusion. Ud af de 20 adspurgte virksomheder har 

der været en svarfrekvens på 45 %. 
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Sammenstillingen viser, at tendensen vedrørende større virksomheder og lav frekvens af firma rotation, 

ligeledes er gældende for den danske. Det er væsentligt at pointere, at de egne studier er udført på 

baggrund af et begrænset antal virksomheder, men vurderes som værende repræsentativt til generalisering. 

Dermed er grønbogens pointering af de længerevarende klientsamarbejde reel, men det afgørende er, 

hvorvidt der foreligger en trussel mod revisors uafhængighed. Den primære trussel mod revisors 

uafhængighed er ”familarity and trust” truslen, men en obligatorisk rotation vil ligeledes ophæve 

dobbeltrollen på grund af et tvunget firmaskifte og nyt lovpligtigt revisionsfirma. Familiaritetstruslen kan 

fremkomme, hvis der ved et længerevarende samarbejde, fx over flere årtier, opstår sympati for klienten 

eller opbygges et nært forhold.  Fra et teoretisk perspektiv er der således belæg for at konkludere at revisors 

uafhængighed kan blive påvirket på partner- og revisionsteamniveau, hvorimod der teoretisk set ikke 

entydigt belæg for at konkludere at revisionsfirmaets uafhængighed som helhed, bliver påvirket ved et 

længerevarende samarbejde med klienten. Fra et teoretisk synspunkt, kan det dermed ikke entydigt 

konkluderes at der opstår en trussel mod uafhængigheden fordi samme revisionsfirma har haft samme 

klient i en længere årrække. Det er i denne sammenhæng nødvendigt at skelne mellem independence in 

mind og in appearance. Fordi der ikke foreligger en grundlæggende teoretisk eller praktisk entydig 

argumentation i grønbogen, kan andre motiver ligge til grund for kritikken, herunder ønsket om 

mindskelse af Big Four dominansen.  

Diskussionen om obligatorisk rotation er et at de områder, der har modtaget den mest kritiske respons i 

forbindelse med høringssvarene. En af årsagerne til kritikken, er at familiaritetstruslen for nyligt er reguleret 

i det 8. Direktiv, artikel 26 og 42 stk. 2.71 Der er således i 2006 fastsat regler for styrkelsen af revisors 

uafhængighed ved rotation på partner niveau. Det 8. Direktiv først blev implementeret i alle revisionslande 

frem mod 1. september 2010, hvilket ligger lige forud for lanceringen af grønbogen.  

3.3.2 NAS 
I grønbogen er det ligeledes belyst, at der ikke eksisterer et forbud mod levering af NAS til 

revisionsklienter på EU niveau. Revisors uafhængighed i forbindelse levering af NAS til revisionsklienter er 

reguleret i det 8. Direktiv artikel 22, men da et direktiv per definition tilpasses i den nationale lovgivning er 

                                                 
71 Implementer i RL § 25: En revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder omfattet af § 21, stk. 3, skal sikre, at den eller de revisorer, 

der underskriver revisionspåtegningen, senest 7 år efter at de er udpeget til opgaven, udskiftes for en periode af mindst 2 år. 
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der stor variation i hvordan medlemslandende har implementeret artiklen.72 Direktivet foreskriver i artikel 

22 stk. 2.73  

Reguleringen af NAS er dermed indført på principbasis, frem for regelbaseret, hvor det har været op til 

hvert enkelt land at implementere disse. I Danmark er bestemmelserne implementeret i RL§ 24. 74 

Kommissionen mener at det er nødvendigt, at skærpe reguleringen for at harmonisere forbuddet i EU. Der 

diskuteres forskellige metoder hvorpå NAS til revisionsklienter kan reguleres, blandt ved oprettelse af pure 

audit firms.75 For at vurdere den kritik, som grønbogen retter, er det nødvendigt at inddrage sondringen 

mellem uafhængighedsbegreberne: 

 Independence in mind  

 Independence in appearance   

Independence in mind er, som belyst i forbindelse med den teoretiske fremstilling, revisors objektivitet og 

mentale tilstand ved udførslen af revisionen. Independence in mind er blandt andet reguleret i form af 

interne firmapolitikker såvel som etiske regelsæt. Independence in appearance er tredjemands tillid til 

revisors uafhængighed i forhold til ledelsen i det reviderede selskab og er dermed i høj grad påvirket af den 

signalværdi som NAS til revisionsklienter sender til regnskabsbrugeren og øvrige interessenter. I 

forbindelse med dobbeltrollen eksister der en række trusler mod revisors uafhængighed, blandt andet som 

følge af ansættelsesforholdet, samt honoraret der modtages fra den reviderede virksomhed. Det essentielle 

er i hvor høj grad disse trusler påvirker revisors uafhængighed, både opfattelsen af uafhængigheden såvel 

som ved udførslen af den lovpligtige revision. Empirisk eksisterer der ikke entydigt belæg for at konkludere, 

at revisors independence in mind direkte påvirkes negativt som følge af dobbeltrollen. Independence in 

mind er svær at måle i praksis, fordi det ikke entydigt er muligt at kvantificere begrebet. De udarbejde 

studier af independence in mind ved NAS anvender derfor forskellige proxy begreber.  

                                                 
72 Grønbog s. 12 
73 ‖Medlemsstaterne sikrer, at en revisor eller et revisions- firma ikke udfører en lovpligtig revision, hvis der foreligger et direkte eller 

indirekte økonomisk, forretnings- eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold mellem revisor, revisionsfirma eller netværk — herunder 

levering af ikke-revisionsydelser  og den virksomhed, der revideres, som ville få en objektiv, fornuftig og velinformeret tredjepart til at 

konkludere, at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed er bragt i fare‖ 
74 RL§ 24 Stk. 3. I tilfælde af trusler mod revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed, herunder selvrevision, egeninteresse, 

partiskhed, nære personlige, herunder familiære, relationer eller intimidering, skal revisor eller revisionsvirksomheden træffe 

sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne trusler. Er truslen af en sådan art i forhold til de trufne sikkerhedsforanstaltninger, at 

revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed er bragt i fare, skal revisor afstå fra at udføre opgaver efter § 1, stk. 2. 
75 Grønbog s. 12 
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Studierne konkluderer at der ikke entydigt er en negativ sammenhæng mellem NAS og revisors objektivitet 

og professionelle skepsis.76  

Omvendt konkluderer flere studier, herunder Warming & Quick (2009) og Lim & Tan (2008), at 

independence in appearance bliver påvirket negativt, idet flere interessentgrupper giver udtryk for en 

forventning om, at revisors uafhængighed er svækket ved udførsel af NAS. 

Der er derfor tale om en eksisterende kløft mellem revisor og interessenterne, hvor nærhedsgraden er 

afgørende, idet større kendskab til revisionen og de leverede NAS, medfører mindre negativ opfattelse af 

påvirkning. Det er således tilliden til revisor der bliver svækket, hvilket er problematisk, netop fordi revisors 

rolle er at fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant. Modsætningsforholdt illustrer en latent 

problematik, der allerede blev belyst af Limpberg i 1932. Disse observationer underbygges af Power, der 

påpeger fokus på regulatory failures efter finansielle kriser. I forbindelse med de finansielle kriser foreligger 

der kort forinden en økonomisk optur, hvor NAS typisk stiger, hvilket blev illustreret i forbindelse med it-

boblen. Den øgede fokus fra Kommissionen kan blandt andet skyldes ønsket om at påvirke 

revisionsparadigmet som helhed, dvs. styrke revisionen, og fremstå som værende handlekraftig for at 

genskabe politisk tillid.  

Som konkluderet er der vanskeligt at fastslå i hvilken grad revisors objektivitet og professionelle skepsis 

svækkes ved NAS, og derfor er det independence in appearance der primært svækkes. Warming pointerer 

derfor, at det størrelsen af NAS, der er afgørende for tilliden til revisor.  Empirisk fastslået, eksisterer der 

en grænse på omkring 25 % indtjening fra rådgivningsydelser til revisionsklienter, før omgivelsernes tillid til 

revisor væsentligt svækkes. I Warmings studier, gav interessenterne udtryk for en formodning om, at denne 

grænse var oversteget, hvilket illustrerer den eksisterende forventningskløft, mellem regnskabsbrugeren og 

revisor. Det er i denne sammenhæng relevant at undersøge, hvorvidt grænsen på de 25% er oversteget eller 

ej. I 2001 udførte Warming en empirisk analyse af omfanget af NAS til børsnoterede revisionsklienter.  

For at vurdere om resultaterne har ændret sig, har vi udarbejder en lignende empirisk analyse, der viser 

følgende honorarsammensætning i Danmark:   

                                                 
76 Warming et al. (2011) s. 1-8 
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Figur 3.3: Honorarfordeling på alle børsnoterede danske selskaber i pct. 

  

Kilde: 2001: Warming (2001)   2011: Egen tilvirkning77 

Diagrammerne illustrerer således en negativ tendens i omfanget af NAS til børsnoterede revisionsklienter, 

der er faldet med 3,6 procentpoint. I denne sammenhæng er det relevant at tage forbehold for den 

økonomiske konjunktur, da begge analyser er udført i perioder hvor med økonomisk krise. Derfor er det 

sandsynligt at NAS er faldet i forhold til årene lige efter den finansielle krise i 2008. For at undersøge om 

finanskrisen har en betydning, er revisionsfirmaernes indtjening således overordnet illustreret. 

Figur 3.4: De tre største revisionsfirmaers indtjening, målt i mio. kr 

 

Kilde: Egen tilvirkning78 

                                                 
77 Tallene er fundet i de børsnoterede selskabers årsrapporter for 2010/2011. Revisions honoraret indeholder lovpligtig revision og 

erklæringer med sikkerhed og NAS udgør alle andre honorarer. For en gennemgang af de fundne resultater, Bilag 3.2 
78 Tallene er fundet i de respektive selskabers årsrapporter og omfatter: Deloitte, KPMG og PwC.  
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Revisionsfirmaernes fordeling af indtjening har ligget stabilt i perioden fra 2007-2011, hvilket sandsynliggør 

at tallene i figur 3.3, er retvisende, og ikke er direkte påvirkede af finanskrisen. Kritikken vedrørende det 

voksende omfang af NAS til revisionsklienter er således ikke kendetegnet ved den danske revisionsbranche, 

hvor omfanget er faldet de seneste 10 år. Honorarfordelingen fra NAS til børnoterede klienter, bevidner 

imidlertid om at Warmings 25 % fortsat er overgået. Der eksisterer dermed, et teoretisk belæg for at 

regulere, med henblik på at styrke revisors independence in appearance og forventningskløften spiller 

således en betydning i forbindelse med leveringen af NAS til revisionsklienter i praksis. For at mindske 

truslerne mod independence in appearance, eksisterer der følgende teoretiske metoder til styrkelsen af 

revisors uafhængighed: 

1. Begrænsnings af rådgivningsomfanget 
2. Ophævelse af dobbeltrollen 
3. Revisorrotation  

Metode 3 er allerede inkluderet i forslaget og illustreret afsnit 3.3.1. Metode 1 indebærer en begrænsning og 

kan teoretisk set betyde at revisorerne kan bibeholde de mest centrale rådgivningsydelser. En ophævelse af 

dobbeltrollen indebærer en fuldstændig funktionsadskillelse, hvilket i grønbogen defineres som pure audit 

firms. I forbindelse med analysen af selve forordningen vil der blive taget stilling til hvilken betydning de 

lovgivningsmæssige kan have for den danske revisionsbranche. 

Ud over uafhængighedsaspekter eksisterer der, hos flere interessenter, en opfattelse af at NAS påvirker 

niveauet for revisionshonorarer, og at de store revisionsfirmaer anvender NAS som en form for barrier to 

entry. Kritikken pålyder at revision fungerer som loss-leader og dermed som en tabsgivende virksomhed, 

der giver mulighed for at sælge flere ydelser til klienten. Studier foretaget af ESCP viser dog ikke en entydig 

tendens mellem NAS og revisionshonorar i Europa. Både lovgivere, virksomheder og SMV-

revisionsfirmaer giver alle udtryk for en formodning om, at revision anvendes som en loss-leader af de 

store revisionsfirmaer. 79  Warming & Quick (2009) bekræfter i deres studier denne opfattelse. De 

argumenterer for, at der opstår en ”spillover effekt” både for revision og NAS, fordi der eksisterer en 

synergi i mellem disse. Synergien medfører ikke nødvendigvis en højere kvalitet, men lavere omkostninger 

til revision og til NAS, fordi revisor ved de to ydelser opnår viden der kan anvendes i andre sammenhænge. 

Det bekræfter den fastslåede uafhængighedsproblematik, hvor der ikke er entydigt bevis for hverken at 

konkludere at der udføres ”cross-subsidization” eller at independence in mind påvirkes negativt.  

                                                 
79 ESCP s.152 
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Det kan derimod konkluderes, at independence in appearance påvirkes negativt. Independence in mind 

styrkes teoretisk set bedst via etiske regler og professionelle standarder og derfor kan grønbogens kritik 

ikke kan retfærdiggøres i forbindelse med revisors udførte arbejde. Den negative opfattelse ved 

dobbeltrollen skaber derimod sammen med forventningskløften et fundament for regulering af denne. For 

at specificere forventningskløftens betydning og understøtte konklusionerne om independence in 

appearance ved rotation og NAS analyseres høringssvarene ligeledes. 

3.3.3 Høringssvar: Spørgsmål 16, 18, 19, og 29 
I forhold til diskussionen om revisors uafhængighed er holdningerne er delte. På den ene side, mener PwC, 

DI og FSR at uafhængigheden ikke er i fare, fordi revisor bliver valgt ved den årlige generalforsamling. 

Derfor mener de ikke at der er en uafhængighedsproblematik, fordi revisor ikke vælges af den daglige 

ledelse. DAF finder omvendt levering af NAS problematisk, og mener de udgør en trussel mod 

uafhængighed, med henvisning til at rådgivning ikke er i overensstemmelse med agent-principalteorien, 

fordi revisor ved levering af NAS ansættes direkte af virksomheden. Der er således en paradigmemæssig 

uenighed mellem regnskabsbrugerne og branchen såvel som de reviderede virksomheder, hvilket bekræfter 

eksistensen af forventningskløften. FSR henviser i denne sammenhæng til, at uafhængigheden ved NAS er 

reguleret i form af IFAC’s etiske regelsæt. Kritikken som Kommissionen og DAF giver udtryk for, er ikke 

til at genkende på bestyrelsesniveau, hvor revisor anses som en værdsat sparringspartner, på grund af unikt 

og dybdegående kendskab til den reviderede virksomhed, med tilstrækkelig faglig ekspertise til at rådgive og 

sparre på bestyrelsesniveau. 80  Som i forbindelse med forventningskløften eksisterer der ligeledes en 

interessekonflikt i forhold til revisors uafhængighed og NAS. Interessekonflikten omfatter blandt:  

 Revisorerne, herunder PwC og FSR: Revisorerne er interesserede i at bibeholde deres brandværdi 

herunder fastholde medarbejdere og klienter, hvor uafhængighed spiller en afgørende rolle for den 

fremtidige eksistens. Eksempelvis blev Arthur Andersens uafhængighed betvivlet i forbindelse med 

Enron skandalen, hvilket gik ud over deres brand og image, der i sidste ende fik firmaet til at kollapse. 

På den anden side er revisorerne nyttemaksimerende og skal indenfor de eksisterende regelsæt opnå 

størst mulig indtjening.   

 DI: Har et ansvar for deres medlemmer og ønsker at sikre de bedst mulige vilkår for dem, hvilket 

indebærer muligheden for, at kunne sparre på højt niveau med revisor, samt undgå stigende 

                                                 
80 FSR Seminar:  Fremtidens Revisionspolitik 
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omkostninger til den lovpligtige revision, fordi en begrænsning af NAS kan medføre højere honorar. 

Omvendt medfører begrænsning af NAS højere omkostninger til rådgivning fordi revisor ved 

rådgivning i forvejen har et indgående kendskab til virksomheden. 

 DAF: Er interesseret i at deres medlemmer får størst mulig indsigt til, at foretage investeringer samt 

opnå størst mulig information ved revisors uafhængige konklusion. DAF er desuden interesseret i at 

revisorerne ikke bliver afhængige af et rådgivningshonorar, hvor der kan opstå trusler mod 

uafhængigheden. Tvivl om uafhængigheden kan desuden ifølge Warmings studier have en negativ 

påvirkning på et selskabs aktiekurs og påføre investorerne økonomiske tab. Helt overordnet er det 

således i investorernes interesse at revisors uafhængighed på ingen måde kan betvivles.  

Den samme uenighed gør sig gældende i forhold til obligatorisk firmarotation, hvor der ligeledes eksisterer 

en interessekonflikt. PwC, DI og FSR, mener at rotation vil have følgende negative konsekvenser: 

 Dyrere revision: I opstartsfasen skal revisor opbygge et kendskab til klienten, hvilket er 

ressourcekrævende, fordi flere PIE’s består af komplicerede entiteter. Det vil i opstartsfasen medføre et 

større revisionshonorar. 

 Tab af specialviden: Ved at revidere den samme klient/branche i en længere årrække, opbygger 

revisor et dybdegående kendskab. Ved rotation vil denne specialviden gå tabt og en ny revisor skal 

bruge tid på. at opbygge et tilsvarende kendskab.  

 Lavere revisionskvalitet: komplicerede klienter kræver en del ressourcer, især i de første år og der er 

således risiko for at der opstår fejl der vil give en lavere revisionskvalitet.  

DAF er uenige med de øvrige parter og mener at firmarotation er et positivt tiltag. De foreslår rotation 

hvert femte år. DAF’s forslag viser, at de ikke har samme kendskab praktiske indsigt i lovpligtig revision, 

herunder hvor lang tid det tager at opbygge specialviden. Omvendt er revisorerne interesserede i at 

bibeholde de klienter som de har investeret ressourcer i, hvilket igen belyser interessekonflikten og 

forventningskløften. Udover disse argumenter, pointerer DI at der i forvejen eksisterer rotation på 

partnerniveau, som de argumenterer for værende tilstrækkeligt.   

Høringssvarene fra de udvalgte interessenter fastlår. at der eksisterer en forventningskløft mellem 

revisorerne og regnskabsbrugerne. Med udgangspunkt i høringssvarene, eksisterer der ikke en væsentlig 

forventningskløft mellem de reviderede og revisorerne, hvilket bekræfter Warmings teorier om 

nærhedsgraden, hvor større kendskab til revisions- og regnskabspraksis medfører større forståelse og 



 
 

47 

identificering med revisors rolle og udførte arbejde. Virksomhederne ser revisor som en professionel 

sparringspartner og er med til skabe behovet for NAS, hvilket teoretisk underbygges.  

Uenigheden mellem interessenterne kan således retfærdiggøre diskussionen af både forventningskløften og 

revisors uafhængighed. En overordnet konklusion på de positive og negative konsekvenser kræver 

imidlertid en dybdegående analyse af de konkrete forslag i forordningen, for at kunne vurdere i hvilken 

grad de påvirker independence in appearance og forventningskløften.  

3.4 Delkonklusion 
Formålet med grønbogen var, at skabe en debat om den lovpligtige revision og revisors rolle i forbindelse 

med den finansielle krise. Grønbogen tager en holistisk tilgang og indeholder mange sektioner med 

diskussionsspørgsmål. Relevant for afhandlingens problemstilling er sektionerne vedrørende revisors rolle 

og revisionsfirmaernes styring og uafhængighed. Kommissionens formål med kontroversielle udmeldinger 

er, at skabe en debat, der inddrager forskellige interessenter. Som en del af revisors rolle diskuteres øget 

ekstern kommunikation og revisors mandat, til mindskning af den eksisterende forventningskløft. Den 

eksterne kommunikation vil sætte krav om øget rapportering, herunder af revisionsmetodikken. Udvidelsen 

af revisors mandat omfatter en erklæring på virksomhedens økonomiske og fremtidige situation. Teoretisk 

set kan dette minimere rimelighedskløften ved i højere grad, at imødekomme samfundets forventninger. 

Præstationskløften kan mindskes, såfremt grønbogens forslag munder ud i øget regulering, der skærper 

revisors eksisterende pligter.   

I afsnittet om revisionsfirmaernes styring og uafhængighed diskuterer grønbogen obligatorisk rotation og 

NAS. Kommissionen argumenterer for at familiaritetstruslen skal imødekommes, fordi flere PIE’s benytter 

samme revisionsfirma i årtier. I Danmark er samme tendens synlig, hvor mere end 50 % af adspurgte C20 

virksomheder, har haft samme revisor i mere end 15 år. Som fastslået, med udgangspunkt i Warmings 

empiriske studier, er der ikke belæg for at konkludere at familiaritetstruslen påvirker independence in mind 

negativt. Derimod kan en regulering retfærdiggøres ud fra synspunktet om independence in appearance og 

dermed minimere forventningskløften. Ud over at imødekomme opfattelsen af familiaritet vil rotation 

ophæve dobbeltrollen ved et revisorskifte. Ved kritikken af dobbeltrollen diskuteres mulighederne for 

begrænsning og ophævelse af denne, eksempelvis ved forbud mod levering af NAS til revisionsklienter. Vi 

har i denne sammenhæng påvist, at omfanget af dobbeltrollen i Danmark, ikke er steget, men derimod 

faldet gradvist fra 2001 til 2011. Derfor er Kommissionens kritik af et voksende omfang af NAS til 



 
 

48 

revisionsklienter ikke gældende for den danske branche. NAS til revisionsklienter udgør fortsat en stor 

andel af revisionsfirmaernes indtjening, set forhold til det lovpligtige revisionshonorar. De empiriske 

studier viser, som det var tilfældet ved rotation, at det ikke kan påvises at dobbeltrollen påvirker 

independence in mind negativt. Derimod bliver independence in appearance svækket på grund af voksende 

mistillid. Diskussionen af dobbeltrollen er derfor berettiget, men kun med hensyn til independence 

appearance samt den eksisterende forventningskløft.  

Analysen af høringssvarene viser, at investorerne hilser Kommissionens forslag om regulering velkommen 

og mener, at der er behov for væsentlige skærpelser, både i forhold til revisors rolle og uafhængighed. 

Derimod har de øvrige respondenter, givet udtryk for kritik af grønbogen i deres høringssvar, hvilket 

påviser forventningskløftens eksistens. Som konkluderet er der således belæg for regulering, men det 

nødvendigt at analysere indholdet af denne, for at vurdere om forslaget til reguleringen har legitimitet, ud 

fra identificerede problemstillinger. 
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4. Forordningen 

30. november 2011 offentliggjorde Kommissionens det endelige forslag til Parlamentets og Rådets 

forordning. Sammen med forordningen offentliggjordes ligeledes Konsekvensanalysen, der blev udarbejdet 

på baggrund af Parlamentets forespørgsel. Forordningen indeholder artikler, der fungerer som det 

lovmæssige grundlag for den kritik, der rettes i grønbogen. Den er direkte rettet mod revision af PIE’s og 

har til formål at styrke og skabe harmonisering af den lovpligtige revision i EU. Forordningen indledes med 

en ny definition af PIE’s, hvilket skaber et fælles grundlag i EU.81 Definitionen er en skærpelse i forhold til 

den eksisterende danske, hvormed et bredere grundlag bliver omfattet af reguleringen, hvilket af Power 

defineres som en udvidelse af ”the audit society”.  

For at besvare opgavens problemformulering, vil udvalgte artikler vedrørende NAS, Rotation og 

Kommunikation blive analyseret, med udgangspunkt i deres indhold, retfærdiggørelse og konsekvens.  

4.1 Non Audit Services:  
Gennem tiden har revisor fungeret som en sparringspartner for bestyrelsen og ledelsen, som følge af flere 

faktorer, herunder:  

 Indgående kendskab til klient og branche, som følge af udførsel af lovpligtig revision 

 Højt uddannelses- og erfaringsniveau 

Revisor har som følge af sin erfaring opbygget kendskab til både klienten såvel som andre brancher, 

hvormed revisor kan bidrage med perspektiver og indsigt, herunder ”best-practice” fra andre reviderede 

virksomheder. Desuden har underskrivende revisor en statsautorisation og er forpligtet til løbende at holde 

sig løbende fagligt opdateret jf. RL § 4. Derfor er forslaget om begrænsning af NAS blevet modtaget med 

kritik, ikke kun fra revisorerne, men også fra de reviderede PIE’s, der frygter at miste en vigtig 

sparringspartner.82 Som analyseret i forbindelse med høringssvarene foreligger der en interessekonflikt i 

forhold til NAS. Meningerne er delte mellem revisorerne med reviderede virksomheder på den ene side og 

Kommissionen med investorerne på den anden side. Kritikerne mener, at begrænsning af NAS vil medføre 

dyrere revision og af lavere kvalitet, fordi revisor ved rådgivning opnår et større kendskab klienten og kan 

identificere forhold der ikke er en del af revisionshandlingerne ved den lovpligtige revision. Det er i denne 

                                                 
81 Forordningen: artikel 2-4 
82 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
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forbindelse at fortalerne for regulering mener, at der kan opstå en selvrevisions- og egeninteresse trussel. 

Teoretisk set er det nødvendigt at skelne mellem revisors independence in mind- og appearance for at 

vurdere hvorvidt dobbeltrollen har en påvirkning på uafhængigheden. Ifølge denne sondring, har 

dobbeltrollen ikke en negativ betydning for revisors objektivitet og professionelle skepsis ved udførslen af 

selve revisionen, dvs. independence in mind, fordi det er reguleret via etiske regelsæt, nationale lov og 

professionelle standarder. Omvendt kan en uafhængig tredjemand, opfatte revisor som værende afhængig 

af den reviderede klient ved levering af NAS. Omgivelserne kan opfatte revisor som værende påvirket af 

truslerne mod uafhængigheden, herunder økonomisk egeninteresse og selvrevision som følge af høje 

honorarer fra rådgivning.  

4.1.1 Artikel 10  
Kommissionen giver i grønbogen udtryk for et ønske om at revisionsfirmaerne skal gå ”back-to-basics,” 

blandt andet ved oprettelsen af pure audit firms. Ønsket er især at mindske Big Four dominansen og deres 

indtjening fra levering af NAS, både til reviderede PIE´s og ikke-revisionsklienter. Som illustreret har NAS 

i Danmark ikke vokset de seneste 10 år, men udgør fortsat en stor del af de store revisionsfirmaers 

indtjening. Det betyder således at en begrænsning af NAS vil medføre store økonomiske konsekvenser, 

især i lande som Danmark, hvorimod NAS fylder en væsentlig mindre del i Frankrig, der er i 

Konsekvensanalysen refereres til som et foregangsland, og dermed vil konsekvenserne være af stor 

forskellighed indenfor EU medlemslandene.83 Forbud og begrænsning af NAS kan ikke udelukkende ses i 

et isoleret dansk perspektiv, idet lovforslaget medfører at revisionsnetværkene overordnet begrænses, som 

følge af aktiviteter både inden-og udenfor unionen. NAS er reguleret i Artikel 10 og de øvrige artikler i 

forbindelse med uafhængigheden vil således ikke være indenfor opgavens fokus. Artikel 10 indeholder flere 

forskellige krav i forbindelse med NAS og det er derfor nødvendigt med en opdeling af artiklen for, at 

kunne vurdere hvilken effekt kravene isoleret set vil have, samt hvilken påvirkning de har i en overordnet 

sammenhæng. 

 

 

 

                                                 
83 ESCP s. 151 
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Figur 4.1: Opsummering af Artikel 10  

Artikel 10 Indhold 

Stk. 1 Fastslå fokus på lovpligtig revision og relaterede finansielle revisionsydelser  

Stk. 2 Oversigt  over tilladte revisionsydelser og relaterede finansielle revisionsydelser 

Stk. 3 Oversigt med de NAS, der: 

a) Medfører interessekonflikt 
b) Kan medføre interessekonflikter 

Stk. 4 Regulering af revisionsnetværk 

Stk. 5 Skærpede bestemmelser for Big Four revisionsfirmaer og dertilhørende netværk 

Skt. 6 Forbehold for opdatering af regler for imødekommelse af markedsudvikling 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Stk. 1 
Kommissionen fastlægger i stk. 1 rammerne for de ydelser der må leveres af et revisionsfirma, og dets 

netværk, til PIE’s. Det omfatter lovpligtig revision og relaterede finansielle ydelser, der specificeres i stk. 2. 

Stk. 2 
Tilladte ydelser omfatter lovpligtig revision og andre revisionsydelser, herunder erklæringer med sikkerhed, 

der begrænses til 10 % af det lovpligtige honorar. Ydelserne omfatter følgende:84 

 Revision eller gennemgang af delårsregnskaber 

 Erklæring om redegørelser for virksomledelse 

 Erklæring om spørgsmål om socialt ansvar 

 Erklæring om eller påtegning af rapporteringen til tilsynsmyndighederne for 

 Finansielle institutioner 

 Erklæring om, at skattebestemmelserne er overholdt 

 Enhver anden lovpligtig opgave relateret til revisionsarbejde, som EU lovgivningen pålægger 

revisoren eller revisionsfirmaet.  

Formålet er, at tillade ydelser, der ifølge Kommissionen kan have en direkte værdi i forbindelse med den 

lovpligtige revision. Det medfører at visse ydelser ud over den lovpligtige revision kan leveres, men at de 

skal inkluderes i honoraret.85  

                                                 
84 Artikel 9.2 
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Stk. 3 
Indholdet af stk. 3 medfører et paradigmeskift i forhold til revisors uafhængighed, sammenlignet med de 

eksisterende regler i det 8. direktiv. Bestemmelserne i stk. 3, vil i praksis betyde en regelbaseret tilgang til de 

NAS revisor må levere til PIE’s, frem for den principbaserede, som følger det 8. direktiv, hvor ydelserne på 

nuværende tidspunkt tager udgangspunkt etiske regelsæt. I Danmark er direktivet implementeret ved RL§ 

24 og tager udgangspunkt i IFAC’s Code of Ethics, der begrænser revisors muligheder for levering af NAS 

til revisionsklienter. Det essentielle ved reglerne i det 8. Direktiv er, at der ikke må leveres NAS i tilfælde 

hvor en objektiv og informeret tredjemand vil konkludere, at revisors uafhængighed er kompromitteret. 

Direktivet er vedtaget i stor forskellighed indenfor unionen og derfor vil forordningen direkte harmonisere 

reglerne indenfor EU og medføre en væsentlig skærpelse i flere medlemslande.86  

Lighederne mellem bestemmelserne i stk. 3 og Code of Ethics er illustreret i nedenstående figur: 

Tabel 4.2: Ligheder mellem forordningen og gældende regulering i Danmark 

NAS der er forbudte jf. forordningen Omfattet/ikke Omfattet af IFAC’s Code of 
Ethics 

Artikel 10, litra a) ”Alle ydelser, der medfører 
interessekonflikt” 

 

i) Ekspertydelser, der ikke har relation til revision, 
skatterådgivning, generel forvaltning og andre 
rådgivningsydelser 

Omfattet 

ii) Bogføring og udarbejdelse af bogholderi og 
regnskaber 

Omfattet 

iii) Udvikling og gennemførelse af en intern 
kontrol- eller risikostyringsprocedure relateret 
til udarbejdelsen af og/eller kontrollen med 
finansieringsoplysninger i regnskaberne samt 
risikorådgivning 

Omfattet 

iv) Vurderingsydelser, udarbejdelse af 
ekspertvurderinger og rapporter om 
apportindskud 

Omfattet 

v) Aktuarydelser og juridiske ydelser, herunder 
tvistløsning 

Omfattet 

vi) Udformning og indførelse af finansielle 
informationsteknologisystemer for 
virksomheder af interesse for offentligheden 
som omhandlet i artikel 2, nr. 13, litra b)-j), i 
direktiv 2006/43/EF 

Omfattet 

                                                                                                                                                                        
85 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
86 Impact Assessment s. 162 
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vii) Deltagelse i revisionskundens interne revision 
og udførelse af ydelser relateret til den interne 
revisionsfunktion 

Omfattet 

Artikel 10, litra b) ”Ydelser, der kan medføre 
interessekonflikt”87 

 

i) Ydelser relateret til menneskelige ressourcer, 
herunder ansættelse af den øverste ledelse 

Omfattet 

ii) Afgivelse af støtteerklæringer til investorer i 
forbindelse med udstedelse af en virksomheds 
værdipapirer 

Omfattet 

iii) Udformning og indførelse af finansielle 
informationsteknologisystemer for 
virksomheder af interesse for offentligheden 
som omhandlet i artikel 2, nr. 13, litra a), i 
direktiv 2006/43/EF 

Omfattet 

iv) Due diligence-ydelser til sælger eller køber i 
potentielle fusioner og overtagelser og erklæring 
om den reviderede virksomhed til andre parter i 
en økonomisk eller forretningsmæssig 
transaktion. 

Omfattet 

 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Oversigten viser, at begrænsningen af NAS til revisionsklienter, indirekte er implementeret ved en 

principbaserede tilgang i det 8. Direktiv og forordningen omfatter ydelser, der allerede er inkluderet i Code 

of Ethics.88  

Forslaget til forordningen adskiller sig imidlertid væsentligt fra den eksisterende lovgivning, ved at have et 

mere vidtrækkende forbud, der ikke udelukkende gælder indenfor det pågældende medlemsland, men 

gælder hele netværket indenfor EU.89 Det betyder at revisionsfirmaer, der indgår i netværk, ikke må levere 

NAS til PIE’s i det pågældende land, hvis de revideres af andre dele af netværk i et andet EU medlemsland. 

Derudover, må et revisionsfirma, der reviderer en PIE, ikke levere NAS til øvrige virksomheder, der er en 

del af koncernen, herunder moder- og datterselskaber. De skærpede regler skal øge konkurrencevilkårene i 

branchen og vil betyde at revisionsnetværkene ikke kan fordele leveringen af NAS, til øvrige dele af 

                                                 
87 iii) og iv) må udføres af revisor efter forudgående godkendelse fra kompetent myndighed. i) og ii) må udføres efter forudgående 

tilladelse fra revisionsudvalget 
88 Som følge af Code of Ethics er en række forudsætninger gældende i forbindelse med forbuddet mod visse NAS. De etiske regler er 

opdelt efter hvorvidt de har relation til den finansielle rapportering eller ej, og visse ydelser kan således udføres hvis de ingen påvirkning 

har på selskabets finansielle rapportering. 
89 Forordningen Artikel 10 stk. 3 
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netværket i andre medlemslande. Forslaget er derfor i praksis rettet mod de store internationale 

revisionsnetværk, der primært reviderer internationale virksomheder, der operer på tværs af unionen.90 

Forslaget er i overensstemmelse med Kommissionens overordnede ønske om, at begrænse Big Four 

dominansen og vil ligeledes øge harmoniseringen for revisionsydelser i det europæiske indre marked. 

Reguleringen vil imidlertid stille store krav til revisionsfirmaernes kontrol og registreringer af 

klientsamarbejder på internationalt plan. Indholdet af stk. 3 vil i forskellig grad påvirke de enkelte 

medlemslande og vil have større påvirkning i store lande, eksempelvis England og Tyskland, hvor flere 

store koncerner operer på tværs af EU’s landegrænser.91 Kommissionen ønsker i denne sammenhæng at 

tilgodese de små og mellemstore revisionsfirmaer, med mindre omfattende netværk. Det vil give dem 

større mulighed for, at levere NAS til de klienter, som de store revisionsfirmaer reviderer i EU, såfremt de 

overholder de øvrige bestemmelser. 92  Det kan imidlertid have svære vilkår i praksis, fordi de store 

internationale PIE’s er ressourcekrævende og levering af NAS til disse foregår ofte ved brug af 

firmanetværk. Ved at begrænse de store revisionsfirmaers mulighed for levering af NAS til revisionsklienter, 

vil det ligeledes imødekomme en eventuel ”cross-selling,” hvor de store revisionsnetværk ifølge kritikken 

anvender revision som en ”loss-leader,” for derefter at kunne levere NAS, med en højere profitmargin. 

Stk. 3 kan økonomisk set medføre omfattende konsekvenser for de store revisionsfirmaer.  Honorarerne 

fra NAS til revisionsklienter vil begrænses og reguleringen vil derudover medføre 

administrationsomkostninger til overvågning af klientdatabaser. Visse ydelser i litra a og b er imidlertid 

tilladte, såfremt de godkendes, enten af den kompetente myndighed eller revisionsudvalget. Det 

understøtter Kommissionens ønske om, at revisor ikke ansættes af den reviderede entitets ledelse og kan 

styrke independence in appearance.93 De øgede omkostninger kan i praksis vanskeliggøre opretholdelsen af 

visse NAS funktioner og stille spørgsmålstegn til, hvorvidt det økonomisk set vil være rentabelt, for de 

pågældende revisionsfirmaer, at opretholde afdelinger der leveres NAS. Det skyldes de stringente rammer, 

som Kommissionen sætter for levering af NAS. Derudover kan det påvirke kvaliteten af NAS, som 

revisionsfirmaerne kan tilbyde, fordi de ikke kan opnå den samme kompetencemæssige synergi og får 

sværere ved at tiltrække kvalificerede kandidater.  

                                                 
90 Analysen af grønbogen viser, at det primært er Big Four, der reviderer børsnoterede virksomheder i Danmark 
91 ESCP s. 103 
92 ‖Hvis den revisor tilhører et netværk, må intet medlem af dette netværk udføre ikke- revisionsydelser for den reviderede virksomhed, 

dens moderselskab eller de virksomheder, den kontrollerer i Unionen‖ 
93 FSR: Seminar om Fremtidens Revisionspolitik 
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Stk. 4. 
Udover indførsel af skærpede restriktioner til revisionsnetværkenes forretningsmodel indenfor EU, vil 

deres globale aktivitet afgøre mulighederne for NAS indenfor EU.  

Stk. 4 indfører krav, hvor levering af lovpligtig revision indenfor EU, afhænger af de NAS’, der leveres 

udenfor unionen.94 Forslaget skal forhindre en kreativ tilgang, hvor levering af NAS til internationale PIE’s 

flyttes til dele af netværket i et tredjeland, hvor restriktionerne kan være lempeligere. Det betyder i praksis, 

at hvis en PIE modtager NAS i USA eller Schweiz, vil mulighederne for at udføre lovpligtig revision 

indenfor EU, begrænses under hensyntagen til, de i udlandet leverede ydelser. 95  Dermed bliver det 

omfattende administrative arbejde, i forbindelse med opretholdelse af klientkartoteker yderligere 

vidtgående, til at omfatte netværkets globale aktiviteter.  Forslaget indeholder dog undtagelsesregler, men 

det er i praksis revisionsfirmaet i EU, der bærer bevisbyrden. 

Stk. 5 
Kravene i stk. 5 vurderes som værende de mest kontroversielle, i forhold til reguleringen af NAS: 

”Hvis et revisionsfirma har mere end en tredjedel af sine årlige revisionsindtægter fra store 

virksomheder af interesse for offentligheden og indgår i et netværk, hvis medlemmer tilsammen har 

årlige revisionsindtægter på over 1 500 mio. EUR i Den Europæiske Union, skal det opfylde følgende 

betingelser.
96

 

a) det må ikke direkte eller indirekte ikke-revisionsydelser for virksomheder af 

interesse for offentligheden 

b) det må ikke tilhøre et netværk, der udfører ikke-revisionsydelser i Unionen 

c) enhver virksomhed, der udfører de ydelser, der er anført i stk. 3, må ikke 

direkte eller indirekte besidde mere end 5 % af kapitalen eller 

stemmerettighederne i revisionsfirmaet 

d) virksomheder, der udfører de ydelser, der er anført i stk. 3, må ikke direkte 

eller indirekte sammenlagt besidde mere end 10 % af kapitalen eller 

stemmerettighederne i revisionsfirmaet 

e) et sådant revisionsfirma må ikke direkte eller indirekte besidde mere end 5 % 

af kapitalen eller stemmerettighederne i enhver virksomhed, der udfører de 

ydelser, der er anført i stk. 3.” 

                                                 
94 ‖Når et medlem af det netværk, som den revisor eller det revisionsfirma, der udfører en lovpligtig revision for en virksomhed af 

interesse for offentligheden, tilhører, udfører ikke-revisionsydelser for en virksomhed med hjemsted i et tredjeland, der er kontrolleret af 

den reviderede virksomhed af interesse for offentligheden, vurderer revisoren eller revisionsfirmaet, hvorvidt deres uafhængighed vil 

være truet, hvis medlemmet af netværket udfører sådanne ydelser.‖ 
95 ‖Deltagelse i den reviderede virksomheds beslutningstagning og udførelse af de i stk. 3, litra a), nr. ii) og iii), omhandlede ydelser vil 

altid blive anset for at påvirke uafhængigheden. 

Udførelse af de i stk. 3, litra a), nr. iv)-viii), omhandlede ydelser samt enhver outsourcingaktivitet relateret til disse ydelser vil antages at 

påvirke uafhængigheden. 

Revisoren eller revisionsfirmaet kan anmode den kompetente myndighed om en udtalelse om dette spørgsmål.‖ 
96 Forordning s. 32 
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Det vil i praksis betyde, at de fleste medlemmer af Big Four revisionsnetværkene i EU, vil blive omfattet af 

bestemmelserne, fordi de antages at have mere end en tredjedel af deres indtægter fra store PIE’s. 97 

Forslaget afspejler direkte Kommissionens ønske om, at indføre pure audit firms. Det kan presse 

revisionsnetværkenes struktur og markedsandele indenfor EU, især for de revisionsfirmaer, der ligger på 

grænsen omkring de 33 %.  

 

For at undgå at blive omfattet af bestemmelserne i stk. 5, kan revisionsfirmaerne have interesse i at 

mindske indtjening fra PIE’s på nationalt plan, på grund af de store økonomiske konsekvenser som det kan 

medføre. Det vil i realiteten medvirke til, at de store revisionsnetværk bliver mindre, fordi stk. 5 vil tvinge 

firmaerne til transformere deres forretning til pure audit. Dermed vil markedet for mellemstore 

revisionsfirmaer blive større, fordi flere af de store revisionsfirmer kan forventes, at frasige samarbejdet 

med visse klienter for, at komme under grænsen. For at vurdere hvad stk. 5 medfører for 

revisionsfirmaerne, er det nødvendigt med en analyse af litra a – e:  

a) Såfremt revisionsfirmaerne er omfattet af bestemmelserne i stk. 5, vil det medføre et totalforbud 

mod levering af NAS og dermed tilblivelsen af pure audit firms. 

b) Revisionsfirmaet må ikke have rådgivningsafdelinger, hverken i det pågældende firma eller andre 

dele af revisionsfirmaets netværk, i øvrige EU lande. Det betyder i praksis at hele EU bliver 

et ”pure audit” revisionsmarked for de revisionsfirmaer der reviderer PIE’s jf. stk. 5. 

Harmoniseringen indenfor EU vil ligeledes styrke det indre marked for revisionsydelser markant, 

fordi der bliver større sammenhæng mellem netværkets aktiviteter indenfor EU.98  Et totalforbud 

mod levering af NAS kan således medføre, at revisionsfirmaerne bliver nødsaget til at frasælge de 

aktiviteter, der ikke falder under stk. 2 litra a – f, herunder NAS afdelinger. I praksis har 

revisionsfirmaerne den fordel, at de er partnerselskaber, og dermed kan de pågældende partnere i 

NAS afdelingerne forblive ejere, af de respektive afdelinger ved en opsplitning, der efterfølgende vil 

opstå som selvstændige juridiske enheder. Kommissionen har i denne forbindelse, været på forkant 

med denne løsning ved, at stille skærpede krav i litra c – d. vedrørende ejerskab. Frasalg af NAS 

afdelinger er set før, hvor flere af de store revisionsfirmaer frasolgte deres konsulent og 

rådgivningsafdelinger, i forbindelse med indførslen af SOX.  

                                                 
97 I et dansk perspektiv vil de store revisionsfirmaer således være omfattet af lovgivningen. 
98 Revisionsfirmaerne har i princippet allerede forberedt sig på dette, ved at oprette særafdelinger, fx RAS og ERS.  
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c) En virksomhed, der leverer NAS, eksempelvis de frasolgte afdelinger, må maksimalt direkte eller 

indirekte besidde 5 % af kapitalen eller stemmerettighederne i det revisionsfirmaet, der er omfattet 

af stk. 5. Det betyder således at revisionsfirmaet i praksis, ikke kan opdeles i to juridiske enheder, 

med fælles økonomisk interesse. Med udgangspunkt i den danske revisionsbranche, betyder det 

eksempelvis at RAS fra PwC eller ERS i Deloitte, ikke må eje mere end 5 % af PwC eller Deloitte.  

d) Der opsættes ligeledes begrænsninger for rådgivnings- og konsulentfirmaernes totale kapitalandele 

eller stemmerettigheder, på i alt 10 % i et pågældende revisionsfirma. Bestemmelserne i litra c – d er 

således for at sikre, at de to selskaber, revisionsfirmaet og rådgivningsfirmaet, ikke har en fælles 

økonomisk interesse, med en de facto total adskillelse mellem de to aktiviteter.  

e) Overordnet set må revisionsfirmaet ikke besidde mere end 5 % af kapitalandelen eller 

stemmerettighederne i de virksomheder, der udfører NAS, hvormed revisionsfirmaet ikke kan yde 

bestemmende indflydelse.  

I praksis kan de store revisionsfirmaer have forbedret sig på en eventuel vedtagelse af dette lovforslag, 

fordi de store netværk operer med specialafdelinger så som RAS og ERS. Disse afdelingers aktiviteter er 

direkte adskilt fra de øvrige aktiviteter, og fungerer som særskilte divisioner indenfor revisionsfirmaerne. 

Det kan i praksis betyde, at disse afdelinger ikke anvender personale på tværs af organisationsstrukturen, 

fordi dette vil besværliggøre overholdelse af bestemmelserne i forslaget til forordningen og besværliggøre et 

eventuelt frasalg. Dermed kan revisionsfirmaerne have forberedt sig på forordningen, som følge 

diskussionen i grønbogen, hvilket vil medføre en lettere transitionsperiode. 

Stk. 6 
Gennem stk. 6 garderer Kommissionen sig mod, at revisionsfirmaerne ændrer deres ydelser og tilpasser sig 

indholdet i forordningen, ved at forbeholde sig retten til at komme med løbende ændringer og justeringer 

af forbudte NAS, hvilket sender et stærkt signal om, at deres udsagn ”status quo is not an option.” Som 

Power pointerer, har revisionsfirmaerne en tilpasningsevne, der medfører at de er forberedte på skærpede 

reguleringer i kølvandet af finansielle kriser. Ved en vedtagelse vil det blive besværligt for 

revisionsfirmaerne at tilpasse deres ydelser, fordi Kommissionen hurtigere kan imødekomme 

markedsmæssige ændringer.  

For at vurdere de bagvedliggende overvejelser og retfærdiggørelser, der ligger til grund for artikel 10, er det 

nødvendigt med en analyse af konsekvensanalysen. En vurdering af konsekvensanalysen vil påvise om 
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indholdet af artikel 10 har legitimitet, samt hvilke effekter og fordele som Kommissionen ønsker af skabe i 

markedet for revisionsydelser og NAS. 

4.1.2 Impact Assesment 
Kommissionen har i Konsekvensanalysen opsat tre løsningsforslag, der analyseres og vurderes med fordele 

og ulemper.99 

Tabel 4.3: Impact Assessment Objective: “2.1: Sub Policy options to prevent any conflict of 
interest arising from the provision of non-audit services to PIE’s” 

  Effectiveness Convergence Cost 
Effective

ness Policy Option Objectives Objective 
2.1 

Objective 3.3: Increase 
the choice of audit 
providers for PIE’s 

0. Baseline Scenario 0 0 0 0 

1. Prohibition of the provision of 
certain non-audit services to the 
audited entity  

+ = + +/= 

2. Prohibition of the provision of 
any non-audit services to audited 
entities 

++ - + +/= 

3. Pure audit firms ++ + + + 

Kilde: Impact Assessment s. 34 

Det første løsningsforslag (Option 1) omfatter en begrænsning af NAS i form af en specifik liste med 

ydelser revisor ikke må leveres til revisionsklienter. Blacklisten indeholder de samme ydelser som IFAC’s 

Code of Ethics. Kommissionen mener at løsningsforslaget vil skabe harmonisering i EU og medføre, at 

regulering af NAS ikke overlades til etiske regelsæt. Dette forslag afspejler Kommissionens ønske om at 

mindske omfanget af selvregulering, ved at forbyde ydelserne ved direkte lov.100 Dermed vil håndtering og 

fortolkningen af ydelser, der kan true revisors uafhængighed ikke være overladt til de enkelte medlemslande.  

 

 

                                                 
99 Forordning s.34 
100 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
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Overordnet har Kommissionen opstillet følgende fordele og ulemper ved forbud mod visse ydelser: 

Tabel 4.4: Fordele og ulemper ved Blacklisting af udvalgte NAS 

Fordele Ulemper 

Begrænser antallet af NAS, hvor revisors uafhængighed 

kan betvivles. 

Vil ikke fjerne hele uafhængighedsproblematikken, da 

der fortsat kan udføres nogle NAS 

Skabe harmonisering og klarhed.  Dobbeltrollen er uforenelig med rollen som 

offentlighedens tillidsrepræsentant 

Minimere interessekonflikter og klarer retningslinjer for 

globe revisionsnetværk 

Vil ikke fjerne truslerne mod revisors independence in 

mind og appearance 

Kan suppleres med en procentvis grænse for tilladte 

NAS  

Fortsat tilpasningsevne fra revisorernes side. 

Tillid til det reviderede regnskab.  

 Kilde: Egen tilvirkning jf. Impact Assessment 

Det fremstår derfor klart, at Kommissionen ikke finder blacklisting tilstrækkeligt, da forslaget ikke adskiller 

sig væsentligt fra det 8. direktiv og vil derfor ikke medføre stramninger i lande, hvor revisionsfirmaerne 

allerede overholder de etiske regelsæt. De vurderer således, at independence in mind og appearance ikke 

styrkes tilstrækkeligt, fordi dobbeltrollen fortsat vil påvirke revisors objektivitet og professionelle skepsis, 

samt omgivelsernes opfattelse af revisor. Teoretisk er der ikke belæg for at konkludere at revisors 

objektivitet trues, hvorimod argumenterne vedrørende revisors independence in appearance bekræftes af 

empiriske studier og grønbogens høringssvar.  

Desuden giver forslaget fortsat revisorerne tilpasningsevne til at imødekommelse af regulering, hvilket 

ifølge Power beskrives som værende årsagen til at øget regulering ikke vil påvirke revisorerne og kan ende 

med endnu et regulatory failure. Kommissionen oplyser i Konsekvensanalysen, at Parlamentet støtter 

forslaget omkring blacklisting, hvorimod det afviser en ydereligere regulering.101 Kommissionen vurderer, 

at løsning 1 kun er tilstrækkelig, ved en fastsat procentvis grænse for ikke-blacklistede NAS. 

                                                 
101 Kommissionen oplyser ikke hvorfor Parlamentet er imod løsningsforslag 2 og 3, blandt andet fordi det ikke er i deres politiske 

interesse af at belyse kritikernes argumenter mod yderligere regulering 
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Løsningsforslag 2 forbyder alle NAS til revisionsklienter. Det betyder at revisionsfirmaerne ikke må udføre 

andre ydelser end den lovpligtige revision til revisionsklienter, hvorimod revisionsfirmaerne fortsat må 

levere NAS til ikke-revisionsklienter. Det indebærer i praksis en ophævning af dobbeltrollen og svarer til 

Warmings løsningsforslag. Forbuddet suppleres med en cool-off periode på to år, før der må leveres NAS 

til en tidligere revisionsklient. Andre erklæringer med sikkerhed, må dog fortsat leveres. Ifølge 

Kommissionen, vil forslaget fjerne enhver interessekonflikt og dertilhørende trusler mod revisors 

uafhængighed. Kommissionen argumenterer for, at dette vil styrke de mellemstore revisionsfirmaer og 

medføre øget fokus på revision som kernekompetence. Forslaget vurderes ikke til at have væsentlige 

ulemper, udover mindske antallet af revisionsfirmaet der kan udføre revision af PIE’s på kort sigt, men at 

konkurrencen på længere sigt vil styrkes. De illustrerede fordele og ulemper er postulerende og mangler 

ofte argumentation. Forslaget er dog direkte teoretisk analyseret af Warming (2001), der fastslår at en 

ophævelse af dobbeltrollen ikke har betydning for revisors independence in mind, men styrker 

independence in appearance, fordi der ikke forelægger en dobbeltrolle. Kommissionens redegørelse for 

fordelene og ulemperne bærer præg af deres politiske ønske om, at indføre en skærpet regulering, da 

forslagen hverken er analyseret med hensyn til påvirkning af revisionskvaliteten eller omkostningerne for 

de reviderede PIE’s. Tabel 4.4 viser, at Kommissionen vurderer det ikke vil medføre en dyrere revision, 

hvilket er modsigende i forhold til Warming & Quick (2009), der finder frem til, at NAS medfører en 

billigere revision.  

Løsningsforslag 3 vedrørende pure audit firms, vedrører et total forbud mod alle NAS, både til 

revisionsklienter og ikke revisionsklienter. Forbuddet dækker ikke kun for de pågældende revisionsfirmaer, 

men netværkene som helhed. Forslaget indeholder således en radikal ændring af den nuværende 

markedsstruktur og organisationsstruktur og opstiller en række restriktioner vedrørende ejerskab i 

rådgivningsfirmaer. 
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Tabel 4.5: Fordele og ulemper ved pure audit 

Fordele Ulemper 

Radikalt løse independence in mind og appearance 

problematikken.  

Opsplitning til to juridiske enheder medfører 

transaktionsomkostninger 

Øge investor tillid Omkostninger som følge af netværkets aktiviteter 

udenfor EU. 

Fokus på revisionskvalitet Revisorernes argumentation for synergi effekt. 

Intet væsentligt tab ved afskaffelse af rådgivning, på 

grund af højere revisionshonorar  

Revisorernes argumentation for tab for af speciel viden 

der anvendes til rådgivning 

Mindske uafhængighedstrussel i sammenhæng med 

obligatorisk firmarotation.  

Markedsmæssig barriere for små- og mellemstore 

revisionsfirmaer. 

Revisor spiller en bedre rolle som nøgle informant for 

investorerne og mindsker deres alternative 

informationsbehov 

 

Nyt marked for NAS for ikke-revisorer  

Større konkurrencemuligheder for små- og mellemstore 

revisionsfirmaer.  

 

Større muligheder PIE’s, da de ikke skal tage hensyn til 

NAS ved valg af revisor 

 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Kommissionen er i deres argumentation bevidste om, at forslaget vil medføre store markedsmæssige 

ændringer. Jf. tabel 4.5 ses det tydeligt, at Kommissionen i sin vurdering overvejende mener, at forslaget vil 

grad bidrage positivt og være det forslag der skaber den ønskede stabilitet og tillid til den lovpligtige 

revision. De nedprioriterer omvendt eventuelle ulemper ved, at argumentere for hvorfor de i praksis ikke 

vil have negative konsekvenser for revisorerne og de reviderede PIE’s.  

Fordelene og ulemperne er ikke baserede på empiriske og teoretiske studier, men på deres egne vurderinger 

og udsagn, hvilket afspejler deres politiske motiver og overbevisning. Der eksisterer flere empirisk studier 

der direkte påviser fordele og ulemper ved forbud mod NAS. Betragtningen vedrørende små og 

mellemstore revisionsfirmaer, der revidere PIE’s, er ligeledes ikke inddraget og forslaget kan have 



 
 

62 

konsekvenser for disse. Kommissionen udtrykker indirekte, at revision anvendes som loss-leader, hvilket 

empiriske studier omvendt påviser, ikke kan konkluderes. Flere af de argumenterede fordele kan omvendt 

have negative effekter, hvilket Kommissionens selvmodsigende argumentation bevidner om. 

Kommissionen ønsker direkte at påvirke revisors rolle og ser synergi som følge af de øvrige forslag 

vedrørende obligatorisk firmarotation og øget rapportering.  

I forhold til forordningen, er alle 3 løsningsforslag inddraget: 

Artikel 10 Stk.2-4: Begrænsning af dobbeltrollen  

Artikel 10 Stk.5: Ophævelse af dobbeltrollen og pure audit firms  

Forslagene er i overensstemmelse med Warmings teoretiske løsningsforslag, hvor alle muligheder direkte 

eller indirekte inddrages i reguleringsforslaget. Kommissionen berører imidlertid kun delvist de 

konklusioner som Warming drager på baggrund af disse, nemlig at det ikke entydigt vil påvirke revisors 

objektivitet og professionelle skepsis, men primært vil styrke independence in appearance, og dermed 

ligeledes mindske forventningskløften. Forslagene kan teoretisk set medføre en række konsekvenser, der 

ikke direkte er analyseret og betragtet, hvilket blandt andet kan skyldes politiske motiver, som ligger til 

grund for reguleringen. Desuden suppleres bestemmelserne vedrørende NAS af Warmings tredje 

løsningsforslag, revisor rotation.   

4.1.3 Fordele og ulemper 
Afhængigt af hvilke elementer af forordningen, der vedtages, kan det teoretisk medføre en række fordele 

og ulemper. Som fastslået, indeholder Konsekvensanalysen en række postulater og et bias til fordel for de 

forslag, som Kommissionen udtrykker ønske om at indføre. For at vurdere hvilken effekt forslaget til 

forordningen kan medføre, er det nødvendigt at opdele forslaget i de tre løsningsforslag. 

Stk. 2: Begrænsning af dobbeltrollen 

En begrænsning af dobbeltrollen vil i praksis medføre omfattende ændringer, idet forslaget til forordningen 

vil bygge på en regelbaseret implementering, frem for den nuværende principbaserede tilgang til revisors 

uafhængighed. En begrænsning vil som belyst ikke udelukkende blive gældende indenfor de pågældende 

medlemslande, men for hele netværket indenfor EU. En begrænsning af dobbeltrollen vil ikke have en 

væsentlig betydning for hverken independence in mind eller in appearance. Som nævnt, er der ikke en 

direkte sammenhæng mellem independence in mind og levering af NAS til revisionsklienter. Ligeledes vil 
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independence in appearance kun i begrænset omfang blive styrket, fordi den eksisterende principbaserede 

regulering ikke har formået at mindske mistilliden fra regnskabsbrugen og interessenterne, som følge af 

dobbeltrollen, hvilket illustreres via de danske høringssvar. Ved kun at begrænse dobbeltrollen, kan 

revisionsfirmaerne fortsat opretholde deres rådgivnings- og konsulentafdelinger og dermed opnå synergi på 

tværs af organisationsstrukturen, der jf. Warming primært medfører en billigere revision, men kan ligeledes 

medføre spillover effekt på kompetencerne og medvirke til at tiltrække kvalificerede kandidater. 

Stk. 3-4:  Yderligere Begrænsning af dobbeltrollen  

Blacklisting og begrænset mulighed for opretholdelsen af NAS afdelinger, kan i praksis antages at fungere 

som en indirekte ophævelse af dobbeltrollen, fordi det i øget grad besværliggøres for revisionsfirmaerne at 

levere NAS.  

Forbuddet vil imidlertid ikke medføre strukturelle ændringer for de revisionsfirmaer, som reviderer PIE’s, 

der i praksis kan forventes, at overtage hinandens engagementer for levering af NAS. Revisionsfirmaerne 

vil fortsat kunne operere med NAS afdelinger, men have en klar afgrænsning til revisionsklienterne, som 

dermed mister revisor som sparringspartner. Der vil dermed ikke eksistere den samme synergi, der 

eksempelvis opstår ved at revidere og rådgive den samme PIE. Teoretisk set vil en indirekte ophævelse af 

dobbeltrollen, fjerne problemstillingen omkring independence in appearance og derved mindske 

investorernes mistillid til revisor og den udførte lovpligtige revision, hvilket i praksis vil medføre en 

mindsket forventningskløft. Begrænsningen kan omvendt medføre øgede omkostninger og lavere kvalitet 

af NAS, fordi PIE’s skal vælge en anden udbyder en den generalforsamlingsvalgte revisor.   

Begrænsningen af dobbeltrollen kan ligeledes have en betydning i form af højere revisionshonorar, men 

graden af påvirkningen er svær at estimere, på grund af manglende belæg for at konkludere, at den 

lovpligtige revision anvendes som loss-leader og at der sker en cross-subsidization.  

Stk. 5: Ophævelse af dobbeltrollen og Pure Audit Firms 

Forslaget vedrørende pure audit firms belyser Kommissionens ønske om at gå ”back to basic’s,” og er et 

forbud mod, at revisorer udfører NAS i alle sammenhænge og vil derfor både fjerne dobbeltrollen og 

potentielt medføre oprettelsen af pure audit firms. Forslaget vil medføre en styrket independence i 

appearance, fordi de eksisterende trusler mod revisors uafhængighed elimineres, ved at revisor ikke 

kommer i en situation hvor uafhængigheden kan betvivles. Der er tale om et fundamentalt paradigmeskift, i 

forhold til den nuværende markedsstruktur, hvilket kan medføre en opsplitning af revisionsfirmaerne i to 
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juridiske enheder, et rådgivningsfirma og en pure audit firma. Opsplitning er tidligere set i forbindelse med 

indførslen af SOX, hvor flere af de store revisionsfirmaer frasolgte deres rådgivningsaktiviteter. Ligeledes 

kan pure audit medføre øget konkurrence på markedet for lovpligtig revision og gøre det lettere for små og 

mellemstore revisionsfirmaer, at indgå revisionsengagementer med PIE’s. Ophævelsen af dobbeltrollen vil 

imødekomme enhver tvivl vedrørende cross-subsidization. Skabelsen af pure audit firms, kan imidlertid 

medføre en række negative konsekvenser for revisionsfirmaerne, fordi NAS udgør en væsentlig del af den 

samlede indtjening. Pure audit firms kan ligeledes medføre en lavere revisionskvalitet fordi:102 

 Det bliver sværere for revisionsfirmaerne at opretholde en ajourført ekspertise indenfor komplicerede 

brancher, fordi revisorerne ikke får samme fundamentale og brede indsigt i firmaet. De reviderede 

PIE’s, såvel som deres bestyrelser, giver udtryk for denne skepsis og vurderer at de vil miste en 

sparringspartner med bred forretningsmæssig indsigt103 

 Revisionsfirmaerne kan få sværere ved, at fungere som en uddannelsesinstitution og tiltrække 

kompetente medarbejdere, fordi firmaerne ikke kan tilbyde samme brede karrieremæssige muligheder 

inden for organisationen. 

 Det bliver sværere at fastholde partnere med høj anciennitet da udsigterne til vækst indskrænkes. Der 

opstår risiko for, at de søger mod brancher med større vækstpotentiale, hvilket kan medføre en 

svækkelse kvaliteten og det faglige niveau. 

Desuden kan oprettelsen af pure audit firms medføre negative konsekvenser både for europæiske PIE’s og 

revisionsfirmaer, set i et globalt perspektiv, fordi de underlægges skarpere restriktioner, end uden for EU. 

Indførslen af pure audit firms vil desuden fjerne NAS af høj kvalitet, der leveres på tværs af 

revisionsnetværkene, fordi mulighederne for at opnå synergi og udnytte ressourcer i andre lande fjernes. 

  

                                                 
102 ESCP s. 199-200 
103 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
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4.1.4 Påvirkning på den danske revisionsbranche 
Det påpeges af Kommissionen, at der i EU er stor markedskoncentration, hvor de Big Four 

revisionsfirmaer reviderer størstedelen af PIE’s, hvilket også gælder det danske marked, hvor de har en 

markedsandel på 88 %:104 

Figur 4.1: Andel af reviderede børsnoterede danske selskaber fordelt på firmaer 

 
 Kilde: Egen tilvirkning 

Det betyder således, at en begrænsning af NAS til børsnoterede selskaber, primært vil påvirke Big Four, 

men ligeledes de mellemstore revisionsnetværk, eksempelvis Beierholm, BDO og Nielsen & Christiansen.  

Fordelt på NAS og revisionshonorar, ses det af nedenstående figur, at Big Four har en væsentlig større 

andel af deres honorar fra disse ydelser: 

Figur 4.2: Honorarfordeling for Big Four og Non-Big Four 

 
 Kilde: Egen tilvirkning  

                                                 
104 Bilag 4.1 
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En begrænsning eller et forbud mod NAS til revisionsklienter, vil derfor i størst grad påvirke Big Four. 

Afhængigt af, om der vedtages et total forbud mod levering af NAS til revisionsklienter eller en 

begrænsning af NAS, vil Non-Big Four ligeledes blive påvirket, dog ikke i samme grad.  

En begrænsning af NAS, og udelukkende mulighed for at levere andre revisionsydelser jf. Stk. 2, vil derfor, 

afhængigt af hvordan ydelserne formuleres, skulle begrænses til 10% af det lovpligtige revisionshonorar. 

Fordi de forbudte ydelser, i høj grad er omfattet af eksisterende regulering jf. Code of Ethics, vil det i 

praksis ikke begrænse antallet af ydelser der leveres til revisionsklienter, men i stedet påvirke størrelsen af 

honoraret for disse ydelser, hvilket ifølge lovgivningen maksimalt må være 10 % af det lovpligtige 

revisionshonorar. Det vil i praksis kunne medføre et fald i det samlede honoraret fra reviderede PIE’s på 

31 procentpoint for Big Four og 9 procentpoint for Non Big Four.105  

Forslaget vedrørende pure audit firms, vil som belyst primært påvirke Big Four, men kan ligeledes påvirke 

andre revisionsfirmaer, der opfylder bestemmelserne i stk. 5, med et totalforbud mod NAS, både til 

revisionsklienter såvel som ikke revisionsklienter. De største revisionsfirmaer i Danmark antages alle, at 

være omfattet af stk. 5 og vil derfor medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for de danske 

revisionsfirmaer: 

 Tabel 4.6: Honorarfordeling for de tre største revisionsfirmaer 

 
Revision NAS 

Procent 64% 36% 

Kilde: Egen tilvirkning 

Alt andet lige, kan de tre største revisionsfirmaer i Danmark, risikere at miste op til 36% af deres 

omsætning, hvis forslaget vedtages. Det vil derfor være sandsynligt, at disse revisionsfirmaer vil frasælge de 

afdelinger, der leverer NAS, hvilket kan tage udgangspunkt i den eksisterende partnerstruktur, hvor 

eksempelvis partnerne i de afdelinger, der leverer NAS, fortsat vil forblive medejere af deres respektive 

afdelinger, der opstår som selvstændige juridiske enheder. Denne opsplitning, kan som nævnt, medføre en 

række negative konsekvenser, herunder mindsket vidensdeling og færre karriere muligheder indenfor 

revisionsfirmaerne, hvilket i praksis kan mindske deres status som eftertragtede arbejdsgivere for nye 

kandidater.   

                                                 
105 Dette er set ud fra en overordnet branchemæssig betragtning og kan på klientniveau have en større betydning for visse klienter frem for 

andre.  
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4.2 Obligatorisk firmarotation 

4.2.1 Artikel 33 
Kommissionen præciserer i grønbogen følgende argumenter for hvorfor det er nødvendigt, at indføre 

obligatorisk firmarotation: 

 Trusler mod revisors uafhængighed som følge ”familiarity and trust” 

 Markedskoncentration og behov for øget konkurrence 

Teoretisk set kan der opstå trusler mod revisors uafhængighed, som følge af et længere samarbejde, 

herunder i forbindelse med dobbeltrollen. Rotation er en af de teoretiske metoder til imødekommelse af 

denne trussel, men det er relevant med en sondring af uafhængighedsprincipperne for at få en nuanceret 

redegørelse af påvirkningen. Rotation af underskrivende revisor relaterer til independence in mind, 

hvorimod rotation af revisionsfirma relaterer til independence in appearance. Hvilket ligeledes ses i DAF’s 

høringssvar og den eksisterende forventningskløft. Ud fra et teoretisk perspektiv, er der således ikke belæg 

for at konkludere at firmarotation vil medføre en højere kvalitet af revision106, hvorimod det sender et 

stærkt signal til regnskabsbrugeren og dermed leve op til Kommissionens målsætning om, at indføre 

skærpet regulering i kølvandet på finanskrisen. Obligatorisk firmarotation er et af de forslag, der modtog 

flest kritiske høringssvar og flere interessenter argumenterer for, at det vil medføre en række negative 

konsekvenser. I forbindelse med disse svar eksisterer der en række interessekonflikter, især fordi 

reguleringen kan medføre markante ændringer for de firmaer, der reviderer PIE’s. I artikel 33 har 

Kommissionen specificeret forslaget omkring revisionsopgavens varighed:107  

 Revisionsopgaver må ikke være kortere end to år 

 Opgaven må kun forlænges én gang108 

 De to revisionsopgaver må til sammen maksimalt have en varighed på i alt 6 år 

 Efterfølgende ”cool-off” periode i fire år 

 Hvis to revisionsfirmaer er udpeget i sammenhængende periode er den maksimale varighed 9 år 
for hvert firma  

Forslaget sætter således både en nedre og øvre grænse for en revisions kontraktvarighed. Den nedre grænse 

skal styrke uafhængigheden ved, at revisor ikke kan blive afsat efter et år, fx som følge af uenigheder med 

klienten. Der eksisterer i den danske revisorlov ingen minimumsgrænse for en revisionsopgaves varighed 

                                                 
106 Omvendt viser studier at det kan medføre en negativ påvirkning på kvaliteten 
107 Forordningen s. 56 
108 Undtagelsesregler er ikke taget i betragtning, idet formålet er generalisering af lovforslaget 
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og de eneste regler som eksisterer, er bestemmelserne i §18 vedrørende revisors fratræden. Den nedre 

grænse kan være med til at styrke revisors uafhængighed ved, at sikre at revisor kan påbegynde en 

revisionsopgave kritisk, uden at frygte at miste klienten efter første år. Den eksisterende danske 

reguleringer er dog med til at sikre, at revisor ikke kan fratræde hvis det strider imod god revisorskik.109 

Desuden har den tiltrædende revisor pligt til at rette henvendelse til fratrædende revisor. Forslaget i 

forordningen vil således medføre en stramning af den eksisterende lovgivning i forhold til revisors 

fratræden. Forslaget kan have en række fordele og ulemper for udførslen af selve revisionen. Fordelen er at 

for det bliver lettere for revisor at foretage kontroversielle udmeldelser og være kritisk overfor klienten da 

intimideringstruslen minimeres. Omvendt medfører lovforslaget, at markedet for revisionsydelser kan blive 

mindre fleksibelt på grund af bindingsperioden. Artikel 33 fastsætter ligeledes en øvre grænse for en 

revisionsopgaves varighed. Forslaget adskiller sig fra det 8. direktiv og dermed revisorloven ved følgende: 

Tabel 4.7: Regulering i det 8. Direktiv og forordningen 

8. Direktiv Forslaget til forordningen 

Samme underskrivende revisor i maksimalt 7 år Samme underskrivende partner i maksimalt 7 år 

Cool-off periode for underskrivende revisor på 2 år Cool-off periode for underskrivende revisor på 3 år 

 Samme revisionsfirma i maksimalt 6 år eller 9 år 

 Cool-off periode på 4 år for revisionsfirma 

Kilde: Egen tilvirkning110 

Forordningen indeholder således en væsentlig skærpelse af nuværende lovgivning og bliver den vedtaget, 

kan det således have en stor betydning for den nuværende markedsstruktur, både i den danske såvel som 

den internationale revisionsbranche. 111  Intuitivt har reguleringen en række fordele såvel som ulemper. 

Kommissionen følger især den intuitive tilgang, hvilket har gjort sig gældende på flere seminarer og 

konferencer på højt niveau. 112  Kommissionen fremhæver gentagende familiaritetstruslen mod revisors 

uafhængighed som følge af et længerevarende klientforhold og argumenterer for, at der kan opstå et 

                                                 
109 RL §18 
110 Baseret på artikel 33 i forordningen og det 8. direktiv 
111 RL § 25 
112 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
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tillidsforhold. Kommission pointerer, at mange virksomheder har haft samme revisionsfirma i over 100 år, 

hvormed der eksisterer en latent frygt for at miste klienten hos den underskrivende revisor. 113 Derfor kan 

et lovmæssigt krav reelt fjerne enhver frygt for, at miste en klient fordi der indenfor en overskuelig årrække 

alligevel skal roteres.114 Omvendt kan reguleringen rent intuitivt have en række negative konsekvenser. 

Revisionen kan falde i kvalitet, primært i de første år, fordi det tager tid opbygge et tilstrækkeligt kendskab 

til klienten. Efter revisor har investeret ressourcer på at opbygge et indgående kendskab til klienten kan 

revisionskontrakten forlænges en gang. Ved en sammenhængende revision  i seks år kan der opstå en risiko 

for at revisor i år 3  og 4 yder en høj kvalitets revision hvorimod der kan opstå en form for ”moral-hazard” 

i år 5 og 6 hvor klienten efterfølgende skal skifte revisor. Desuden kan udsigterne til et kort forhold påvirke 

revisionsfirmaernes interesse i at investere ressourcer i, at opbygge specifikke kompetencer, fordi pay-off 

årrækken er begrænset. Disse negative konsekvenser forsøger Kommissionen dog at imødekomme via stk. 

5 i artikel 33, der foreskriver en såkaldt ”hand-over” file, der fungerer som en overdrags-mappe til det 

kommende revisionsfirma. Denne mappe skal sikre tiltrædende revisor en god start i form af et hurtigere 

klientkendskab i første år. Kommissionen har en formodning om at dette, sammen med et styrket tilsyn, vil 

øge revisionskvaliteten og uafhængigheden. Tilsyn er uden for opgavens fokus og derfor er det i stedet 

relevant at inddrage betragtningen om at overdrags- mappen, der kan illustrere hvorvidt den fratrædende 

revisor har udført en lav kvalitet af revision. 115  Således vil de markedsmæssige kræfter, ifølge 

Kommissionen, belyse tilfælde hvor der er udført en revision af lav kvalitet. Powers teorier viser imidlertid, 

at det er svært at vurdere hvorvidt en revisor har fejlet eller ej og derfor vurderes 

kvalitetssikringsaspekterne som følge af overdrags mappen som værende begrænsede. 

  

                                                 
113 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
114 Impact Assesment s. 38 
115 Dette er dog i praksis vanskeligt at antage, da revisor kan være påpasselig med at videregive interne arbejdsdokumenter 
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4.2.2 Fordele og ulemper  

Som fastlåset i forbindelse med grønbogen, har regulering via rotation en række fordele og ulemper. En 

uddybning af argumenterne for og imod obligatorisk firmarotation er som følger: 

Tabel 4.8: Argumenter for og imod obligatorisk firmarotation 

Fortalere116 Kritikere117 

Styrke revisors uafhængighed og undgå 

interessekonflikter som følge af flere års klientforhold.  

Stigende omkostninger for de reviderede virksomheder 

Øget revisionskvalitet Stigende omkostninger for revisionsfirmaerne 

Øget markedsdynamik og øget konkurrence Tab af branchespecifik viden 

Positiv modtagelse fra finansielle markeder Audit Failures 

Kilde: ESCP s. 212 

Analysen af høringssvarene illustrerer, at der er stor forskel på kritikernes og fortalernes holdning til 

effekterne af obligatorisk firmarotation. Overordnet set, har rotation en række teoretiske fordele og 

ulemper og som belyst i den teoretiske fremstilling, kan revisorrotation ifølge Warming styrke revisors 

uafhængighed ved independence in appearance. Firmarotation kan være med til at sende et kraftigere signal, 

end partnerrotation, hvilket bekræfter den eksisterende forventningskløft. Desuden argumenterer Warming 

for, at de finansielle markeder dømmer virksomheder negativt, hvis der kan drages tvivl omkring revisors 

uafhængighed. Andre studier viser omvendt, at firmarotation kan medføre en række negative konsekvenser, 

i form af tabt specialviden og stigende omkostninger, både for de reviderede virksomheder og revisor.118 

Kritikken af firmarotation er ikke kun et ”Big Four syndrom,” hvor empiriske studier viser at mellemstore 

revisionsvirksomheder ligeledes er modstandere af obligatorisk firmarotation og mener at det vil medføre 

højere omkostninger og tabt specialviden.119 For at understøtte argumenterne vedrørende firmarotation er 

har Kommissionen inddraget en række fordele og ulemper i Konsekvensanalysen. Argumentationen er 

overvejende positiv og fremhæver kun få ulemper ved rotation. Den bringer desuden en række argumenter 

                                                 
116 Primært regnskabsbrugere og myndigheder. 
117 Primært revisionsbranchen og PIE’s  
118 ESCP s. 213 
119 ESCP s. 222-223 
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for, hvorfor de eksisterende ulemper alligevel ikke har en væsentlig negativ effekt i praksis. Det er således 

nødvendigt at være kildekritisk overfor de argumenter, der fremhæves, samt vurdere indholdet og den 

fortolkning der tillægges de anvendte empiriske studier. Det er desuden væsentlig at inddrage betragtningen 

vedrørende det 8. direktiv, fordi rotation af underskrivende revisor først blev indført i 2008 i Danmark, 

hvor de første partnerrotationer først har fundet sted for nyligt og derfor efterspørger kritikkerne analyser 

af effekterne inden ydere rotationstiltag vedtages. Hertil er det væsentligt at inddrage Powers studier, fordi 

de viser, at der i kølvandet på finansielle kriser, herunder eventuelle regulatory failures,  opstår et øget 

behov for regulering. Det er ikke kun revisorerne, men også kreditbureauer og finansielle institutioner der 

er blevet reguleret af Kommissionen som følge af den finansielle krise.120  

Den videre kritiske vurdering af Konsekvensanalysen er nødvendig, fordi den ligger til grund for 

Kommissionens forordning. En kritisk analyse vil derfor bidrage til at fastslå forordningens legitimitet, ud 

fra et empirisk og teoretisk perspektiv. 

4.2.3 Impact Assessment   
Kommissionen oplyser i Konsekvensanalysen, at de er opmærksomme på, at forslaget vedrørende 

obligatorisk firmarotation er kontroversielt og har medført kritik.121 Der påpeges desuden at Parlamentet er 

kritisk overfor forslaget, hvilket viser der ikke er bred enighed indenfor det europæiske lovgivningsorgan 

angående forslaget om rotation. Parlamentet henviser til studier fra Italien, der er det eneste EU land der 

anvender firmarotation. 122  Bocconi (2002) er den mest omfattende analyse af konsekvenserne ved 

obligatorisk firmarotation, hvori der påpeges flere ulemper ved den obligatoriske rotation, herunder 

manglende kvalitet af revisionen i de første år. 123 Omvendt viser studierne at omgivelsernes opfattelse af 

revisors uafhængighed styrkes, hvilket påvirker independence in appearance.124 Bocconi (2002) konkluderer 

i sine studier, at den obligatoriske firmarotation ikke øger konkurrencen i markedet og dermed ikke giver 

de små og mellemstore revisionsfirmaer mulighed for at indgå kontrakter med virksomheder af offentlig 

interesse. Firmarotation kan således medføre at PIE’s skifter mellem Big Four firmaerne og dermed ikke 

skaber de ønskede konkurrencemæssige ændringer, som Kommissionen ellers ønsker at skabe. 125  I 

                                                 
120 http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2783683.ece 
121 Impact Assesment s. 171 
122 Flere lande har opgivet lovkravet om obligatorisk firmarotation, herunder Spanien og Østrig.. 
123 Rotationen indbefatter at virksomheden af offentlig interesse skal skifte revisor hvert 9. År, hvor et samarbejde jf. en opdatering af 

loven skal vare 9 år. De 9 år efterfølges af en ‖cool-off‖ periode på 3 år. Desuden er der rotation af partnerrotation hvert 7. År og således 

indenfor den 9. årige periode.  
124 ESCP s. 215 
125 DK havde 1835 revisionsfirmaer (2010) hvorimod Italien havde 321 (2006), jf. ESCP s.72 

http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2783683.ece


 
 

72 

grønbogen er der udpræget kritik af de fire store revisionsnetvæk, som ifølge Kommissionen har opnået en 

størrelse hvor de udgør en systematisk risiko. Det betyder således at et væsentligt motiv, er at styrke 

konkurrencen i branchen, hvormed revisors uafhængighed ikke er det eneste argument for at indføre en 

obligatorisk rotation. En af de fundamentale hensigter bag forslaget er, at rotation vil give andre end Big 

Four mulighed for, at blive revisor for flere større revisionsfirmaer. Studierne fra Bocconi (2002) viser 

imidlertid at det ikke har været tilfældet i Italien, hvor rotationen omvendt har øget 

markedskoncentrationen.  

De empiriske studier, der er inddraget i Konsekvensanalysen viser, at forslaget om obligatorisk 

firmarotation ikke kan stå alene, men kræver en kombination af flere forslag, herunder forslag om joint-

audit, for ikke at have en negativ effekt på kvaliteten af den udførte revision. 126  Det interessante er 

imidlertid, at kravet om joint-audit er udgået i processen fra grønbogen til forordning og udelukkende 

fremgår som værende en frivillig løsning, der til gengæld giver mulighed for at revidere den samme PIE i 

op til 9 år. Hertil vil der ligeledes indgå partnerrotation efter 7 år.   

Konsekvensanalysen illustrerer følgende fordele og ulemper ved obligatorisk rotation: 

Tabel 4.9: Kommissionens redegørelse for fordele og ulemper ved firmarotation 

Fordele Ulemper 

Friske øjne på klienten kan øge den professionelle 
skepsis 

Øgede omkostninger ved rotation 

Studier viser, at væsentlighedsniveauet ofte øges ved 
længere klientforhold  

Problemer i forbindelse med bevaring af specialisering 

Rotation vil medføre en form for kvalitetskontrol af den 
tidligere revisor 

 

Rotationen vil styrke uafhængigheden hvor 
partnerrotation ikke er tilstrækkelig 

 

 Kilde: Impact Assessment s. 172 - 180 

Overordnet fremhæves væsentligt flere fordele end ulemper ved firmarotation. Som nævnt tidligere 

fokuserer Konsekvensanalysen i stedet på, at belyse hvorfor de eksisterende ulemper reelt ikke har negative 

konsekvenser i praksis. Et af hovedargumenterne for regulering, i form at rotation, er den benævnte 

familiaritetstrussel, der i Konsekvensanalysen bliver fremstillet som værende gældende for hele 

revisionsfirmaet og ikke kun den underskrivende revisor, der har det overordnede ansvar for revisionen af 

                                                 
126 Impact Assesment s. 172 
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den pågældende PIE. Udsagnet er ikke veldokumenteret med videnskabelige studier eller konkrete 

eksempler og fremstår derfor postulerende. I stedet henvises igen til Bocconi (2002), der finder at de 

italienske virksomhedsledere generelt er tilfredse med rotationsordningen, hvilket ikke bekræfter en 

styrkelse af revisors independence in mind, herunder positiv påvirkning af revisionskvaliteten, men 

omvendt styrker independence in appearance og derved mindsker forventningskløften. 

Konsekvensanalysen inddrager dog også dokumenterede argumenter for, at der reelt foreligger en trussel, 

med henvisningen til studier af Arruñada & Paz-Ares (1997). De fastslår, at der foreligger en 

selvrevisionstrussel fordi revisor kan være tilbøjelig til, at være mindre kritisk overfor tidligere arbejde og 

dermed ikke opretholde den samme professionelle skepsis. Koblingen til behovet for rotation af firma er 

dog ikke klart illustreret i denne sammenhæng, fordi der ikke direkte tages stilling til hvorvidt udskiftning af 

underskrivende revisor er tilstrækkeligt til at forebygge denne selvrevisionstrussel. 

Konsekvensanalysen nævner direkte, at Parlamentet er kritisk overfor indførslen af den obligatoriske 

firmarotation og udtrykker at reglerne om partnerrotation i det 8. Direktiv er tilstrækkelige til at styrke 

revisors uafhængighed.127 Uenigheden kan således tages som et udtryk for den vanskelige politiske proces 

og viser at det er svært at vurdere hvorvidt  forordningen vil blive vedtaget herunder om det bliver indført i 

det nuværende format. Parlamentet udtrykker den samme skepsis som  belyses i høringssvarene, der 

pointerer at lovgivningen om revision af underskrivende revisor er tilstrækkelig.  

Det bliver i Konsekvensanalysen påpeget, at der i USA overvejes lignende tiltag i forbindelse med 

familiaritetstruslen. 128  Initiativet er foreslået af det amerikanske PCAOB, der er det amerikanske 

revisortilsyn. Forslaget har ligesom grønbogen, modtaget kritiske høringssvar fra blandt branchen. Ifølge 

PCAOB forekommer der fortsat tilfælde, hvor revisor ikke har haft en tilstrækkelig professionel skepsis og 

har ageret afhængigt af den reviderede klient.129 

I Konsekvensanalysen fremgår der en oversigt af Kommissionens bud på den faktiske effekt som følge af 

den obligatoriske rotation, der overvejende er positiv: 

                                                 
127 Impact Assessment s. s. 37 

See European Parliament (2011), §26. On the contrary, the US has recently launched a reflection on 

"whether mandatory audit firm rotation would help address the inherent conflict created because the 

auditor is paid by the client" (see Doty (2011a), section III.B). A consultation paper was published in 

August 2011. See US PCAOB (August 2011). 
128 I USA eksisterer der, i forbindelse med Sarbanes Oxley Act, ligeledes lovgivning der foreskriver rotation af underskrivende revisor 
129 PCAOB 
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Tabel 4.10: Impact Assessment ”Objective 2.3: Sub-policy options to mitigate the risk of any 
potential conflict of interest due to a ”familiarity threat”” 

  Effectiveness Convergence Cost 
Effectiveness 

Policy Option Objectives Objective 2.3 Objective 3.1: 
facilitate switching of 

an audit firm 

0. Baseline Scenario130 0 0 0 0 

1. Mandatory rotation of an audit 
firm 

++ ++ + + 

2. Strengthening the role of the 
audit committee in overseeing the 
work of the statutory 
auditors/audit firms 

+ + + =/+ 

3. Establishing additional 
requirements on the internal 
organization and governance of 
audit firms 

+ n.a +/= = 

4. Combination of options 1 to 3 ++ ++ + + 

Kilde: Impact Assessment s. 38 

Figuren viser at obligatorisk firmarotation vil opnå målsætningen om, at mindske familiaritetstruslen og 

harmonisere reglerne indenfor EU, hvilket kan styrke det indre marked, samt øge omkostningerne i 

begrænset omfang. De begrænsede omkostninger ved reguleringen vil ifølge Kommissionen primært 

skyldes førnævnte overdragsmappe, hvor der videregives arbejdsdokumenter til den næste revisor og 

dermed mindsker opstartsomkostningerne.131 Der eksisterer dog ingen empiriske studier, der viser hvorvidt 

dette i praksis vil sikre en smidigere overgang og er således en forudsætning, der antages af Kommissionen. 

En harmonisering af reglerne, for at styrke det indre marked, kan have en omvendt effekt og gøre det 

lettere for de store revisionsnetværk at samarbejde på tværs at de europæiske landegrænser.132 Et interessant 

spørgsmål i forbindelse med reguleringen er hvordan Kommissionen har fundet frem til de magiske tal på 

henholdsvis 6 og 9 år, hvor Kommissionen har vurderet vigtigheden af, at finde den rette balance mellem 

styrket uafhængighed og øgede omkostninger for PIE’s. Valget er primært truffet på baggrund af 

                                                 
130 Option 2-4 er ikke analyseret yderligere. Hele tabellen er inddraget for at illustrere hvordan optionerne kan fungerer i en sammenhæng 
131 Impact Assessment s. 38 
132 Impact Assessment s. 38 
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erfaringerne fra Italien, men også Brasilien fremhæves.133 I Brasilien bliver det i øjeblikket overvejet at øge 

rotation fra hvert 5. år til hvert 10. år, blandt andet på grund af de omkostninger, som den høje 

rotationsfrekvens medfører.134 

I forbindelse med forslaget om obligatorisk firmarotation, er der en række understøttende tiltag, 

såkaldte ”sub-policies,” der anbefaler styrkelse af revisionskomitéen og processen for udbudsrunder. 

Desuden skal valget af revisor sendes til tilsynsmyndigheden, der har vetoret.135 Forslaget om obligatorisk 

firmarotation er derfor ikke udelukkende et isoleret forslag, men indgår i en sammenhæng af tiltag. Af 

hensyn til opgavens omfang er disse tiltag ikke vurderet yderligere og det kan derfor ikke afvises af de kan 

have en påvirkning af effekterne i forbindelse med den obligatoriske firmarotation.  

Da forslaget ifølge kritikerne har væsentlige omkostninger og begrænsede empiriske argumenter, kan 

Kommissionens ønske om obligatorisk firmarotation skyldes politiske og konkurrencemæssige motiver, 

herunder mindskelsen af Big Four dominansen på revisionsmarkedet. Forslaget fungerer således som en 

forudsætning for øvrige lovforslag, der ellers ikke ville have den markedsmæssige effekt i forbindelse med 

dette ønske. 136  Rotationen vil sikre hyppige skift og således skabe et fundament for genudbud af 

revisionsopgaver. Udover de sub-policies der fremlægges i konsekvensanalysen, fremhæves joint audit som 

værende et positivt tiltag, både i forbindelse med revisors uafhængighed og for at sikre rotationen sker 

smidigt. Joint audit er imidlertid udgået, fordi Kommissionen mener det vil medføre øgede omkostninger 

for virksomhederne, som i forvejen kan blive negativt økonomisk bebyrdet af den obligatoriske 

firmarotation.137 Denne argumentation er dog tvetydig og modsigende i forhold til forordningen, hvor 

PIE’s maksimalt må have samme revisor i 6 år, hvorimod de må have samme revisor i 9 år ved joint audit. 

Det betyder således at Kommissionen indirekte opfordrer til joint audit system uden at lovgive direkte. 

Derfor vil det ved joint audit være klienten, der bærer den største økonomiske byrde ved reguleringen, 

hvorimod det er revisor der bærer den overvejende økonomiske byrde hvis revisor maksimalt må revidere 

klienten i 6 år. Desuden er den længere kontraktperiode på 9 år ved joint audit med til at mindske 

markedsfleksibiliteten og udskiftningen, hvilket kan give incitament til at bibeholde de samme to 

                                                 
133 Impact Assessment s. 38 
134 Impact Assessment s. 38 
135 Forordningen s. 8 
136 Impact Assessment s. 39 
137 Impact Assessment s. 41 
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revisionsfirmaer i 9 år.138 I Konsekvensanalysen angives joint audit som en fordel, fordi det sikrer en smidig 

overgang, men med udgangspunkt i det eksisterende forslag er dette modsigende fordi, muligheden for 

joint audit, kræver at de to firmaer udnævnes for den samme periode og dermed vil tab af specialviden 

ramme endnu hårdere.139 Kommissionen afslutter argumentationen mod joint audit med henvisning til de 

danske erfaringer med joint audit systemet, der beskrives problematiske og derfor afskaffet i 2005.140 I de 

første sektioner bliver joint audit fremhævet som værende for omkostningsfuldt, hvorimod det i 

Konsekvensanalysens Annex 11 illustreres som en af de måder, der med fordel kan anvendes til at 

understøtte den obligatoriske rotation. 141  Der er derfor ikke udpræget konsistent af indholdet af 

forordningen og Annex 12 i Konsekvensanalysen, der fremhæver en række fordele ved den joint-audit.142   

4.2.4 Overgangsbestemmelser 
Som led i implementeringen af den obligatoriske firmarotation, forslås der i forordningens artikel 70 en 

række overgangsbestemmelser, hvorpå reguleringen gradvist kan implementer. 143 

Overgangsbestemmelserne er udarbejdet på grund af de større regionale variationer mellem EU landene, i 

forbindelse med revisionsopgavers varighed, fx i DK hvor en kontrakt har et års varighed og seks år i 

Frankrig. 144  Overgangsbestemmelserne skal sikre implementeringen og sætte grænser for eksisterende 

kontrakters gyldighed og varighed for revision af PIE’s, samt kontrakter indgået i perioden mellem en 

eventuel vedtagelsesdato og ikraftrædelsesdato:145  

  

                                                 
138 Impact Assessment s. 41 
139 Det antages at joint-audits hyppigst vil forekomme for 9 års kontraktperioder og det vil i disse tilfælde medføre at revisionsfirmaerne 

skal rotere på samme tid. 
140 Impact Assessment s. 45 
141 Impact Assessment s. 172 
142 Impact Assesment s. 178 
143 Forordningen s. 82 
144 Konsekvensanalysen s. 260. I Danmark vælges revisor officielt på generalforsamlingen  
145 Forordningen s. 82-83 
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Tabel: 4.11: Overgangsbestemmelser for revisionskontrakter 

Artikel 
70  

Revisionskontrakts indgåelse  Kontrakts varighed  

A.  Før forordningens vedtagelse  

(A. kontrakt) 

Maksimalt fire regnskabsår efter ikraftrædelsesdato  

B.  Indgået  efter vedtagelse, men forud for 

ikraftrædelsesdato  

(B. kontrakt) 

Maksimalt fem regnskabsår efter ikraftrædelsesdato  

C.  Hvis kontrakt  A. eller B. udløber eller 

ophæves kan den forlænges én gang  

(C.1-5 kontrakt) 

C.1) 1 år: Hvis revisoren har udført ydelser for den 
reviderede virksomhed i en sammenhængende periode på 
over 100 år.  
 
C.2)  2 år: Hvis revisoren har udført ydelser for den 
reviderede virksomhed i en sammenhængende periode på 
mellem 51 og 100 år. 
 
c.3) 3 år: Hvis revisoren har udført ydelser for den reviderede 
virksomhed i en sammenhængende periode på mellem 21 og 
50 år.  
 
C.4) 4 år: Hvis revisoren har udført ydelser for den 
reviderede virksomhed i en sammenhængende periode på 
mellem 11 og 20 år.  
 
C.5) 5 år: Hvis revisoren har udført ydelser for den 
reviderede virksomhed i en sammenhængende periode på 
over 10 år.  

Kilde: Egen tilvirkning146  

På baggrund af tabellen illustreres det, at der vil gå en længere årrække før lovgivningen er fuldt 

implementeret med firmarotation ved 6 eller 9 års mellemrum. Nogle PIE’s vil relativt hurtigt blive 

omfattet af lovgivningen hvorimod de, især de virksomheder, der har haft samme revisionsfirmaer i flere 

årtier. 

4.2.5 Implementering i Danmark 
Implementeringen afhænger i høj grad af den nuværende sammensætning, herunder i hvor mange år de 

danske PIE’s har haft deres nuværende revisor.  Informationerne der tilkendegiver hvor længe PIE’s har 

haft den nuværende revisor er svært tilgængelige, og er opnået ved forespørgsel til de danske C20 

                                                 
146 Udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i artikel 70 i forordningen s. 82 
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virksomheder.147 Tilbagemeldingerne varierer i kvalitet, fordi det har vist sig svært for repræsentanterne fra 

Investor Relations at finde frem til de eksakte årstal, både fordi revisionsfirmaerne såvel som 

virksomhederne er spaltede og fusionerede.  I Danmark varer revisionskontrakter et år, hvilket er gældende 

for de fleste EU lande, og dermed vil implementeringen finde relativt hurtigere sted, overordnet set. Hvis 

overgangsbestemmelserne videreføres til en dansk kontekst, vil det således betyde at revisionsaftale indgået 

i 2013, forud for ikrafttrædelse og dermed jf. bestemmelserne i litra c., hvilket betyder det historiske 

samarbejde er afgør rotationens ikrafttræden. 

 

Tabel 4.12.: Historisk grundlag for revisorrotation – udvalgte C20 virksomheder 

Firma Antal år haft nuværende 
revisor* 

Rotation jf. 
overgangsbestemmelser 

Skift af revisor i 
år 

Chr. Hansen 
7 Ikke omfattet af 

 overgangsbestemmelserne 
NA 

Coloplast 
15 Efter 4 år 2017 

Danske Bank 
+22 Efter 3 år 2016 

DVS 
2 Ikke omfattet af 

 overgangsbestemmelserne 
NA 

GN Store Nord 
+50 Efter 2 år 2015 

Lundbeck 
15 Efter 4 år 2017 

NKT Holding 
+25 Efter 3 år 2016 

Novo Nordisk 
30 Efter 3 år 2016 

Tryg 
11 Efter 5 år 2018 

 *Estimeret på baggrund af respondentsvar  

Kilde: Egen tilvirkning148  

Såfremt forslaget om obligatorisk rotation bliver vedtaget, vil det indenfor en kortere årrække have 

betydning for flere danske PIE’s, der bliver omfattet af overgangsbestemmelserne. Det fremgår af bilag 4.2, 

at flertallet af danske børsnoterede virksomheder ikke anvender joint audit, der som bekendt blev gjort 

frivilligt i 2005. Fortsætter denne tendens vil flertallet af danske PIE’s derfor skulle skifte revisionsfirma 

hvert 6. år og ikke 9. Det høje firmarotationsfrekvens vil have betydelige omkostninger for både PIE’s 

såvel som revisionsfirmaerne.  

                                                 
147 Ved forespørgslen var der en svarfrekvens på 45%  
148 Bilag 4.2 
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4.2.6 Andre studier 
I Konsekvensanalysen argumenterer Kommissionen for fordelene ved obligatorisk firmarotation, med kun 

et begrænset fokus på de ulemper forslaget vil medføre. De begrunder primært deres argumenter med 

Bocconi’s empiriske studier fra Italien og det er derfor nødvendigt at inddrage flere studier for kritisk at 

kunne vurdere de konsekvenser, som den obligatoriske firmarotation kan medføre. Amerikanske GAO, der 

er kongressens revisionstilsyn, udarbejdede i 2004 en empirisk analyse af konsekvenserne ved indførsel af 

obligatorisk rotation.149 Studierne er baseret på et omfattende respondentgrundlag og kom i kølvandet på 

SOX reguleringen og krisen i 00’erne.150 Konklusionerne fra de empiriske analyser viser, at der ikke er 

belæg for at konkludere at obligatorisk firmarotation er den mest effektive metode til, at styrke revisors 

uafhængighed. Omvendt argumenterer GAO for, at obligatorisk rotation kan medføre en række negative 

konsekvenser, primært lavere revisionskvalitet i de første år på baggrund af manglende specialviden, 

herunder kendskab til klientspecifikke forretningsområder, systemer og kontroller. De empiriske studier 

konkluderer ligeledes, at rotation vil medføre forøgede revisionshonorarer og dermed større 

klientomkostninger.151 De forøgede omkostninger kan optræde både i form af et højere revisionshonorar 

og fordi der skal anvendes flere omkostninger til, at foretage nyt valg af revisor i forbindelse med 

udbudsrunder. Som følge af GAO’s konklusioner om en lavere revisionskvalitet opstår der ved obligatorisk 

firmarotation en risiko for at revisors uafhængighed og rolle svækkes. En lavere revisionskvalitet kan øge 

risikoen for audit failures og dermed svække regnskabsbrugerens tillid til revisor og øge den eksisterende 

forventningskløft, hvilket påvirker independence in appearance negativt. Det betyder at tilførslen af 

revisors merværdi ved påtegningen kan svækkes. 

GAO’s studier konkluderer ligeledes, at obligatorisk firmarotation kan mindske antallet af revisionsfirmaer, 

der er villige til at udføre revision af specifikke klienter, blandt andet som følge at de i forvejen skærpede 

regler for NAS. Studierne fra GAO er således modsigende i forhold til flere af Kommissionen argumenter 

og hensigter, herunder øge revisionsudbuddet og skabe større konkurrence i markedet. En yderligere 

regulering af NAS, er ligeledes med til at mindske udbuddet af revisionsfirmaer og kan modsat hensigten 

mindske konkurrence muligheder for valg af revisor.  

                                                 
149 Herunder Paul S. Sarbanes og Michael G. Oxley 
150 Respondentgrundlaget omfattede 74 statsautoriserede revisorer, 201 CFO’s samt 191 revisionskomitémedlemmer.  
151 GAO rapport 
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Flere studier fastslår dermed, at obligatorisk firmarotation kan medføre lavere revisionskvalitet samt højere 

omkostninger for både revisor såvel som de reviderede PIE’s. Der er manglende objektive argumenter for, 

at obligatorisk firmarotation er mere effektivt end obligatorisk partnerrotation. Som nævnt i forbindelse 

med analysen af grønbogen der et vigtigt at have den teoretiske skelnen mellem revisors uafhængighed. De 

fleste studier, herunder Konsekvensanalysen, relaterer til independence in mind, altså revisors 

uafhængighed ved udførsel af revisionen, og fokuserer på familiaritetstruslen.  Det er derfor væsentligt, at 

tage hensyn til hvorledes independence in appearance påvirkes af firmarotation, samt hvorvidt forslaget 

kan mindske den eksisterende forventningskløft. Omfattende studier foretaget af ESCP konkluderer, at 

firmarotation kan være med til styrke tilliden til revisors uafhængighed, uagtet kvaliteten af det udførte 

arbejde.152 Derfor kan firmarotation ud fra et teoretisk perspektiv overordnet styrke revisors uafhængighed, 

hvilket primært skyldes den signalværdi som firmarotationen sender, hvorimod partnerrotation ikke på 

samme måde giver den brede offentlighed et indtryk af skifte og at der er kommet ”friske øjne” til.153 

ESCP’s studier konkluderer, at independence in mind primært afhænger af standarder for revision, 

professionelle retningslinjer og revisors tekniske kompetencer, hvorimod den opfattede kvalitet, herunder 

tillid til revisors uafhængighed, i høj grad afhænger revisors kommunikation og rapportering. 154  Dette 

skaber et fundament for en regulering af revisors kommunikation, herunder i forbindelse med den 

eksisterende forventningskløft. 

4.3 Forbedret kommunikation med eksterne parter   
Høringssvarene illustrerede, at interessenterne var udpræget enige i, at kommunikationen skal styrkes med 

henblik på mindskning af forventningskløften. Forslaget omkring kommunikation af revisionsmetodikken 

modtog dog ikke samme entydige støtte, hvor PwC var uenig i at det ville give værdi for regnskabsbrugeren. 

PwC’s høringssvar er anvendt som generaliserende for revisionsbranchens holdning til forslaget og 

understøtter Powers teori omkring forventningskløften, der viser at revisor ikke nødvendigvis er 

interesseret i at regnskabsbrugeren såvel som andre får uddybende indsigt i selve udførslen af revisionen. 

Det skyldes både revisorernes ønske om at bevare konkurrenceevne og besværliggøre en sammenligning af 

revisioner, hvilket gør det sværere at vurdere, hvorvidt en revision har fejlet eller ej. De øvrige interessenter 

udtrykker derimod opbakning til forslaget, hvormed interessekonflikten tydeliggøres.  Kommissionen har i 

forslaget til forordningen opstillet klare krav til revisionsbranchens forbedrede kommunikation:  

                                                 
152 ESCP s. 9 
153 ESCP s. 224 
154 ESCP s. 188 
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 En revisionspåtegning, der følger kravene i artikel 22 

 En revisionsprotokol til revisionsudvalget i henhold til artikel 23155. 

Det er væsentligt at pointere, at forordningen er rettet mod EU som helhed med ambitionen om at 

harmonisere revisionspraksis indenfor unionen. Derfor er dele af artiklerne allerede implementeret i den 

gældende danske lovgivning hvormed der naturligt vil foreligge et overlap.  

4.3.1 Artikel 22: Øget rapportering og udvidet mandat 
Revisors nuværende påtegning, er blevet kritiseret for at være standardiseret med et kompliceret sprog, der 

kun giver begrænset værdi for regnskabsbrugeren. Flere kritikere, herunder Kommissionen mener ikke, at 

revisorerne tilstrækkeligt har formået at kommunikere værdien af den endelige konklusion og at 

regnskabsbrugere kan opfatte en påtegning uden forbehold som værende en blåstempling fra revisor, om at 

virksomheden er velfungerende og dermed en god investering. 156 Skulle virksomheden gå konkurs efter 

modtagelse af en blank påtegning, vil regnskabsbrugernes mistillid til revisor øges på grund af de forkerte 

forventninger til en revisionspåtegning.  

Dette udsagn understøttes af DAF, der har følgende holdning til påtegningen: 157 

”For mig at se er en af de største udfordringer for almindelige mennesker, der overvejer, om de skal købe, 

holde eller sælge værdipapirer, at de ikke kender reglerne om regnskaber og revision. De har derfor ofte en meget 

stor tillid til det, der står i årsrapporten, regnskabet og revisionsrapporten. Almindelige mennesker går ud fra, at 

når en revisor har givet en blank påtegning, så er virksomheden økonomisk og etisk i orden.” 

Kommissionen stiller spørgsmålstegn ved nuværende praksis, hvor en virksomhed med dårlig økonomi kan, 

hvis regnskabet er retvisende, få en blank påtegning. Derfor har Kommissionen i forslaget udvidet revisors 

mandat, ved at skærpe kravene til påtegningen således, at den fremover blandt andet skal indeholde 

følgende: 

 Beskrive anvendt væsentlighedstærskel158 

 Beskriv anvendt metodik, herunder hvor stor en del af balancen der er kontrolleret direkte. 

 Hvor høj grad af revisionen er baseret på systemrevision159.  

                                                 
155 Kravene i Artikel 23, medtages kun kort, da det i Danmark allerede er praksis at udforme en revisionsprotokol til bestyrelsen 
156 Hvilket skaber den forkerte tillid til virksomhedens situation som følge af en blank påtegning 
157 Bilag 4.3 
158 Forordningens Artikel 22.J 
159 Forordningens Artikel 22.H 
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 Beskriv en eventuel forskel på vægtningen mellem substans- og systemrevision forklares også 

selvom det var en anden revisor der havde ansvaret for revisionen det foregående år160 .    

 Afgive en mere specificeret erklæring vedrørende virksomhedens situation og vurdere 

virksomhedens evne til at opfylde de lovede forpligtelser i fremtiden og dermed kan fortsætte 

going concern161  

 Vurdere virksomhedens interne kontrolsystem, herunder væsentlige mangler. 

 Erklære, at der ikke er udført ikke-revisionsydelser, jf. artikel 10, stk. 3, og at revisoren eller 

revisionsfirmaet har været helt uafhængig i udførelsen af den lovpligtige revision. Hvis den 

lovpligtige revision er udført af et revisionsfirma, skal hver enkelt medarbejder på 

revisionsopgaven angives, og det skal anføres, at alle medarbejdere har været fuldt ud uafhængige 

og ikke har haft nogen direkte eller indirekte interesse i den reviderede virksomhed 

 Angive nævnte ikke-revisionsydelser, som revisionsudvalget har givet revisoren eller 

revisionsfirmaet tilladelse til at udføre for den reviderede virksomhed 

 

De nævnte tiltag, er alle skærpelser i forhold til den nuværende praksis og ønsket er at give 

regnskabsbrugeren et billede af revisors arbejde, herunder begrundelserne for den endelige konklusion. 

Kravet vedrørende revisors vurdering af virksomhedens interne kontroller kan medføre et øget omfang af 

revisionshandlinger, fordi det dækker bredere end fx nøglekontroller.162 Test af interne kontroller, minder 

derfor om de amerikanske SOX regler, hvilket ikke nødvendigvis afspejler Kommissionens hensigt, da 

fokus er øget forståelse hos regnskabsbrugeren og ikke en stigning i omfanget af revisionshandlinger.163 

Bliver forordningen indført i det nuværende format, kan revisor blive forpligtet til at dokumentere i langt 

større omfang end på nuværende tidspunkt, hvilket vil medførere en dyrere revision og dermed højere 

omkostninger for de reviderede PIE’s. Reguleringen indeholder derfor en interessekonflikt, fordi 

regnskabsbrugeren er interesseret i større forståelse og dermed tillid, hvorimod de reviderede PIE’s ikke er 

interesserede i et højere revisionsomkostninger. Omvendt kan en øget kommunikation og tillid til 

revisionspåtegningen blive positivt modtaget på de finansielle markeder. Det afgørende er således hvilken 

effekt kommunikationen vil medføre. 

                                                 
160 Forordningens Artikel 22.I 
161 Forordningens Artikel 22.L 
162 Hvilket er gældende krav i det 8. direktiv 
163 Kokvedgaard (2012) s. 3 
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Revisor skal ifølge forordningen kommunikere den anvendte revisionsmetodik, hvilket betyder en 

offentliggørelse af væsentlighedsniveauet, samt beskrive vægtningen mellem substans og systemrevision. 

Disse termer er revisionstekniske og ikke nødvendigvis kendte af brugere uden regnskabs- og 

revisionsmæssig baggrund. En beløbsmæssig angivelse af væsentlighedsniveauet kan give brugerne en 

forkert opfattelse af hvad revision går ud på og være med til at øge mistilliden til branchen, i stedet for at 

skabe en ny tillid, hvilket strider mod investorernes ønske, der ifølge DAF er: 

”Nedbryde den forkerte tillid, men samtidig at opbygge en ny tillid, der hænger bedre sammen med det 

arbejde en revisor udfører og de budskaber der bringes i revisionspåtegning”.
164

 

Derfor kan Kommissionens forslag vedrørende revisions metodikken, modsat hensigten, medvirke til 

forøgelse af den eksisterende forventningskløft, samt opbygge en forkerte tillid, hvilket i sidste ende kan 

resultere i øget mistillid, eksempelvis i tilfælde flere kriser og konkurser. Det skyldes at revisionstermerne 

kan tillægges en anden værdi af regnskabsbrugeren, end af revisorerne der udfører påtegningen.  

 

FSR har på baggrund af Kommissionens forslag tilkendegivet, at påtegningen i sin nuværende form bør 

vurderes og udvides, til at dække flere emner og bliver mere informativ. FSR støtter dog ikke 

Kommissionens beslutning om at regulere via en forordning, men er enig i, at den skal give mere klarhed 

for brugerne, ved:165 

 Indføre trafiklys, det vil medføre at hvert regnskab får enten en grønt lys for en blank påtegning, 
gult lys for supplerende oplysninger og et rødt for forbehold 

 Klarere og lettere forståeligt sprog. 

Et andet krav i forordningen vedrørende revisors kommunikation relaterer til udførslen af NAS, hvor 

revisor i påtegningen skal erklære, at der ikke er udført rådgivning. Er der ydet NAS, skal det i påtegningen 

oplyses hvilke ydelser, der er leveret og alle medarbejdere der har været tilknyttet opgaven skal angives samt 

erklære at de ved udførslen af revisionen har været uafhængige ved ikke at have haft en direkte eller 

indirekte interesse i virksomheden.166  

 

                                                 
164 Bilag 4.3 
165 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
166 Forordningens Artikel 22.Q 
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Derudover skal den udførte rådgivning være godkendt af revisionsudvalget eller en kompetent 

myndighed.167 Med dette afviger Kommissionens forslag den nuværende praksis, hvor det som krav er at 

den generalforsamlings valgte revisors honorar, skal oplyses i virksomhedens regnskab, dette skal dog 

fortsat gøres, men på nuværende tidspunkt er opdelt i det lovpligtige honorar, erklæring givet med 

sikkerhed og andre ydelser. Kommissionen finder det problematisk, at generelforsamlingen kun godkender 

det lovpligtige revisionshonorar og ikke NAS. Det strider mod agent-principalteorien, hvor revisor 

ansættes af principalen for at kontrollere agenten. Derfor kan en interessekonflikt opstå, der truer revisors 

uafhængighed, da begge parter er nyttemaksimerende.  

Kommissionen mener, at kun få ydelser skal tillades, som skal inkluderes i det samlede honorar. Derved 

beholder revisor rollen som uafhængig kontrollant. 168  Kommissionen, såvel som flere kritikere, 

argumenterer således for at revisionsydelsen er gået hen og blevet en ”loss-leader” for efterfølgende at 

kunne sælge flere ydelser ind til klienten. Bliver forslaget vedtaget i sin nuværende form, kan det således 

påvirke revisionsbranchens tilbudsgivning, hvor honorarerne kan stige, fordi flere ydelser skal være en del 

af det samlede aftalte honorar.169 

4.3.2 Konsekvensanalysen 
Kommissionen har udført egne analyser af hvilken effekt overnævnte tiltag vil have og om forslagene vil 

bidrage med meromkostning for de reviderede PIE’s. Analysen pointerer endnu engang Kommissionens 

utilfredshed med værdien af revisionen og gør opmærksom på, at hvis den nuværende praksis ikke ændres 

vil forventningskløften forblive, samt at den kan være med til at skabe usikkerhed blandt investorer og 

interessenter. 170 I konsekvensanalysen fokuseres der på de to områder, der ligeledes blev diskuteret ved 

grønbogen, nemlig udvidelse af revisors rolle og en øget rapportering. Som nævnt i forbindelse med 

diskussionen af grønbogen relaterer en udvidelse af revisors mandat til præstationskløften hvorimod en 

øget rapportering henleder til rimelighedskløften. 

 

 

                                                 
167 Forordningens Artikel 22.S 
168 FSR Seminar: Fremtidens Revisionspolitik 
169 ESCP s. s 7-8 
170 Impact Assesment s. 23 
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Forneden ses Konsekvensanalysen identificerede forslag til en udvidelse af revisors mandat og hertil 

identificerede konsekvenser.  

Tabel 4.13: Impact Assessment ”Objective 1.1: Sub-policy to improve business prepares/market 
understanding of the scope of audit generally” 

  Effectiveness Convergence Cost 
Effectiven

ess Policy Option Objectives Objective 1.1 

0. Baseline Scenario171 0 0 0 

1. Clarify and specify the scope of the audit to reduce the 
expectation gap 

+ + = 

2. Redefine the scope of statutory audit to fill the expectation gap - + - 

Kilde: Impact Assessment s. 31 

I Konsekvensanalysen pointeres det, at ved specificering af revisors nuværende forpligtelser herunder 

revisors pligt og formål, kan forventningskløften mindskes (løsningsforslag 1). Ved at opsætte klare 

retningslinjer og øge oplysningspligten ønsker Kommissionen at mindske omfanget af selvregulering, og 

derved opnå revision af højere kvalitet og en styrket uafhængighed. Desuden skal det medvirke til en 

styrkelse af offentlighedens forståelse og hermed øge værdien af revision. Dette løsningsforslag udvider 

ikke direkte revisors rolle og indeholder derfor ikke betragtningen om at revisor bør berette om 

virksomhedens fremtidige rentabilitet. Artikel 22 l. fra forordningen fastsætter, at revisor afgiver en mere 

specificeret erklæring, hvori virksomhedens situation beskrives og en erklæring om virksomhedens evne til 

at opfylde de lovede forpligtelser i fremtiden.172 Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved Kommissionens 

forudsigelser vedrørende cost-effectiveness, som vurderes til at være uændret. Det formodes at der vil 

opstå en ekstra udgift hvis sådan en erklæring skal udarbejdes. Kommissionen pointerer imidlertid at dette 

forslag er blevet positivt modtaget i høringssvarerne og af Parlamentet. Der hersker derfor enighed om, at 

kvaliteten af revisionen er det primære fokus, uden at det skal øge omkostningerne for PIE’s. 

 

Løsningsforslag 2 er en mere omfattende udvidelse af revisors rolle og mandat. Det er i modsætning til 

løsningsforslag 1 bliver betegnet som kontroversielt, og har til hensigt at udvide revisors rolle, ved at 

                                                 
171 Option 2-4 er ikke analyseret yderligere. Hele tabellen er inddraget for at illustrere hvordan optionerne kan fungerer i en sammenhæng 
172 Forordningens Artikel 22.L 
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revisor skal vurdere virksomhedens fremadrettede finansielle og økonomiske situation. Vurdering af dette 

tiltag vil ifølge Kommissionen ikke bidrag effektivt og mener at det vil blive en økonomisk burde for de 

reviderede PIE’s. Der konkluderes desuden at dette vil være dobbeltarbejde, da aktieanalytikere og 

kreditvurderingsbureauer allerede udfører disse analyser. Derfor konkluderer Konsekvensanalysen at 

løsningsforslag 1 vil bidrage mest til at mindske forventningskløften. I denne forbindelse opstår der 

inkonsistens i Kommissionens argumentation, fordi forordningen inkluderer begge forordningen. Det er 

selvmodsigende, fordi der i Konsekvensanalysen tilkendegives at forslaget kan medføre negative 

konsekvenser.  

Konsekvensanalysen identificerer ligeledes en række fordele og ulemper ved en øget rapportering, der 

teoretisk set skal adressere rimelighedskløften. Tiltagene og deres påvirkning er som følger: 

 

Tabel 4.14: Impact Assessment ”Objective 1.2: Sub-policy options to improve the information that 

the auditors provide to users and audited entities (PIEs)” 

  Effectiveness Convergence Cost 
Effective

ness Policy Option Objectives Objective 1.2 Objective 5 

0. Baseline Scenario 0 0 0 0 

1. Improve and expand the content the audit 
report disclosed the public 

+ + + =/+ 

2. Preparation of a longer and more detailed 
report for the audited entity 

++ ++ ++ =/+ 

3. Increase the communication between the 
audit and the audit committee 

++ ++ ++ =/+ 

4. Combination of options 1 to 3 ++ ++ ++ =/+ 

Kilde: Impact Assessment s. 31 

Der henvises i Konsekvensanalysen til høringssvarene, der udtrykker enighed om, at det er behov for at 

forbedre påtegningen. Kommissionen argumenterer for at erklæringen i sin nuværende form er 

standardiseret og af begrænset værdi for regnskabsbrugerne. Derfor foreslås det at revisor udarbejder en 

længere og mere detaljeret påtegning (løsningsforslag 1). Effekten af dette vurderes i tabel 4.14 

udelukkende som værende positivt, dog med mulighed for en mindre stigning i honoraret. Kommissionen 

estimerer, at en partner, gennemsnitlig kommer til at bruge 8 timer ekstra som følge af reguleringen, hvilket 
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kommer til at tilføre den reviderede virksomhed en meromkostning på ca. 4800 Euro, hvilket kan 

forventes ikke have væsentlig betydning for PIE’s.173 Til gengæld vil forslaget ifølge Konsekvensanalysen 

give revisionen en øget værdi og forbedret kvaliteten forbedres. Høringssvarene viser, at de reviderede 

virksomheder er enige i, at påtegningen bør udvides, men at det er kvaliteten der skal være i fokus. De 

antages imidlertid ikke som værende interesserede i øget et tidsforbrug, som revisor skal anvende og 

tillægges det lovpligtige honorar. 

 

Løsningsforslag 2, er udarbejdelse af en protokol, der har til hensigt at forbedre kommunikationen mellem 

revisor og bestyrelsen/revisionsudvalget. Protokollen er som nævnt anvendt praksis i Danmark og 

Løsningsforslag 2 uddybes derfor ikke, fordi effekten antages som værende begrænset.  

 

Det tredje løsningsforslag, er en øget og forbedret kommunikation mellem revisor og revisionsudvalget. 

Løsningsforslag 1 og 3 udgør til sammen indholdet af løsningsforslag 4, der af Kommissionen anbefales 

som vil medføre den ønskede effekt. Løsningen har ligeledes modtaget positive høringssvar og Parlamentet 

er enigt i, at en forbedret erklæring skaber klarhed for regnskabsbrugerne og en forbedret kommunikation 

er løsningen på at mindske forventningskløften. Kommissionens beregning af meromkostningen som følge 

af revisors merarbejde er imidlertid ikke veldokumenteret og der tages ikke højde for et eventuelt øget 

ansvarsgrundlag for revisor ved en uddybning påtegning. Forslaget kan i praksis ligeledes medføre en 

kompliceret påtegning, hvor revisor gennem fagsprog fraskriver sig så mest muligt ansvar, især fordi det 

kan være kompliceret og risikofyldt at erklære sig på fremtiden og den økonomiske situation. En 

ansvarsfraskrivelse i påtegningen forventes at have en status quo effekt på den eksisterende 

forventningskløft og kan derved efterlade et endnu uløst problem, nemlig revisors brug af fagtermer, 

hvilket af mange kritikere menes som værende hovedoversagen til at påtegningen ikke har en værdi for 

regnskabsbrugerne. Denne problemstilling adresserer hverken Konsekvensanalysen eller forordningen 

direkte og derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved den faktiske effekt. Løsningsforslag 2 er ligeledes 

inkluderet i forordningen, men forventes som nævnt ikke at have en direkte effekt på den danske branche. 

 

Reguleringen af kommunikationen har svære forudsætninger, hvor mange kritikere sætter spørgsmålstegn 

ved Kommissionens nuværende forslag. Ved at kaste et historisk blik på tidligere forsøg på reguleringer, 

                                                 
173 Impact Assesment s. 243, Partners timepris er estimeret til 600 euro 
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bør det betragtes at så længe revision har eksisteret, har der l eksisteret en forventningskløft mellem revisor 

og regnskabsbrugerne. Ud fra det teoretiske grundlag er forventningskløften overvejende negativ, men det 

kan ifølge Power ligeledes være i revisorernes interesse, at der opstår nye tiltag til regulering, da de historisk 

set typisk medfører et øget omfang af revision i samfundet.  

Største delen af de indsendte høringssvar viste et ønske om forbedret kommunikation, men tages den 

historiske udvikling i betragtning og ovenstående modsigelser vil forventningskløften fortsat eksistere 

mellem brugerne og revisorerne. De fleste interessenterne har som udgangspunkt ikke interesse, 

uddannelse eller praktisk forståelse for revisionen, hvilket sandsynligvis ikke ændre sig på baggrund af en 

udvidet påtegning og en forklaring af metodikken. Hvilket også understreges af DAF: 

”Hovedproblemet er ikke hvilke oplysninger man kan gå ud og lede efter. Hovedproblemet er at 

almindelige mennesker ikke går på jagt efter viden. Vi har en idé om hvordan ting er, som vi har fået gennem vores 

uddannelse, vores arbejde og vores følgen med i medierne. På de områder, hvor man er fagmand, ved man at det 

ikke er nok med denne ”baggrundsviden”. Vi ved, at inden for vores fagområde er vi nødte til at søge efter præcis 

information.”
174

 

Det er ligeledes påvist i Powers studier, at revisorerne ikke har en interesse i at eliminere 

forventningskløften helt, da revisor kan være interesseret i at brugerne ikke får et dybdegående kendskab til 

metodikken, så fejl kan vurderes og gøre det lettere at drage revisor til ansvar. 175  En mindskelse af 

præstationskløften ved udvidelse af revisors mandat konkluderes dermed som havende en begrænset effekt, 

da der ved reguleringen er flere modsætningsforhold og at der kan opstå en ny kløft. Rimelighedskløften vil 

ligeledes kun i begrænset omfang mindskes, på grund af den manglende forståelse der medfører at 

forventningskløften medfører en latent problematik. Det vurderes imidlertid sandsynligt at forslagene 

vedrørende rapportering indføres, idet høringsprocessen og Parlamentet har udtrykt enighed i flere tiltag. 

Der eksisterer på internationalt lignende tiltag, herunder fra PCAOB, der i 2011 udsendte et ”Concept 

Release.” Tiltaget indeholder ligeledes en høringsproces og har mundet ud i flere forslag der har samme 

brede fokus på Kommissionens.176. Ligeledes har IAASB fremlagt deres forslag til forandring og mulige 

løsninger til at mindske for forventningskløften som menes at være relevant for at øge værdien af 

påtegningen177.  

                                                 
174 Bilag 4.3 
175 Power (1997) 
176 PCAOB 
177 IFAC 
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4.4 Delkonklusion 
Forordningens artikel 10 vedrørende NAS er et af de mest kontroversielle og indholdet kan få væsentlig 

betydning. Det vil, hvis implementeret i nuværende form, medføre et paradigmeskift i forhold til NAS og 

revisors rolle. Der fastsættes en procentvis grænse, på 10% af det samlede honorar, for levering af 

revisionsrelaterede ydelser til revisionsklienter. I artikel 10 sætter Kommissionen rammerne for de ydelser 

revisor må levere til revisionsklienter, samt en begrænsninger for NAS, der forbydes fuldstændig for 

revisionsfirmaer, der opfylder bestemmelserne i artikel 10 stk. 5. Ved en eventuel vedtagelse, kan 

forordningen medføre økonomisk tab for revisionsfirmaerne og de reviderede PIE’s. Begrænsningen af 

NAS kan ligeledes medvirke til mindsket kvalitet, både som følge af tab af vidensdeling og andre synergi 

effekter, samt en dyrere lovpligtig revision. De reviderede PIE’s kan miste deres sparringspartner, fordi 

revisor gennem den lovpligtige revision, opnår specialisering og klientspecifik viden, der kan anvendes til 

levering af NAS. Forslaget kan imidlertid sende et stærkt signal til investorer og andre interessenter, der 

betvivler revisors uafhængighed ved levering af NAS, hvilket dermed kan styrke independence in 

appearance. Som analyseret, kan flere af Kommissionens antagelser og forudsætninger betvivles fordi flere 

synspunkter, både teoretiske, empiriske og fra høringsprocessen, ikke er medtaget. I et dansk perspektiv, 

rammes revisionsfirmaerne økonomisk, da en stor del af den samlede indtjening kommer fra levering af 

NAS, både til revisions og ikke revisionsklienter. Ud over de økonomiske, kan forordningen medføre 

strukturelle ændringer, hvor revisionsfirmaerne kan blive nødsaget til at splitte deres forretning i to 

selvstændige juridiske enheder, en pure audit enhed og et konsulent og rådgivningsfirma. De strukturelle og 

økonomiske konsekvenser afhænger af hvorvidt alle delene af forordningen vedrørende NAS gennemføres. 

Kommissionens forslag vedrørende obligatorisk firmarotation medfører, at de reviderede PIE’s skal skifte 

revisor efter 6 år eller 9 år, afhængigt af om der anvendes joint audit. Bestemmelserne fra det 8. direktiv om 

partnerrotation vil desuden fortsat være gældende. Obligatorisk firmarotation i praksis medføre tab af 

klientspecifik viden og dyrere revision, primært i de første år af engagementet. Hertil vurderes det, at 

revisionskvaliteten vil være lavere, primært i de første år. Forslaget kan påvirke independence in appearance 

både negativt og positivt. De positive effekter kan skyldes samfundets opfattelse af familiaritetstruslens 

begrænsning, der vil imødekommes ved firmarotation. Obligatorisk firmarotation kan modsat hensigt, 

skabe større risiko for audit failures, hvilket kan påvirke independence in appearance negativt. I 

Konsekvensanalysen har Kommissionen henvist til studier fra Italien, der er der eneste EU land, hvor 

obligatorisk firmarotation anvendes. Her påpeger Kommissionen, at der er opnået flere fordele. 
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Kommissionen inddrager imidlertid ikke de negative aspekter fra studierne, der blandt andet påpeger at der 

opstår manglende revisionskvalitet de første år og sker en skærpet konkurrencen i markedet, men omvendt 

en styrkelse af Big Four markedskoncentrationen. Overordnet set, er der med udgangspunkt i analysen, 

ikke belæg for at konkludere at reglerne fra det 8. Direktiv er utilstrækkeligt og at en skærpelse af reglerne 

kan retfærdiggøres, hvilket ligeledes bekræftes af Parlamentet. 

Til mindskning af forventningskløften, foreslår Kommissionen en udvidelse af revisors rolle og  

rapportering. Øget rapportering omfatter en beskrivelse af anvendte revisionsmetodik, hvorimod udvidelse 

af rollen indebære at revisor, skal erklære sig på virksomhedens økonomiske situation og vurdere den 

fremtidige. Forslaget kan mindske samfundets mistillid og styrke forståelsen af revisors rolle samt udførte 

arbejde. Ifølge Konsekvensanalysen vil forslaget kun i begrænset grad medføre højere omkostninger i 

forbindelse med den lovpligtige revision og udelukkende medføre fordele uden væsentlige omkostninger 

for de reviderede PIE’s. Kommissionens vurdering af disse konsekvenser, er tvivlsomme, fordi en øget 

rapportering vil medføre et behov for flere arbejdshandlinger. Det kan forventes, at en erklæring på 

virksomheden vil tillægge revisor et større ansvar, hvilket medføre højere omkostninger for de reviderede 

PIE’s. Bestemmelserne vedrørende øget rapportering, er blevet modtaget positivt af flere interessenter, 

herunder investorerne, som mener at det kan medvirke til at mindske forventningskløften. Forslagene 

vedrørende revisors rolle og øgede kommunikation vurderes som værende de forslag, der har størst 

sandsynlighed vil vedtages i det format, som det er skrevet i forordningen, fordi flere af forslagene er 

modtaget positivt. Indførslen af forslagene kan imidlertid have begrænsede effekter, som følge af 

manglende forståelse og interesse, hvorved den iboende problemstilling bekræftes. Forslagene vedrørende 

revisors rolle og rapportering kan ligeledes medføre et øget omfang af revision, hvilket bekræfter Powers 

teorier.  

Overordnet set, er de fleste af de diskuterede elementer i grønbogen videregået til forordningen. 

Retfærdiggørelsen af dette, nemlig Konsekvensanalysen bærer imidlertid præg af et politisk bias, via de 

medtagne argumenter og studier. Mange af de kritiske argumenter, der er kommet fra Parlamentet, 

høringssvarene og er indeholdt i empiriske studier er imidlertid ikke medtagne. 
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5. Motiver til forordningen 

Grønbogen belyste en række interessekonflikter og modtog skarp kritik fra de reviderede virksomheder og 

revisorerne. Forordningen tager udgangspunkt i elementerne fra grønbogen og derfor er samme kritik 

gældende. Der er enighed om, at forventningskløften skal minimeres, men kritikerne mener ikke, at 

skærpelserne i forordninger løser problemet.  

Analysen af Konsekvensanalysen har ligeledes sat spørgsmålstegn ved mange af de modsigende forslag og 

forudsætninger, som Kommissionen har sat op via deres forskellige løsningsforslag. Selvom 

Kommissionen via deres analyse kommer frem til den anbefalede kombination af løsningsforslag, er alle 

løsningsforslag som nævnt blevet medtaget i forordningen. Det kan tyde på, at Kommissionen gerne vil stå 

som værende aktiv og handlevillig. Ved at opsætte skarpe forslag, kan det styrke Kommissionen i en 

forhandlingssituation, fordi en vedtagelse af mindre drastiske tiltag, ligeledes vil medføre væsentlige 

ændringer, i retningen af Kommissionens motiver. 

5.1 Effekten af forordningen  
Det kan som følge af de indsendte høringssvar og teoretiske studier fastslås, at der fortsat eksisterer en 

forventningskløft. Som følge af truslerne mod independence in appearance og forventningskløften, 

eksisterer der belæg for en øget regulering. Det afgørende er imidlertid hvorvidt det er nødvendigt at 

implementere lovgivningen i form af en forordning eller et opdateret direktiv. Kommissionen ønsker at 

harmonisere reglerne indenfor unionen og et direktiv vil ikke opnå dette, fordi det implementeres i den 

nationale lovgivning. En forordning er derfor det rigtige redskab ud fra et politisk perspektiv. Vedtagelsen 

af en forordning kan ligeledes forventes at have en mindre påvirkning på den danske revisionsbranche i 

forbindelse med kommunikationen, fordi flere af tiltagene i forvejen anvendes i den danske praksis.  

 

Selve ordlyden af forordningen er ligeledes essentiel, fordi det kan have uhensigtsmæssige økonomiske 

konsekvenser, i form at flere revisionshandlinger og en øget ansvarsfraskrivelse fra revisorerne. Det skyldes 

at de i øget grad vil skulle udtale sig om virksomheden som helhed og ikke kun om regnskabets rigtighed. 

Dermed vil revisors rolle blive påvirket af eventuelle reguleringsforslag. Mere omfangsrig revision kan 

ligeledes påvirke PIE’s økonomisk i form af højere honorarer. Konsekvensanalysen viser en lav 

meromkostning flere af løsningsforslagene, men hvis forslaget til revision af alle virksomhedens interne 
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kontroller bliver gennemført, vil det medføre øget dokumentationskrav for revisor, hvilket taler imod 

Konsekvensanalysens estimerede omkostninger.  

Regulering af NAS og dobbeltrollen vil ligeledes have en væsentlig påvirkning på den danske 

revisionsbranche. En forordning vil som belyst medføre en skærpelse fra en principbaseret regulering af 

revisors uafhængighed, til en regelbaseret. Det er Kommissionens opfattelse, at yderligere regulering af den 

lovpligtige revision er nødvendig for at undgå finansielle kollaps, som det var tilfældet under den finansielle 

krise.         

5.2 Den politiske proces 

På baggrund af indholdet af grønbogen og de argumenter som Kommissionen bringer, udarbejde 

Parlamentet i maj 2011 en betænkning. Heri gav Parlamentet udtryk for dets holdning til 

diskussionsemnerne i grønbogen. Parlamentet byder diskussionen velkommen og udtrykker tilfredshed 

med den holistiske tilgang som Kommissionen har anlagt. Herefter ophører enigheden imidlertid, da 

Parlamentet som nævnt udtrykker skepsis over for flere af Kommissionens argumenter. Der udtrykkes 

følgende synspunkter, som er relevante for opgavens problemstilling og berørte områder:178 

 

Tabel 5.1: Parlamentets reaktion på grønbogens 

Generelt 
- Der er ikke belæg for at konkludere at revisorerne har fejlet 

- Kommissionen skal være mere konsistent i sine forslag 

Revisors rolle og 
kommunikation 

 

- Behov for sikring af kommunikationen mellem regnskabsbrugerne og 
revisorerne, herunder øget fokus på substans frem for form 

- Enighed om at revisorerne skal kommunikere klarere, men erkender ligeledes 
at øget kommunikation kan medføre øget ansvars pålæggelse  

- Revisorerne skal udover at erklære sig bagud rettet ligeledes erklære sig om 
virksomhedens og markedets fremtid   

Obligatorisk firmarotation og 
joint audit 

- Kommissionen bør undersøge effekterne ved firmarotation og joint audits 
yderligere i en konsekvens analyse.  

- Reglerne i det 8. Direktiv vedrørende partnerrotation er tilstrækkelige og at 
foretrække frem for obligatorisk firmarotation 

                                                 
178 Committee on Legal Affairs 
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Dobbeltrollen ved NAS  
- Anerkender at der kan opstå en konflikt hvor revisor ansættes og betales af 

den reviderede entitet, men ser ingen årsager til at skærpe de eksisterende 
regler fra det 8. Direktiv. 

- Anerkender at NAS kan medvirke til styrkelse af revisionsfirmaernes 
kompetencer 

- For erhvervslivet er det vigtigt at have mulighed for sparring med kompetent 
revisor for at skabe vækst for egen forretning  

- Forbud mod levering af visse NAS til revisionsklienter 

 Kilde: Committee on Legal Affairs 

Parlamentet udtrykker uenighed i forhold til flere af forslagene, der er indeholdt i forordningen og støtter 

hverken obligatorisk firmarotation eller totalt forbud mod NAS til revisionsklienter. Reglerne fra det 8. 

Direktiv vurderes som værende tilstrækkelige vedrørende firmarotation, men Kommissionen opfordres til 

at undersøge hvorvidt firmarotationen kan fungere i en positiv sammenhæng med joint audit, hvilket som 

belyst ikke indgår direkte i lovforslaget. Vedrørende NAS til revisionsklienter, mener Parlamentet ikke, at 

der bør være et totalforbud, men udtrykker derimod at reglerne i det 8. Direktiv er tilstrækkelige. 

Parlamentet mener imidlertid at den måde hvorpå direktivet er blevet implementeret i medlemslande bør 

skærpes og implementeres som en regelbaseret frem for principbaseret. Parlamentet fremsætter et ønske 

om udarbejdelsen af en grundig konsekvensanalyse, der identificerer forskellige løsningsforslag og de 

konsekvenser forslagene kan medføre for de berørte parter. Ved udgivelsen af forslaget til forordningen, 

offentliggjorde Kommissionen den ønskede Konsekvensanalyse, men som belyst er denne ensidig og fejler 

i dens objektivitet og evne til at identificere alle konsekvenser objektivt. Kommissionen anvender ikke 

kritikken fra Parlamentets betænkning i Konsekvensanalysen og redegør ikke direkte for flere af de 

problemstillinger som betænkningen påpeger. Det vurderes således usandsynligt, at de forslag som 

Parlamentet er uenige i, vil blive vedtaget. Derfor forventes forslagene vedrørende obligatorisk 

firmarotation ikke implementeret som følge af Parlamentets kritik. I forhold til NAS til revisionsklienter 

vurderes det værende sandsynligt at der kommer en skærpelse af i forhold til den nuværende situation, men 

næppe bliver i form at pure audit firms. Det vurderes som sandsynligt, at en eller anden form for 

forordning vedtages, fordi der er politisk er enighed om at det 8. Direktiv er utilstrækkeligt da det 

implementeres i national lov og dermed ikke harmoniserer reglerne i samme grad som en forordning.  
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De identificerede områder fra grønbogen er i høj grad videregået i samme format i forslaget til 

forordningen, på trods af Parlamentets kritik. Forslagene til forordningen kan medføre økonomiske 

konsekvenser for de reviderede PIE’s og det overordnede økonomiske klima i EU, hvilket de folkevalgte 

parlamentarikere ikke er interesserede i. Skulle der derimod opstå økonomisk kollaps eller europæiske 

erhvervsskandaler, vil dette potentielt kunne ændre Parlamentets opfattelse, idet parlamentarikerne er 

folkevalgte og repræsenterer medlemslandenes befolkning. Eksempler på dette er set tidligere, hvor direkte 

finansielle kollaps har ledet til en strengere regulering.  
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6. Konklusion 

Afhandlingens hovedformål er at undersøge hvilke konsekvenser forordningen kan medføre for den 

lovpligtige revision af PIE’s. Kommissionen har i sin kritik stillet spørgsmålstegn ved den nuværende 

regulering af revisors rolle og uafhængighed. Afhandlingen tager derfor udgangspunkt i forventningskløften 

og revisors dobbeltrolle. 

I et teoretisk perspektiv kan det konkluderes, at der eksisterer en forventningskløft, som består af en to 

delelementer; en præstationskløft og en rimelighedskløft. De skaber tilsammen en mistillid til den 

lovpligtige revision, hvormed tiltag til minimering af kløfterne teoretisk og empirisk er berettiget. Ud fra 

den teoretiske gennemgang, illustreres revisors rapportering som værende den bedste løsning, til styrkelse 

af tilliden til den lovpligtige revision. 

En analyse af dobbeltrollens betydning for revisors uafhængighed kræver en opdeling i independence in 

mind og in appearance. Det er ved teoretiske og empiriske studier påvist, at independence in appearance 

påvirkes negativt ved dobbeltrollen, hvorimod der ikke er en direkte sammenhæng mellem independence in 

mind og dobbeltrollen. Begge uafhængigheds begreber er en forudsætning for revisors uafhængighed, 

hvormed der er belæg for regulering for at styrke omgivelsernes opfattelse af revisor og derved minimere 

forventningskløften. Der eksister tre metoder til, at imødekomme truslerne mod revisors uafhængighed ved 

dobbeltrollen; begrænsning, ophævelse og revisorrotation. Revisorrotation vil ikke direkte påvirke 

dobbeltrollen, men i stedet imødekomme familiaritetstruslen og independence in appearance.  

Kommissionen regulering består af en politisk proces, der starter med et debatoplæg i form af en grønbog, 

som tager en holistisk tilgang til lovpligtige revision. De elementer af grønbogens som relaterer til opgavens 

hovedspørgsmål er sektion 2 og 3, vedrørende henholdsvis revisors rolle og revisionsfirmaernes styring og 

uafhængighed. I sektionen om revisors rolle, bliver der fremlagt spørgsmål omkring øget kommunikation 

og mandat, til mindskning af forventningskløften. En analyse af fire høringssvar fra udvalgte 

repræsentanter, viser at øget rapportering modtages positivt til mindskning af forventningskløften. 

Diskussionen vedrørende revisors dobbeltrolle, kan kun delvist retfærdiggøres. Det kan på baggrund af 

analysen af høringssvarene konkluderes, at en regulering med henblik på mindskning forventningskløften 

og styrkelse af independence in appearance kan retfærdiggøres. 
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Kommissionens forordning, indeholder en række kontroversielle lovforslag, der vil medføre et væsentlige 

ændringer i forhold til den nuværende lovpligtige revision af PIE’s.  

Forslaget om øget rapportering, vil medvirke til en mindskning af den eksisterende forventningskløft, fordi 

samfundets forventninger nærmer sig hvad der med rimelighed kan forventes af revisor. Præstationskløften 

mindskes ved udvidelse af revisors mandat, til at konkludere på virksomhedens økonomiske og fremtidige 

situation. Ved øget regulering, bliver det lettere at vurdere revisors eventuelle mangelfulde arbejde. Mere 

rapportering, vil medføre flere arbejdshandlinger, for revisor skal konkludere på de interne kontroller og på 

virksomhedens økonomiske situation. Det vil medføre flere omkostninger for de reviderede PIE’s, på 

grund af flere arbejdshandlinger. 

Obligatorisk firmarotation vil imødekomme familiaritetstruslen mod revisors uafhængighed, fordi 

independence in appearance styrkes. Omvendt kan obligatorisk firmarotation medføre en række negative 

konsekvenser, herunder lavere revisionskvalitet, mistet specialviden og risiko for audit failures. Disse 

konsekvenser kan medføre et fald i tilliden til revisor og modsat hensigten øge forventningskløften. På 

baggrund af de identificerede fordele og ulemper, er der ikke belæg for at indføre obligatorisk firmarotation 

og det vil ligeledes ikke medvirke til at opnå Kommissionens ønsker om øget konkurrence på markedet for 

lovpligtig revision af PIE’s. Skulle forslaget om obligatorisk firmarotation vedtages, viser vores empiriske 

analyse, at forslaget vil have en stor påvirkning i Danmark. Flere adspurgte PIE’s har haft samme revisor i 

mere end 15 år, og helt op til +50 år, hvormed indførslen af obligatorisk firmarotation vil medvirke til 

revisionsfirmaskifte som følge af overgangsbestemmelserne. Det vil betyde tab af branchespecifik viden og 

lavere revisionskvalitet for de berørte virksomheder. 

I relation til dobbeltrollen, vil en begrænsning eller et forbud mod NAS kun begrænset styrke revisors 

uafhængighed. Revisors independence in mind ikke påvirkes af dobbeltrollen, hvorimod independence in 

appearance påvirkes, fordi uafhængigheden kan betvivles. En begrænsning af dobbeltrollen, vil have en lille 

effekt på samfundets opfattelse, fordi dobbeltrollen fortsat vil eksistere. En ophævelse af dobbeltrollen 

eller indførslen af pure audit firms, vil imidlertid styrke opfattelsen af revisors uafhængighed, fordi 

dobbeltrollen elimineres. Pure audit vil medføre en række negative konsekvenser på grund at tab af synergi-

effekter og specialviden som kan anvendes til cross-subsidization. Virksomhederne vil ligeledes miste en 

værdsat sparringspartner, fordi revisor gennem den lovpligtige revision har opnået dybdegående kendskab 

til virksomheden og branchen. Oprettelsen af pure audit firms, vil desuden medføre strukturelle ændringer 
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for revisionsfirmaerne, der vil blive nødsaget til at splitte deres firma i to juridiske enheder. I Danmark vil 

regulering af NAS, medføre omfattende konsekvenser, især for de store revisionsfirmaer, hvor NAS 

andelen udgør en væsentlig den samlede indtjening fra de reviderede PIE’s. 

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at Kommissionens forslag til regulering vil medføre 

omfattende konsekvenser, såfremt forordningen vedtages i sin nuværende form. Vedtagelsen er en politisk 

proces og det er Parlamentets og Rådets beslutning hvorvidt forordningen implementeres. Parlamentet har 

udvist skepsis overfor obligatorisk firmarotation og ophævelse af dobbeltrollen og frygter at forslagene vil 

have en negativ påvirkning på det økonomiske klima indenfor unionen. 

En regulering af den lovpligtige revision af PIE’s, vil ifølge Powers teorier ikke betyde revisionsfirmaernes 

endeligt, da revisionsbranchen ved tidligere reguleringer har vist sig som værende tilpasningsdygtige og 

imødekommende overfor øget regulering. Ud fra Powers teorier, vil øget regulering medføre et større 

omfang af revision, hvilket bekræftes af analysen af forordningens lovforslag. Det vil således primært være 

de reviderede PIE’s, som økonomisk påvirkes forordningen. Flere fremtidige regulatory failures, vil derfor 

medvirke til et fortsat ønske om regulering af revisionsbranchen, hvilket den historiske gennemgang viser 

og dermed vil kritikken af revisionsbranchen genopstå i forbindelse med fremtidige kriser.  

Ovenstående konklusioner bekræfter at de anvendte teorier har levet op til målsætningen om, at analysere 

reguleringens påvirkning på den lovpligtige revision af PIE’s.  
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7. Perspektivering 

7.1 Vores forslag til forordning 
Som konkluderet hersker der konsensus om, at der er et behov for mindskning af forventningskløften og 

dermed skabe den øgede tillid den lovpligtige revision af PIE’s. Forslagene vedrørende rotation og NAS 

har en række negative effekter til følge og derfor ønsker vi at finde en alternativ løsning, som undgår disse. 

Desuden vil forordningen medvirke til øget revision i samfundet, hvilket vil føre til øget regulering og så 

fremdeles. Derfor ønsker vi at udarbejde en alternativ løsning, som tager hensyn til de teoretiske aspekter 

og som bygger på den viden vi har opbygget i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Ønsket er, at 

finde frem til en løsning, der mindsker forventningskløfterne(præstationskløften og rimelighedskløften) og 

styrker independence in appearance. Vi ønsker at finde frem til en løsning, der kan opnå dette, uden at 

medføre en række negative effekter for revisorerne, de reviderede virksomheder og tilfredsstille 

regnskabsbrugerne. En sådan løsning forudsættes at være i alle parters interesse, men vil ikke imødekomme 

Kommissionens øvrige hensigter.  

7.2 ”Revisors uafhængighedserklæring” 
Vi mener at den bedste løsning til at imødekomme aspekterne, som blev identificeret i afhandlingen, er en 

forbedret rapportering. Denne rapportering indebærer en udvidelse af revisors uafhængige erklæring med 

særskilt sektion, der indeholder en specifik ”uafhængighedserklæring,” som en del af den samlede erklæring.   

Erklæringen skal indeholde følgende:  

1. Trafiklys  

2. Specificering af revisionsmetodikken med kort forklaring af de udførte revisionshandlinger i et let 

forståeligt sprog 

3. Henvisning til uvildig kompetent myndighed, der uddyber revisionstermerne på en måde så 

regnskabsbrugeren kan forstå disse  

4. Specificering af leverede NAS og opretholdelse af uafhængighed  

5. Gennemsigtighedsoplysninger  
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7.2.1 Trafiklys 
For at regnskabsbrugeren hurtigt og let kan få et overblik over revisors konklusion, skal enhver påtegning 

indeholde et trafiklys i nuancerne, rød, gul, grøn. Farverne symboliser om der er taget forbehold, blank 

påtegning eller supplerende oplysninger. Formålet er at modvirke at erklæringen bliver en alt eller intet 

erklæring og vil gøre det lettere for revisor, at indikere at der er behov for forbedringer.  

7.2.2 Revisionsmetodikken 
For at give regnskabsbrugeren en bedre forståelse, skal revisor kort forklare den anvendte metodik. Det 

skal give et indblik i, hvad der er udført og hvilke rammer og begrænsninger, der er gældende for den 

udførte revision. Det skal være i et sprog som er letforståeligt og kan tage udgangspunkt i fastlagte officielle 

termer. En bedre forståelse for revisors rolle, vil således medvirke til at mindske rimelighedskløften. 

7.2.3 Link til kompetent myndighed 
Som en del af forklaringen af revisionsmetodikken, skal der henvises til en central EU hjemmeside, hvor 

regnskabsbrugeren på sit nationale sprog kan hente let forståelig information, der beskriver hvad en 

revision består af, hvordan den udføres og hvad betydningen i erklæringen præcist er. Det er med til at give 

regnskabsbrugeren en forståelse for revisors rolle. Hjemmesiden varetages af en kompetent central 

tilsynsmyndighed og ved hjælp af de nationale tilsynsmyndigheder. Det skal være en central hjemmeside, så 

der bliver et fælles sammenligningsgrundlag, som dermed sætter faste og klare definitioner på EU niveau. 

Et fælles sammenligningsgrundlag vil mindske præstationskløften, fordi det bliver lettere at vurdere 

hvorvidt revisors arbejde er mangelfuldt. 

 Hypotetisk eksempel: 
www.ec.europa.eu/auditprinciples 
www.ec.europa.eu/nonauditservices 

7.2.4 Specificering af NAS 
En specificering af leverede NAS, skal medvirke til belyse overfor regnskabsbrugeren, hvilke ydelser der er 

leveret og hvorfor disse ydelser ikke har påvirket independence in mind negativt, fordi de blandt andet er 

leveret af forskellige personer fra specialafdelinger. I forbindelse med leverede NAS, skal der ligeledes være 

en henvisning til den kompetente myndighed, der på en letforståelig måde forklarer de ydelser som revisor 

har leveret. Denne henvisning skal ligeledes oplyse hvilke ydelser der er tilladte samt hvorfor. Dette sker 

for at modvirke den tendens som Warming belyser, hvor interessenters tillid påvirkes negativt af ydelser 

som er tilladte.  

http://www.ec.europa.eu/auditprinciples
http://www.ec.europa.eu/nonauditservices
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7.2.5 Gennemsigtighedsoplysninger 
For at styrke independence in appearance oplyses følgende: 

 Underskrivende partnere og antal år for revision af klienten 

 Antal år samme revisionsfirma 

 Klientens honorar i forhold til firmaets samlede indtjening (pct.)  

Disse oplysninger skal styrke independence in appearance og illustrerer eventuelle uafhængighedstrusler. 

7.2.6 Evaluering af uafhængighedserklæringens værdi 
Formålet med uafhængighedserklæringen (se s.101) er, at skabe et fælles sammenligningsgrundlag. 

Erklæringen er rettet mod investorerne, da de udgør interessentgruppen med størst finansiel interesse i 

klienten. I denne sammenhæng vil vi gerne rette en kritik mod den teoretiske opfattelse af 

forventningskløften, idet vi mener at den i et teoretisk perspektiv rammer for bredt. Det skyldes at 

forskellige samfundsgrupper inddrages, og derfor medtages der i opgørelsen af kløften, en række 

respondenter, der ikke har et kendskab eller en konkret interesse. Derfor vil der være en større 

rimelighedskløft og dermed gives der ikke et retvisende billede i forhold til hvilke interessenter, der er 

relevante. Vores løsningsforslag har til formål at nedbryde den forkerte tillid som investorerne tillægger et 

påtegnet regnskab og i stedet opbygge en tillid, der er retvisende i forhold til revisors rolle og værdien af 

revisionen. Den rette forventningskløft vil dermed mindskes, fordi investorernes forventninger nærmer sig 

hvad der med rimelighed kan forventes. Ved kommunikation af hvordan independence in mind 

opretholdes, vil independence in appearance automatisk styrkes. Gennemsigtighedsoplysningerne vil 

ligeledes styrke opfattelsen af uafhængigheden og resultere i, at investorerne tillægger revisors 

uafhængighed den rette værdi.  
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Den uafhængige revisors erklæring 

Den uafhængige revisors erklæringer  

Til kapitalejerne i XXXX A/S 

Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskab for XXXX A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, 
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som for 
moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting 
Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og 
danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar og uafhængighed (+ Specificering af revisionsmetodikken) 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet 
og årsregnskabet.  
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( + Henvisning til uvildig kompetent myndighed) 

www.ec.europa.eu/auditprinciples 

( + Non Audit Services)  

1. Skatterådgivning     ( + udført af Tax Afdeling)   
2. Andre erklæringer med sikkerhed   ( + udført af Partner XXXX)   

www.ec.europa.eu/nonauditservices 

I forbindelse med levering af de ydelser, der ligger forud for den lovpligtige revision, erklærer vi os som 
uafhængige herunder med overholdelse af internationale regnskabstandarder og etiske regelsæt.  

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af 
koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske 
oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Frederiksberg, den 31. maj 2012 

G&Y revision 

Revisionspartnerselskab 

Gunnar F. Gunnarsson Yassir Sefrioui 

Stud.Merc.Aud Stud.Merc.Aud 
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( + Gennemsigtighedsoplysninger) 

 

Specificering af underskrivende partnere:  

 

Revisor År  

XXXXXX XXXXX 5 

XXXXXX XXXXX 6 

 

Firma 

Revisor siden 19XX 

 

Honorar  i pct. Af samlet firmaindtjening 

Lovpligtig Revision  X% 

Andre ydelser  X% 
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Bilag 3.1 – Kategorisering af Høringssvar

 

Grønbog PwC FSR

Det er passende at vurdere revisionens rolle og den sammenhæng som den 

udføres i, samt lære af krisen i samarbejde med andre deltagere i markedet. 

PwC er imødekommende overfor konsultation med Europa Kommissionen i 

forbindelse med specifikke områder efter den 8. december, som er deadline for 

kommentarer på Grønbogen

Enig: Ja

FSR holdning til kommissionens grønbog er positiv i forhold til de mener at det 

er sundt på nuværende tidspunkt at bringe revisors rolle til debat og styrke 

revisionen så den bliver mere robust og derved skabe tillid, troværdighed og en 

mere transparent branche. Hertil mener FSR at for at skabe et resultat af 

debatten, skal revisors uafhængighed være i fokus.

FSR mener at brugerne mening dvs. alle interessenterne skal være helt 

centrale i debatten. ved at høre og implementere deres ønsker og behov for en 

bedre revision, vil den nuværende forventningskløft mindskes. FSR er enige 

med kommissionen i at en måde at mindske kløften er ved kommunikationen 

skal være klare og i et sprog alle forstår

Enig : Ja

DAF DI (Dansk Industri)

DAF mener at den finansielle krise og henviser især til de finansielle institutter, 

skyldes dårlig ledelse og manglende gennemsigtighed og informationer til 

aktionærer. Her mener de at revisorerne har svigtet deres rolle som værende 

offentlighedens tillidsrepræsentant og sammen med bestyrelserne har slappet 

for meget af. Revisorerne skal blive bedre til at kommunikere hvad de laver og 

hvilken værdi revision har i dag.

Enig: Ja

DI velkommer hvilken som helst debat der kan være omkostningsbesvarende 

og styrker det interne marked i EU. Men mener at debatten om revisors rolle 

skal fokuseres på den kerne ydelse revision levere hvilket primært er revision af 

årsregnskaber. DI mener at tilliden til revisors uafhængige konklusion skal 

genoprettes og derfor burde debatten have været mere koncentreret om at løse 

den eksisterende forventningskløft samt en diskussion vedrørende kvaliteten af 

revisors arbejde 

DI synes at EU's grønbog ikke tager højde for mange af de tiltag som blev 

implementeret i det 8.dirketiv og hvilke resultater disse har medført. De er ikke 

er blevet evalueret hvilket leder til at mange af grønbogens forslag evt. ikke har 

et eksistensgrundlag.

Enig: delvist Nej

PwC FSR

Markedskoncentrationen skyldes markedets præferencer og det er således 

ikke rentabelt at intervenerer i markedet. PwC mener ikke at EU skal påvirke 

det frie marked for ydelser og henviser til at klausuler for banker der påkræver 

valg af "Big-Four" revisor.

Enig: Nej

FSR mener ikke at skildringen af skævheden kommissionen karakterisere i 

Grønbogen viser marked i Danmark og FSR mener ikke at marked situationen 

på nuværende tidspunkt er problematisk, men derimod et resultat af 

udviklingen i marked generelt. Kunderne efterspørger mere kompetence, da 

reglerne er blevet mere kompliceret og virksomhederne i stigende grad operer 

på tværs af lande grænser. Derfor er det nødvendigt for revisor at matche 

klienten, så når kunden bliver større og mere international sker det samme for 

revisionshusene. Udviklingen har været drevet af markedet. 

Enige: Nej 

DAF DI (Dansk Industri)

Ingen kommentarer

Enig : NA

DI finder det ikke på sin plads at kommissionen mener at Big 4 problematikken 

reducere konkurrencen på marked og skaber en barriere for nye. Endnu 

engang mener DI at man heller skal fokusere på kvaliteten af revisors arbejde. 

DI mener at komplicerede internationale regler (såsom IFRS), der selv på 

partner -og revisor niveau i Big 4 er svære at forstå og kræver specialiseret 

viden.

Enig: Nej

Grønbogen generelt

Spm.1

Har du generelle 

bemærkninger om 

denne grønbogs 

formål og strategi?

Spm. 30

 Hvordan skal "Big 

Four-skævheden" 

tak les?
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Grønbog PwC FSR

Fremlæggelse af revisionsmetodikkerne er ikke den bedste løsning fordi det 

kan blive en meget standardiseret fremlæggelse. I stedet bør kommunikationen 

mellem revisor og revisionsudvalget i højere grad offentliggøres. Risikovurdering 

og væsentlighed er en del af den moderne revision og PwC er ikke enig i "going 

back to basics" ideen med flere substanshandlinger. PwC understreger at 

ISA'ene er velfunderede og effektive. 

Enig: Nej

FSR er enig med kommissionen i at øget kommunikation og mere 

gennemsigtighed af revisionen og revisionsprocessen vil hjælpe med at 

reducere forventningskløften. Hertil kan diskutere om ændring af revisors 

sprogbrug samt om der skal udarbejdes en særskilt afsnit der beskriver 

revisions metodikken. Dette vil give regnskabslæseren en klarere opfattelse af 

revisors arbejde og selve revisionsprocessen.

Dog kan sådan et afsnit, hvis det skrives specifikt til en kunde, endnu engang 

ende med at skrives i et sprog hvor revisor fra lægger sig ansvar for evt. at 

undgå erstatningskrav fra investorer hvis der skrives informationer der ikke 

tolkes efter hensigten.

Enig: Delvist ja

DAF DI (Dansk Industri)

De er meget enige i at revisorerne skal være bedre til at kommunikere.

Enig : Ja

DI mener at revisionsmetodikken skal offentliggøres på en central hjemmeside, 

såsom på kommissionens og ikke i revisors endelige konklusion. På nationalt 

plan synes DI at lokale revisionshuse skal blive bedre til kommunikere (evt. på 

deres hjemmeside) hvilken rolle revisor har og hvad regnskabsbrugerne kan 

forvente sig af revisors arbejde.

DI mener også at revisors sprogbrug i den endelige konklusion bør ændre, på 

nuværende tidspunkt er fraserne defensive og svære at tyde. konklusionen skal 

tydeligt fastslå revisors ansvar og hvilket arbejde der er udført, DI forslår at der 

indkorpores det samme sprogbrug som der anvendes i RS'erne.

DI priotere desuden at regnskabsbrugerne har mulighed for at spørge 

revisorerne direkte til den årlige general forsamling, og dette en oplagt mulighed 

for at rette spørgsmål vedrørende revisor metoder og evt. processen.

Enig: Ja

PwC FSR

Fokus skal være på kvalitet og ikke frekvens. En rimelig konsekvens af 

kommunikation er vigtig for en høj revisionskvalitet og PwC støtter det hvor det 

er relevant. Tidspunktet for revisionserklæringen skyldes den finansielle 

rapportering og bør være et emne for en separat konsultation. 

Enig: Nej

I andre EU lande kan der gå flere måneder fra regnskabsafslutning og revisors 

har revideret regnskabet til interessenterne modtager revisors erklæring. Dette 

skyldes dog primært længden på udarbejdelse af årsregnskabet fra ledelsens 

side og ikke selve revisionen. sammenlignet til Danmark har andre lande 

forholdsvis lange rapporteringsperioder, og FSR mener der bør ske en 

harmonisering hertil. 

Hvis revisors kommunikation med interessenterne skal ske mere 

regelmæssigt, bør man have i tankerne at dette vil betyde højere omkostninger 

forbundet med revisionen og før sådan et tiltag besluttes bør man analysere om 

man herved opnår den ønskede værdi.

Enig : Nej

DAF DI (Dansk Industri)

Det er bestyrelsens ansvar at kommunikere virksomhedens information ud, dog 

mener DAF at revisor bør kommunikere information ud hvis bestyrtelsen holder 

vigtig information tilbage eller hvis informationen ikke er korrekt vedrørende 

virksomhedens situation.

Enig: Delvist nej

DI ser ikke der er behov for at øge kommunikationen mellem revisor og 

regnskabsbrugerne. Desuden mener de at tidsrummet er underordnet så længe 

konklusionen er indeholdt i årsrapporten.

Enig: Nej

Forventingskløft

Spm. 5

 Bør revisionsmetoden 

fork lares bedre for 

brugerne med henblik  

på at mindske

forskelle i 

forventningerne og 

præcisere revisionens 

rolle?

Spm. 11

 Bør revisor 

kommunikerer mere 

regelmæssigt med de 

berørte parter? Og bør 
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regnskabsårets 

afslutning og datoen 

for udarbejdelse af 

revisionserk læringen 

mindskes?
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Grønbog PwC FSR

Nej. Revisionskomiteen varetager aktionærernes interesse og der er ingen 

risiko for interessekonflikt. Virksomhederne skal selv have lov til at vælge deres 

revisor.

Enig: Nej

Da revisor bliver valgt af en general forsamling og for PIE's først nomineret af 

revisionsudvalget og bestyrelsen, derfor mener FSR ikke at der findes en 

konflikt. I forvejen skal revisor leve optil og følge en række etiske retningslinjer 

udgivet af IFAC vedrørende blandt andet uafhængighed til kunden.

Enig: Nej

DAF DI (Dansk Industri)

DAF mener at NAS udgør en trussel for revisors uafhængighed, da revisor er 

valgt af virksomhedens ejere til at afgive en konklusion om regnskabet er 

retvisende, og dette strider mod revisors rolle hvis han samtidig ansættes som 

rådgiver for dem der revideres. 

Et andet problem er i forhold til agent-principal situationen, revisor er den 

uafhængige tredje part, her mener DAF at der kan drages tvivl om revisor levere 

hvad der forventes af direktionen.

Enig : Ja

I princippet bør der ikke være en konflikt med revisors uafhængighed, da revisor 

vælges på en general forsamling og revisor har et samfundsmæssigt ansvar 

både overfor investorerne, revisions udvalget og andre interessenter og den 

daglige ledelse der revideres ikke har indflydelse på valget af revisor. DI 

vedkender at der kan sættes spørgsmålstegn til revisors uafhængighed, men 

mener at de nuværende regler såsom partner rotation fungere til at undgå 

tvivlsomme situationer.

DI mener ligeledes at revisionsfirmaerne har et ansvar i forhold til at opretholde 

en uafhængighed til deres klienter og de nuværerende regler imødekommes.

Enig Nej

PwC FSR

Nej de bør ikke være tidsbegrænsede fordi den potentielle gevinst ved 

reguleringen ikke overstiger den tabte revisionsmæssige kvalitet, som der 

opbygges over en årrække. 

Enig: Nej

Overordnet mener FSR at en tvungen rotation på firma niveau, vil have en 

række negative følger. Dette skyldes blandt andet at revisionen vil blive mere 

omkostningsfuld og kræve mere tid, da revisionen af mange PIE's kræver 

speciel viden mange specialister opbygger gennem mange år på kunden. Dette 

kan gå hen og blive en byrde for kunden både på tid og ressourcer, men også 

gå ud over kvaliteten af revisionen. 

Derudover mener FSR at den egentlige hensigt, med at sikre revisors 

uafhængighed, ikke nødvendigvis bliver resultatet ved denne handling. FSR 

mener at de nuværende regler vedrørende uafhængighed er tilstrækkelige, 

herunder de etiske regelsæt udstedt af IFAC. Samtidigt mener FSR at den 

nuværende implementering af reglerne i EU's 8.direktiv blandt andet vedrørende 

partner rotation bør evalueres før dette nye forslag opvejes.

Enig: Nej

DAF DI (Dansk Industri)

DAF mener at fem år er et bud på en grænse for revisorernes maksimale 

kontrakt periode

Enig: Ja 

DI deler ikke kommissionens bekymring vedrørende revisionsfirmaernes 

uafhængighed og mener at de gældende regler fra det 8. direktiv vedrørende 

partner rotation er passende. Derudover priotere de at de nuværende regler kun 

har været effektive i to år, da den første rotation først var i 2010. Tværtimod ser 

DI en tvungen firma rotation som en byrde for deres medlemmer da de vil blive 

pålagt højere omkostninger og et firma mindre at vælge i mellem ved 

tilbudsgivningen. 

DI mener desuden at den tvungen vil give et tab af viden.

Enig : Nej

Spm.16 
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PwC FSR

PwC støtter ikke oprettelsen af "pure audit firms," da det vil skade kvaliteten af 

revisionen, da visse kompetencer og synergien vil gå tabt. Det vil være svært at 

tiltrække gode medarbejdere og dermed påvirke kvaliteten af revisionen 

negativt. Ifølge PwC eksisterer der allerede procedurer og politikker, der sikrer 

revisors uafhængighed. En ydereligere regulering kan have negative 

økonomiske konsekvenser for de reviderede virksomheder. 

Enig: Nej

FSR mener ikke at dette forslag vil gavne og styrke revisors uafhængighed og 

støtter derved ikke at revisionsfirmaerne forbydes at tilbyde rådgivning. Derimod 

ser de en mulighed for at der på EU niveau sker en harmonisering af reglerne, 

da de på nuværende tidspunkt varierer fra land til land.

Den ekstra ydelse kunderne modtager fra revisor skal ses som værdi skabende 

både for kunden og samfundet, da revisor gennem uddannelse og erfaring,har 

et dybdegående kendskab til branchen, samt love og regler der kan være 

gældende for kunden. 

Uafhængigheden bør ikke komplimenteres og dette sker efter FSR's mening 

heller ikke, da både revisionsfirmaerne og branchen operere under etiske 

framework under det 8.direktiv der er implemteret i den danske revisor lov. For 

danske revisor er der forbud mod selvrevision, det vil sige der udføres ikke 

rådgivning til revisionskunder, hvis der kan drages tvivl vedrørende revisors 

uafhængighed.  

Enig Nej

DAF c

DAF mener ikke at det revisionshus der udfører den lovpligtige revision skal 

have lov til at udføre NAS ydelser.

Enig Ja

DI støtter ikke forbuddet mod at revisor yder rådgivning, da de mener at det er 

en integreret del revisionsydelsen.

Enig: Nej

PwC FSR

Vi støtter ikke obligatoriske rotationsordninger. PwC mener omvendt at rotation 

truer revisionskvaliteten, medfører øgede omkostninger og styrker 

markedskoncentrationen.

Enig: Nej

FSR mener ikke at obligatoriske rotationsordning vil styrke revisionsbranchens 

struktur af samme grunde som givet i spørgsmål 18.

Enig Nej

DAF DI (Dansk Industri)

DAF mener som foroven at en maks periode på fem år er en mulighed.

Enig: Ja 

DI argumentere, som i spm 18, at forbuddet vil have den omvente virkning og 

mindske konkurrencen på marked. Hvor de derimod mener at nuværende regler 

om rotation på partner niveau er tilstrækkeligt for at bibeholde uafhængigheden 

samtidigt med at der er en stærk konkurrence.

enig: Nej

Spm. 19 
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Bilag 3.2 – Honorarfordeling for Big Three
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Firma Revisor Revision NAS 

Pct. 

Revision Pct. NAS 

A.P. Møller Mærsk KPMG 29 23 55,8 44,2 

A.P. Møller Mærsk PwC 8 13 38,1 61,9 

Carlsberg KPMG 27 7 79,4 20,6 

Chr. Hansen PwC 5,2 4,5 53,8 46,2 

Coloplast PwC 12 12 50,0 50,0 

Danske Bank KPMG 17 16 51,5 48,5 

Danske Bank PwC 5 0 100,0 0,0 

DSV KPMG 17 5 77,3 22,7 

FLSmidth Deloitte 21 17 55,3 44,7 

GN Store Nord KPMG 7 6 53,8 46,2 

Lundbeck Deloitte 7 5 58,3 41,7 

Aab Non big 4 0,36 0,501 41,8 58,2 

Affitech E&Y 0,413 0,64 39,2 60,8 

ALK Abello Deloitte 2 3 40,0 60,0 

Alm. Brand Deloitte 4,265 11,605 26,9 73,1 

Ambu PwC 1,307 0,497 72,5 27,5 

Arkil KPMG 1,903 1,327 58,9 41,1 

Asgaard Non big 4 0,675 0,083 89,1 10,9 

Auriga Deloitte 6,684 1,73 79,4 20,6 

Bang & Olufsen Deloitte 4,7 0,8 85,5 14,5 

Bavarian Nordic Deloitte 0,921 3,548 20,6 79,4 

Bilag 4.1 Honorar fordelt på børsnoteret selskaber 
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Berlin III Deloitte 0,225 0,0375 85,7 14,3 

Berlin 4 PwC 0,255 0,015 94,4 5,6 

Bioporto Deloitte 0,253 0,042 85,8 14,2 

Blue vision KPMG 0,4 0,389 50,7 49,3 

Boconcept PwC 1,473 0,492 75,0 25,0 

Brdr. A&O KPMG 0,948 0,255 78,8 21,2 

Brdr Hartmann Deloitte 2 1,5 57,1 42,9 

Brøndby IF KPMG 0,467 0,092 83,5 16,5 

Cbrain PwC 0,23 0,004 98,3 1,7 

ChemoMetec Deloitte 0,175 0,058 75,1 24,9 

Cimber KPMG 1,35 1,791 43,0 57,0 

Colombus Deloitte 1,633 0,209 88,7 11,3 

Comendo PwC 0,778 0,597 56,6 43,4 

D/S Norden PwC 1,77444 1,99764 47,0 53,0 

Torm Deloitte 2,79 5,022 35,7 64,3 

Dan-ejendomme Deloitte 0,66 1,24 34,7 65,3 

danioinics KPMG 0,119 0,062 65,7 34,3 

Dantax KPMG 0,191 0 100,0 0,0 

DFDS KPMG 6,544 3,558 64,8 35,2 

DiBa Deloitte 0,595 0,059 91,0 9,0 

Djurslands Bank  KPMG 0,37 0,027 93,2 6,8 

DKTI  Deloitte 0,05 0 100,0 0,0 
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DLH B  PwC 0,704 0,33 68,1 31,9 

Egetæpper B  KPMG 0,72 0,377 65,6 34,4 

Erria  PwC 0,792 2,448 24,4 75,6 

Euroinvestor.com  KPMG 0,13 0,015 89,7 10,3 

Exiqon  Deloitte 0,523 0,11 82,6 17,4 

F.E. Bording B  KPMG 0,552 0,023 96,0 4,0 

FirstFarms  KPMG 0,662 0,167 79,9 20,1 

Flugger B  PwC 1,109 0,262 80,9 19,1 

FormueEvolution I  Deloitte 0,125 0,182 40,7 59,3 

FormueEvolution II  Deloitte 0,125 0,017 88,0 12,0 

Formuepleje Epikur  Non big 4 0,364 0,048 88,3 11,7 

Formuepleje LimiTTellus  Non big 4 0,139 0,049 73,9 26,1 

Formuepleje Merkur  Non big 4 0,219 0,049 81,7 18,3 

Formuepleje Optimum  Non big 4 0,199 0,049 80,2 19,8 

Formuepleje Pareto  Non big 4 0,281 0,049 85,2 14,8 

Formuepleje Penta  Non big 4 0,3 0,049 86,0 14,0 

FormuePleje Safe  Non big 4 0,396 0,049 89,0 11,0 

G4S - CPH  KPMG 0,7 0,2 77,8 22,2 

Gabriel Holding  KPMG 0,319 0,467 40,6 59,4 

Genmab  PwC 1,036 0,806 56,2 43,8 

German High Street Properties  PwC 1,412 3,279 30,1 69,9 

Glunz & Jensen  KPMG 1,033 0,555 65,1 34,9 
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Greentech Energy Systems  E&Y 1,40805 4,46255 24,0 76,0 

Grønlandsbanken  Deloitte 0,601 0,058 91,2 8,8 

Gyldendal Deloitte 0,646 0,167 79,5 20,5 

H+H International  KPMG 2,02 1,383 59,4 40,6 

Harboes Bryggeri B  Deloitte 1,632 0,515 76,0 24,0 

Hvidbjerg Bank  PwC 0,393 0 100,0 0,0 

Højgaard Holding KPMG 3,9 3,3 54,2 45,8 

IC Companys  Deloitte 3,7 1,8 67,3 32,7 

InterMail  Non big 4 0,492 0,437 53,0 47,0 

Jensen & Møller Invest  PwC 0,26 0 100,0 0,0 

Jensen & Møller Invest  Deloitte 0,048 0 100,0 0,0 

Jeudan  Deloitte 0,683 0,946 41,9 58,1 

Jyske Bank  Deloitte 6 1 85,7 14,3 

KlimaInvest  Deloitte 0,115 0,035 76,7 23,3 

Kreditbanken  Deloitte 0,761 0,026 96,7 3,3 

Københavns Lufthavne  PwC 1,5 0,3 83,3 16,7 

Land & Leisure  Deloitte 0,671 0,278 70,7 29,3 

Lastas  Non big 4 0,715 0,154 82,3 17,7 

Lollands Bank  Deloitte 0,481 0 100,0 0,0 

Luxor  PwC 0,243 0,075 76,4 23,6 

Lån og Spar Bank  Non big 4 1,252 0 100,0 0,0 

Max Bank  NA NA NA NA NA 
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Migatronic  KPMG 0,445 0,14 76,1 23,9 

Mols-Linien  PwC 0,529 0,782 40,4 59,6 

Monberg & Thorsen B  E&Y 2,6 1,8 59,1 40,9 

Monberg & Thorsen B  KPMG 2,2 1,5 59,5 40,5 

Møns Bank  Deloitte 0,541 0,059 90,2 9,8 

Netop Solutions  Deloitte 0,427 0,005 98,8 1,2 

NeuroSearch  PwC 0,632 1,887 25,1 74,9 

Newscap Holding  KPMG 2,126 2,409 46,9 53,1 

NKT Holding  KPMG 14,3 2,6 84,6 15,4 

Nordea Bank - CPH  KPMG 4 3 57,1 42,9 

Nordfyns Bank  Deloitte 0,489 0,086 85,0 15,0 

Nordic Tankers  PwC 0,50025 2,98425 14,4 85,6 

Nordicom  Deloitte 1,59 0,377 80,8 19,2 

Nordjyske Bank  Non Big 4 0,749 0,09 89,3 10,7 

North Media  Deloitte 1,8 0,8 69,2 30,8 

Novo Nordisk B  PwC 8 10 44,4 55,6 

Novozymes B  PwC 8 8 50,0 50,0 

NTR Holding  Deloitte 0,6 0,4 60,0 40,0 

NunaMinerals D/S  Deloitte 0,398 0,282 58,5 41,5 

Nørresundby Bank  Non Big 4 0,622 0,028 95,7 4,3 

OSSUR ORD OSSUR HF ORD 

SHS  NA NA NA NA NA 

Pandora A/S  E&Y 6 9 40,0 60,0 
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PARKEN Sport & Entertainment  KPMG 1,263 1,129 52,8 47,2 

Per Aarsleff B  PwC 2,87 2,007 58,8 41,2 

Prime Office  PwC 0,29055 0 100,0 0,0 

Rella Holding  Non big 4 0,094 0 100,0 0,0 

RIAS  KPMG 0,357 0,43 45,4 54,6 

Ringkjøbing Landbobank  PwC 0,63 0,032 95,2 4,8 

Roblon B  Deloitte 0,171 0,088 66,0 34,0 

Rockwool E&Y 10 3 76,9 23,1 

Rovsing  PwC 0,276 0,035 88,7 11,3 

Royal Unibrew  E&Y 1,471 0,511 74,2 25,8 

RTX Telecom  Deloitte 0,568 0,256 68,9 31,1 

Salling Bank  PwC 0,576 0,057 91,0 9,0 

Sanistål B  KPMG 1,56 0,868 64,3 35,7 

SAS AB  NA NA NA NA NA 

Scandinavian Brake Systems  KPMG 0,835 1,867 30,9 69,1 

Scandinavian Private Equity  Deloitte 0,175 0 100,0 0,0 

SCF Technologies  Deloitte 0,045 0,0069 86,7 13,3 

Schaumann Properties  NA NA NA NA NA 

Schouw & Co.  KPMG 7,2 4,3 62,6 37,4 

Silkeborg IF Invest B  Deloitte 0,344 0,162 68,0 32,0 

SimCorp  KPMG 2,5926 1,34845 65,8 34,2 

SimCorp  PwC 0,4275 0,27 61,3 38,7 
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Sjælsø Gruppen  PwC 0,055 0,023 70,5 29,5 

Sjælsø Gruppen  Deloitte 1,362 0,913 59,9 40,1 

SKAKO  PwC 0,79 0,391 66,9 33,1 

Skjern Bank  PwC 0,697 0,075 90,3 9,7 

Small Cap Danmark  E&Y 0,25 0,059 80,9 19,1 

Solar B  PwC 3,725 0,745 83,3 16,7 

SP Group  KPMG 0,802 0,25 76,2 23,8 

Spar Nord Bank  KPMG 1,8 1,6 52,9 47,1 

Sparbank  PwC 0,754 1,11 40,5 59,5 

Sparekassen Faaborg  KPMG 0,629 0,292 68,3 31,7 

Sparekassen Himmerland  Non Big 4 1,032 0,3 77,5 22,5 

Sparekassen Hvetbo  Non Big 4 0,445 0,204 68,6 31,4 

Sparekassen Lolland  PwC 3,036 1,702 64,1 35,9 

Svendborg Sparekasse  KPMG 0,445 0,244 64,6 35,4 

Sydbank  KPMG 1 1 50,0 50,0 

TDC  PwC 14 8 63,6 36,4 

Thrane & Thrane  PwC 0,808 0,348 69,9 30,1 

Tivoli  PwC 0,9 0,1 90,0 10,0 

TK Development  Deloitte 1,4 0,3 82,4 17,6 

Topdanmark  Deloitte 5 0 100,0 0,0 

TopoTarget  Deloitte 0,435 1,017 30,0 70,0 

Topsil Semiconductor Materials  Deloitte 0,922 1,126 45,0 55,0 
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Totalbanken  PwC 0,394 0,564 41,1 58,9 

Tower Group  NA NA NA NA NA 

Trifork  Non Big 4 0,2401 0,0224 91,5 8,5 

Tryg  Deloitte 7 2 77,8 22,2 

Tønder Bank  Non Big 4 0,769 0 100,0 0,0 

United International Enterprises 

Ltd  NA NA NA NA NA 

United Plantations Berhad  NA NA NA NA NA 

Veloxis Pharmaceuticals  PwC 0,338 0,141 70,6 29,4 

Vestas Wind Systems  PwC 7,5 7,5 50,0 50,0 

Vestfyns Bank  PwC 0,492 0,078 86,3 13,7 

Vestjysk Bank  PwC 1,477 1,762 45,6 54,4 

Viborg Håndbold Klub  Deloitte 0,11 0,04 73,3 26,7 

VICTOR INTL A/S  Non Big 4 NA NA NA NA 

Victoria Properties  PwC 0,132 0,088 60,0 40,0 

Vinderup Bank  PwC 0,274 0,58 32,1 67,9 

Vordingborg Bank  Deloitte 0,507 0,119 81,0 19,0 

William Demant Holding  Deloitte 9 3 75,0 25,0 

ZEALAND PHARMA AS PwC 0,232 0,327 41,5 58,5 

Århus Elite B  Deloitte 0,345 0,324 51,6 48,4 

Ø.K.  KPMG 1 4 20,0 80,0 

Østjydsk Bank  Deloitte 0,756 0,139 84,5 15,5 
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Samlet Honorar 2011   400,22344 277,23779 59% 41% 
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From: Thomas Ryttersgaard <DKTRY@chr-hansen.com> 

Subject: Fw: Speciale om revision og regulering  

Date: April 12, 2012 9:51:12 AM GMT+02:00 

To: gunnarfreyr@mac.com 

1 Attachment, 3 KB 

Hej Gunnar, 

Vi har haft PwC som revisorer siden 2005. 

Med venlig hilsen/Best regards 

Thomas Ryttersgaard 

Manager, Group Reporting 

******************************************** 

Chr. Hansen Holding A/S 

Boege AllO 10-12 
DK-2970 Hoersholm 

Direct phone: +45 45 74 73 09 

Cell phone: +45 29 42 27 47 
Fax: +45 45 74 89 44 
E-mail: dktry@chr-hansen.com 

 ----- Forwarded by Thomas Ryttersgaard/Hoersholm/DK/ChrHansen on 12-04-2012 
09:49 -----  

From: Anders Mohr Christensen/Hoersholm/DK/ChrHansen 

Thomas Ryttersgaard/Hoersholm/DK/ChrHansen@ChrHansen 

11-04-2012 16:06 

To: 

Date: 

Subject: Fw: Speciale om revision og regulering 

Thomas, 

Vil du svare pŒ denne 

Anders 

Anders Mohr Christensen 

Senior Director IR 

Chr Hansen Holding A/S 

Horsholm - Denmark 
+45 4574 7618 

 ----- Forwarded by Anders Mohr Christensen/Hoersholm/DK/ChrHansen on 

11/04/2012 16:06 ------  
From: donotreply@broadcast.shareholder.com 

Anders Mohr Christensen/Hoersholm/DK/ChrHansen@ChrHansen 

11/04/2012 16:05 

To: 

Date: 

Subject: Speciale om revision og regulering 

mailto:DKTRY@chr-hansen.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:dktry@chr-hansen.com
mailto:donotreply@broadcast.shareholder.com
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From: Martin Lykke <dkmly@coloplast.com> 

Subject: FW: Speciale om revision og regulering 

Date: April 12, 2012 8:36:47 AM GMT+02:00 

To: "gunnarfreyr@mac.com" <gunnarfreyr@mac.com> 

Hej Gunnar 

PwC har v3/4ret revisorer for os siden Arsrapporten 1997/98. 

Der har dog været udskiftning blandt de underskrivende revisorer i 

perioden. Best regards/Med venlig hilsen 

Martin Lykke 

Head of Group Controlling and Reporting 

Corporate Finance Coloplast A/S 

Holtedam 1 

DK-3050 Humleb3/4k 

tel./mob. +45 4911 4001 

This Coloplast e-mail may contain confidential information and is intended only for the addressee. You may not disclose such confidential information. If 

you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete this mail. 

From: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com] 

Sent: Wednesday, April 11, 2012 07:09 AM 
To: Henrik Nord 

Subject: Speciale om revision og regulering 

K3/4re Henrik, 

Jeg skriver i anledning af mit speciale pŒ cand.merc.aud studiet, hvor jeg er i gang med at vurdere EU kommissionens forslag til regulering af 

revisionsbranchen. EU pŒpeger blandt andet at det ofte er samme revisor der har den pŒg3/4ldende klient over en Œrr3/4kke, og i den forbindelse kunne jeg godt 
t3/4nke mig at spørge hvor l3/4nge i har haft PwC som revisorer? 

Har du mulighed for at give mig lidt historik? Kan se pŒ jeres hjemmeside at de ogsŒ var revisorer pŒ jeres Œrsregnskab i 1998. 

Du skal pŒ forhŒnd have mange tak for hj3/4lpen, 

Med Venlig Hilsen, 

Gunnar Freyr Gunnarsson  

 

mailto:dkmly@coloplast.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com]
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 From: Mikael Deigaard <MD@danskebank.dk> 

Subject: Re: Speciale om revision og regulering  

Date: April 11, 2012 5:41:45 PM GMT+02:00 

To: Gunnar Freyr Gunnarsson <gunnarfreyr@mac.com> 

1 Attachment, 10 MB 

Det sidste regnskab jeg har i vores elektroniske arkiv er det vedh3/4ftede fra 1990. 

Kind regards, 
Mikael Deigaard 

Danske Bank 

Investor Relations 

Holmens Kanal 2-12 
DK-1092 Copenhagen K 
Denmark 

Phone +45 45 14 0605 

md@danskebank.com 

www.danskebank.com 

Gunnar Freyr Gunnarsson <gunnarfreyr@mac.com> 

11-04-2012 15:39 

To Mikael Deigaard/MD/Intranet/DDB@DKDDB04 

cc 

Subject Re: Speciale om revision og regulering 

Hej Mikael, 

Tak for din tilbagemelding. 

Jeg har v3/4ret inde og kigge og kan se at det 3/4ldste regnskab i jeres arkiv er fra 1998, hvor det fortsat er KPMG/Grothen & Perregaard der er revisorer. 

Er det muligt at jeg kan finde ud af hvilket Œrstal de blev revisorer for jer? 

Endnu engang mange tak for hj3/4lpen. 

Med Venlig Hilsen, 

Gunnar Freyr Gunnarsson 

On Apr 11, 2012, at 2:49 PM, Mikael Deigaard wrote: 

Hej Gunnar, 

Du kan finde hvem der har fungeret som revisor pŒ revisionspŒtegningen i vores regnskabsrapporter. Jeg kan f.eks. se at i 2000 rapporten, har KPMG og Grothen & Perregaard udført 

revisionen. Du kan finde vores gamle rapporter i vores finansielle arkiv pŒ hjemmesiden : 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/regnskaber/Pages/Finansiel-information.aspx?tab=0#tabanchor 

Kind regards, 

Mikael Deigaard 

Danske Bank 

Investor Relations 

Holmens Kanal 2-12 
DK-1092 Copenhagen K 
Denmark 

Phone +45 45 14 0605 

md@danskebank.com 

www.danskebank.com 

Mobile +45 25 55 63 37 

Forwarded by Elisabeth Toftmann Klintholm/ELAS/Intranet/DDB on 11/04/2012 09:45  

Gunnar Freyr Gunnarsson <gunnarfreyr@mac.com> 

mailto:MD@danskebank.dk
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:md@danskebank.com
http://www.danskebank.com/
mailto:gunnarfreyr@mac.com
http://f.eks.se/
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/regnskaber/Pages/Finansiel-information.aspx?tab=0#tabanchor
mailto:md@danskebank.com
http://www.danskebank.com/
mailto:gunnarfreyr@mac.com
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From: Flemming Ole Nielsen - DSV <ßemming.o.nielsen@DSV.COM> 

Subject: FW: Question to Flemming Ole Nielsen, Speciale om revi 

Date: April 16, 2012 3:42:28 PM GMT+02:00  

To: "gunnarfreyr@mac.com" <gunnarfreyr@mac.com> 
1 Attachment, 3 KB 

K3/4re Gunnar, 

Tak for din mail. 

KPMG har v3/4ret generalforsamlingsvalgt revisor for DSV siden 2010 (valgt pŒ ordin3/4r generalforsamling i marts 

2010). I perioden 2008 Ð 2009 var Ernst & Young valgt som revisorer. 

KPMG var ogsŒ valgt som revisor i perioden 2002 Ð 2007, heraf sammen med Ernst & Young i perioden 2002-2005 (mens der var krav om 2 

revisorer). 

HŒber at dette hj3/4lper, ellers sig til. 

Med venlig hilsen / Best regards 

Flemming Ole Nielsen 

Investor Relations Manager 

 

DSV A/S 

Banemarksvej 58 
P.O. Box 318 

DK-2605 Brøndby 

+45 43 20 30 40 Tel. 

+45 43 20 33 92 Direct Tel. 

+45 25 41 68 04 Mobile 

+45 43 20 30 98 Fax 

ZZFONI Invoice ref 

flemming.o.nielsen@dsv.com 
www.dsv.com 

From: Tina Bobbies - DSV 

Sent: 12 April 2012 09:56 

To: Flemming Ole Nielsen - DSV 
Cc: Martin Andreasen - DSV 

Subject: FW: Question to Flemming Ole Nielsen, Speciale om revi 

Fra IR. 

Med venlig hilsen / Best regards 

Tina Bobbies 

Secretary 
Group Finance 

 

From: donotreply@broadcast.shareholder.com 

[mailto:donotreply@broadcast.shareholder.com] Sent: 11 April 2012 16:23 

To: Investor - DSV 

mailto:ßemming.o.nielsen@DSV.COM
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:flemming.o.nielsen@dsv.com
http://www.dsv.com/
ftp://From:_donotreply@broadcast.shareholder.com/
mailto:donotreply@broadcast.shareholder.com]
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From: Pernille Friis Andersen <pefa@ßsmidth.com> 

Subject: RE: Speciale om revision og regulering 

Date: April 19, 2012 10:01:39 PM GMT+02:00  

To: Gunnar Freyr Gunnarsson <gunnarfreyr@mac.com> 

K3/4re Gunnar, 

Undskyld mit sene svar. 

Indtil 1942 var regnskaberne underskrevet af en person. I 1943 var regnskabet underskrevet af Schøbel & Marholdt (nu Deloitte) 

og det har det v3/4ret lige siden. I perioden 1982 til 2005 var KPMG (Centralanstalten for revision) hovedrevisor og Schøbel & 

Marholdt/Deloitte medrevisorer. 

Fra 2006 har Deloitte v3/4ret ene revisor. 

Best regards, 

Pernille Friis Andersen 

Head of Corporate Communications & Investor Relations 

M.Sc. 
Direct +45 36 18 18 87 á Mobile +45 30 93 18 87 

pefa@flsmidth.com 

From: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com] 

Sent: 11 April 2012 16:30 
To: Pernille Friis Andersen 

Subject: Speciale om revision og regulering 

K3/4re Pernille, 

Jeg skriver i anledning af mit speciale pŒ cand.merc.aud studiet, hvor jeg er i gang med at vurdere EU kommissionens forslag til regulering af 

revisionsbranchen. EU pŒpeger blandt andet at det ofte er samme revisor der har den pŒg3/4ldende klient over en Œrr3/4kke, og i den forbindelse kunne jeg godt 

t3/4nke mig at spørge hvor l3/4nge i har haft Deloitte som revisorer? 

Kan se at Deloitte ogsŒ var jeres revisorer i 1999/9, men hvornŒr blev de første gang valgt som jeres revisor? 

Du skal pŒ forhŒnd have mange tak for hj3/4lpen, 

Med Venlig Hilsen, 

Gunnar Freyr Gunnarsson 

 

mailto:pefa@ßsmidth.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:pefa@flsmidth.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com]
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From: Per Soerensen <psoerensen@gn.com> 

Subject: FW: Speciale om revision og regulering 

Date: April 13, 2012 1:09:39 PM GMT+02:00 

To: "gunnarfreyr@mac.com" <gunnarfreyr@mac.com> 

Hej Gunnar 

Vi kan ikke sige præcist hvornår KPMG blev valgt første gang, men vi ved, at vi har anvendt dem i over 50 år. Det betyder selvfølgelig 

ikke, at deter de samme personer, som har revideret os i over 50 år, i det både partnere og revisionsteams udskiftes med 

mellemrum. 

Med venlig hilsen/Best regards 

Per Sørensen 

Director 
Consolidation, External Reporting & Financial 

Controlling 

GN Store Nord A/S & GN Netcom A/S 

Lautrupbjerg 7 
2750 Ballerup 

Denmark 

Phone +45 4575 0364 

 Mobile 
E-mail psoerensen@gn.com  

+45 3054 4754 

Web www.gn.com 

From: Morten R Kjellev On Behalf Of Investor GN 

Sent: 13. april 2012 09:03 
To: Per Soerensen 
Subject: FW: Speciale om revision og regulering 

Hej Per 

Har du mulighed for at svare nedenstående? 

Mvh. 
Morten 

From: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com] 

Sent: 11. april 2012 16:34 
To: Investor GN 
Subject: Speciale om revision og regulering 

K3/4re Investor Relations, 

Jeg skriver i anledning af mit speciale pŒ cand.merc.aud studiet, hvor jeg er i gang med at vurdere EU kommissionens forslag til regulering af 

revisionsbranchen. EU pŒpeger blandt andet at det ofte er samme revisor der har den pŒg3/4ldende klient over en Œrr3/4kke, og i den forbindelse kunne jeg godt 
t3/4nke mig at spørge hvor l3/4nge i har haft KPMG som revisorer, herunder hvilket Œr de første gang blev valgt?  

Du skal pŒ forhŒnd have mange tak for hj3/4lpen, 

Med Venlig Hilsen, 

Gunnar Freyr Gunnarsson  

 

mailto:psoerensen@gn.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:psoerensen@gn.com
http://www.gn.com/
mailto:gunnarfreyr@mac.com]


 
 

130 

 

 

From: Karsten Andersen <karsten.andersen@nkt.dk> 

Subject: FW: Speciale om revision og regulering 

Date: April 12, 2012 12:59:22 PM GMT+02:00 

To: "gunnarfreyr@mac.com" <gunnarfreyr@mac.com> 

Cc: Anne Schoen <anne.schoen@nkt.dk> 

1 Attachment, 1 KB 

Hej Gunnar, 

Vi har haft KPMG i gennem mange år  – mere end 25 år. Dog har der igennem disse år været udskiftning på revisionsteamet. 

Vi har tidligere ligeledes haft Deloitte sammen med KPMG – i forbindelse med to-revisor-systemet for børsnoterede virksomheder. 

Best regards/Venlig hilsen 

Karsten Riis Andersen 

Group Finance Manager 
NKT Holding A/S 

Vibeholms Allé 25 
DK-2605 Brøndby 

Tel: +45 4348 2000 
Direct: +45 4348 3243 
Mobile: +45 2128 9936 

e-mail: karsten.andersen@nkt.dk 

www.nkt.dk 

 
AIMER: 

This e-mail and accompanying documents contain privileged confidential information. The information is intended only for the recipient(s) named. Any unauthorised disclosure, copying, distribution, 

exploitation or the taking of any action in reliance of the content of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error we would be obliged if you would delete the e-mail and 

attachments and notify the dispatcher by return e-mail or at +45 4348 2000  P Please consider the environment before printing this mail note.  

From: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com 

Sent: 11. april 2012 16:40 
To: Anne Schoen 

Subject: Speciale om revision og regulering 

K3/4re Anne, 

Jeg skriver i anledning af mit speciale pŒ cand.merc.aud studiet, hvor jeg er i gang med at vurdere EU kommissionens forslag til regulering af 

revisionsbranchen. EU pŒpeger blandt andet at det ofte er samme revisor der har den pŒg3/4ldende klient over en Œrr3/4kke, og i den forbindelse kunne jeg godt 
t3/4nke mig at spørge hvor l3/4nge i har haft KPMG som revisorer, herunder hvilket Œr de første gang blev valgt?  

Du skal pŒ forhŒnd have mange tak for hj3/4lpen, 

Med Venlig Hilsen, 

Gunnar Freyr Gunnarsson  

 

mailto:karsten.andersen@nkt.dk
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:anne.schoen@nkt.dk
mailto:karsten.andersen@nkt.dk
http://www.nkt.dk/
mailto:gunnarfreyr@mac.com
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From: "LHOG (Lars Holgersen)" <lhog@novonordisk.com> 

Subject: FW: Kandidatafhandling vedr. regulering af revision  

Date: April 16, 2012 4:32:22 PM GMT+02:00 

To: "gunnarfreyr@mac.com" <gunnarfreyr@mac.com> 

Cc: "LBPJ (Lars Borup Jacobsen)" <lbpj@novonordisk.com> 

Kære Gunnar, 

Price Waterhouse (som nu hedder PricewaterhouseCoopers) blev valgt som revisor for første gang i april 1982 for Novo 

Industri A/S (inden fusionen mellem Nordisk Gentofte og Novo Industri A/S i 1989) og har v3/4ret revisor for Novo 

Nordisk A/S lige siden. 

Du kan i øvrigt finde mere information pŒ vores hjemmeside: 

http://www.novonordisk.com/about us/corporate governance/audit.asp 

Bh, 

Lars Holgersen 

Lars Holgersen 

State Authorised Public Accountant 
IFRS Financial Controller 

CAS (Corporate Accounting Services) 

Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 

Building 6A 

DK-2880 Bagsv3/4rd 

Denmark 
+45 4442 9158 (direct) 

+45 3079 7749 (mobile) 

lhog@novonordisk.com 

Changing the world of diabetes 

Novo Nordisk’s TakeAction! volunteer programme encourages employees to join the fight against diabetes both locally and globally See how  

This e-mail (including any attachments) is intended for the addressee(s) stated above only and may contain confidential information protected by law. You are 

hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e-mail or use of information contained herein is strictly prohibited and 

may violate rights to proprietary information. If you are not an intended recipient, please return this e-mail to the sender and delete it immediately hereafter. 

Thank you. 

From: LBPJ (Lars Borup Jacobsen) 

Sent: 11. april 2012 16:55 
To: LHOG (Lars Holgersen) 

Subject: FN: Kandidatafhandling vedr. regulering af revision  

Hej Lars 

Vil du give et kort svar? 

Pft. 

Lars 

From: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com] 

Sent: 11. april 2012 16:50 
To: LBPJ (Lars Borup Jacobsen) 

Subject: Kandidatafhandling vedr. regulering af revision 

K3/4re Investor Relations, 

Jeg skriver i anledning af mit speciale pŒ cand.merc.aud studiet, hvor jeg er i gang med at vurdere EU kommissionens forslag til regulering af 

revisionsbranchen. EU pŒpeger blandt andet at det ofte er samme revisor der har den pŒg3/4ldende klient over en Œrr3/4kke, og i den forbindelse kunne jeg godt 

mailto:lhog@novonordisk.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:lbpj@novonordisk.com
http://www.novonordisk.com/about
mailto:lhog@novonordisk.com
mailto:gunnarfreyr@mac.com]
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From: Mira Mi Song Nielsen <mira.nielsen@tryg.dk> 

Subject: Fw: Vs: Speciale om revision og regulering 

Date: April 12, 2012 9:44:15 AM GMT+02:00 

To: gunnarfreyr@mac.com 

Hej, 

Vi har i hvert fald haft Deloitte siden 2001, hvor Tryg blev splittet fra Nordea (jeg ved ikke om vi under Nordea ogsŒ havde Deloitte) 

Vores 2. revisorer er skiftet løbende. 

Under alle omst3/4ndigheder bliver vi ramt af de strammere krav som de foreligger nu. 

Venlig hilsen 

Mira Nielsen 

Koncernregnskabschef 

Tryg | Accounting, N15 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup 

Telefon: 23 74 63 97 | Mobil: 23 74 63 97 | Fax: 44 20 66 35 

E-mail: mira.nielsen@tryg.dk | Besøg os pŒ www.tryg.  dk 

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup 

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. SŒfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom sam t slette e-mailen. 

Forwarded by Mira Mi Song Nielsen/okoammn/TRYG on 12-04-2012 08:45 

From: Lars Bentsen Møller/pkpelbm/TRYG 

Mira Mi Song Nielsen@TRYG To: 

Date: 11-04-2012 21:14 

Subject: Vs: Speciale om revision og regulering 

mailto:mira.nielsen@tryg.dk
mailto:gunnarfreyr@mac.com
mailto:mira.nielsen@tryg.dk
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Sefrioui, Yassir (DK - Copenhagen) 

From: yassir sefrioui [yassirsefrioui@gmail.com] 
Sent: 30. maj 2012 03:06 
To: Sefrioui, Yassir (DK - Copenhagen) 

Re: Forslag til at mindske forventningskløften til revisorerne 

Subject: 

Den 3. maj 2012 15.11 skrev Klaus Struwe <struwe@post9.tele.dk>: 

Kære Gunnar og Yassir, 

Det ville være rart, hvis jeg kunne svare kort og klart. 

Hovedproblemet er ikke hvilke oplysninger man kan gS ud og lede efter. Hovedproblemet er at almindelige mennesker ikke gSr pS jagt efter 

viden. 

Oplysninger pS revisorers og de reviderede selskabers hjemmesider vil hjælpe noget, men der er brug for at opdatere almindelige menneskers 

baggrundsviden. 

Venlig hilsen 

Klaus 

Fra: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com] 

Sendt: 2. maj 2012 10:37 

Til: Klaus Struwe 
Cc: Yassir Sefrioui 

Emne: Re: Forslag til at mindske forventningskløften til revisorerne 

1 

mailto:yassirsefrioui@gmail.com
mailto:struwe@post9.tele.dk
mailto:gunnarfreyr@mac.com]
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Kære Klaus, 

Tak for din hurtige tilbagemelding og interessante input. 

Du nævner at udfordringen er at nedbryde den forkerte tillid(mistillid) og opbygge den "rigtige" tillid. Vurderer du at en løsning på dette eventuelt kan ske ved at 

revisorerne kommunikerer deres proces ud, fx via deres hjemmesider - eller andet offentligt tilgængeligt materiale. 

Vores forslag til en let forståelig forklaringen af processen/metodikken skal være med til at give en almindelig regnskabsbruger en klar forståelse for revisors rolle i 

hele regnskabsprocessen, samt hvilken betydning og værdi der kan tillægges en påtegning i en årsrapport. 

Materialet tager ikke udgangspunkt i revision af en specifik virksomhed eller branche, men er en form for generisk redegørelse for de basale 

revisionsprincipper og -sammenhænge. 

Vil dette give mening for jeres medlemmer og være tilstrækkeligt til at mindske forventningskløften (forklaringskløften)? 

Endnu en gang tak for din respons og vi glæder os til at høre din mening. 

Med Venlig Hilsen 

Yassir og Gunnar 

2 
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On May 1, 2012, at 3:08 PM, Klaus Struwe wrote: 

Kære Gunnar og Yassir, 

Tak for Jeres henvendelse. Det lyder som et interessant projekt. 

Dansk Aktionærforenings interesser i forhold til revision er knyttet til virksomheder, der udbyder deres værdipapirer til offentligheden og til de virksomheder i den 

finansielle sektor, der formidler eller rådgiver om placering af borgernes opsparing. 

For mig at se er en af de største udfordringer for almindelige mennesker, der overvejer, om de skal købe, holde eller sælge værdipapirer, at de ikke kender reglerne om 

regnskaber og revision. De har derfor ofte en meget stor tillid til det, der står i årsrapporten, regnskabet og revisionsrapporten. Almindelige mennesker går ud fra, at når en 

revisor har givet en blank påtegning, så er virksomheden økonomisk og etisk i orden. 

Udfordringen for revisorerne og for mange andre er derfor at ændre de holdninger almindelige mennesker har. Nedbryde den forkerte tillid, men samtidig at opbygge 

en ny tillid, der hænger bedre sammen med det arbejde en revisor udfører og de budskaber der bringes i revisionspåtegninger. 

Det var det, som jeg tænkte på med mine bemærkninger forleden på seminaret. 

Venlig hilsen 

3 



1

Sefrioui, Yassir (DK - Copenhagen)

From: yassir sefrioui [yassirsefrioui@gmail.com]
Sent: 30. maj 2012 03:06
To: Sefrioui, Yassir (DK - Copenhagen)
Subject: Re: Forslag til at mindske forventningskløften til revisorerne

Den 3. maj 2012 15.11 skrev Klaus Struwe <struwe@post9.tele.dk>:

Kære Gunnar og Yassir,

Det ville være rart, hvis jeg kunne svare kort og klart.

Hovedproblemet er ikke hvilke oplysninger man kan gå ud og lede efter. Hovedproblemet er at almindelige mennesker ikke går på jagt efter viden.

Vi har en idé om hvordan ting er, som vi har fået gennem vores uddannelse, vores arbejde og vores følgen med i medierne. På de områder, hvor man er fagmand, ved man
at det ikke er nok med denne ”baggrundsviden”. Vi ved, at inden for vores fagområde er vi nødte til at søge efter præcis information.

Oplysninger på revisorers og de reviderede selskabers hjemmesider vil hjælpe noget, men der er brug for at opdatere almindelige menneskers baggrundsviden.

Venlig hilsen

Klaus

Fra: Gunnar Freyr Gunnarsson [mailto:gunnarfreyr@mac.com]
Sendt: 2. maj 2012 10:37
Til: Klaus Struwe
Cc: Yassir Sefrioui
Emne: Re: Forslag til at mindske forventningskløften til revisorerne



2

Kære Klaus,

Tak for din hurtige tilbagemelding og interessante input.

Du nævner at udfordringen er at nedbryde den forkerte tillid(mistillid) og opbygge den "rigtige" tillid. Vurderer du at en løsning på dette eventuelt kan ske ved
at revisorerne kommunikerer deres proces ud, fx via deres hjemmesider - eller andet offentligt tilgængeligt materiale.

Vores forslag til en let forståelig forklaringen af processen/metodikken skal være med til at give en almindelig regnskabsbruger en klar forståelse for revisors
rolle i hele regnskabsprocessen, samt hvilken betydning og værdi der kan tillægges en påtegning i en årsrapport.

Materialet tager ikke udgangspunkt i revision af en specifik virksomhed eller branche, men er en form for generisk redegørelse for de basale
revisionsprincipper og -sammenhænge.

Vil dette give mening for jeres medlemmer og være tilstrækkeligt til at mindske forventningskløften (forklaringskløften)?

Endnu en gang tak for din respons og vi glæder os til at høre din mening.

Med Venlig Hilsen

Yassir og Gunnar
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On May 1, 2012, at 3:08 PM, Klaus Struwe wrote:

Kære Gunnar og Yassir,

Tak for Jeres henvendelse. Det lyder som et interessant projekt.

Dansk Aktionærforenings interesser i forhold til revision er knyttet til virksomheder, der udbyder deres værdipapirer til offentligheden og til de virksomheder i den
finansielle sektor, der formidler eller rådgiver om placering af borgernes opsparing.

For mig at se er en af de største udfordringer for almindelige mennesker, der overvejer, om de skal købe, holde eller sælge værdipapirer, at de ikke kender reglerne om
regnskaber og revision. De har derfor ofte en meget stor tillid til det, der står i årsrapporten, regnskabet og revisionsrapporten. Almindelige mennesker går ud fra, at når en
revisor har givet en blank påtegning, så er virksomheden økonomisk og etisk i orden.

Udfordringen for revisorerne og for mange andre er derfor at ændre de holdninger almindelige mennesker har. Nedbryde den forkerte tillid, men samtidig at opbygge en
ny tillid, der hænger bedre sammen med det arbejde en revisor udfører og de budskaber der bringes i revisionspåtegninger.

Det var det, som jeg tænkte på med mine bemærkninger forleden på seminaret.

Venlig hilsen
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Kære Charlotte & Klaus

Vi er i øjeblikket i gang med at færdiggøre vores kandidatafhandling på Cand.Merc.Aud studiet. Vores emne er EU regulering, med fokus på Grønbogen og
forslaget til Forordningen. Vi deltog for nyligt i FSR’s seminar om fremtidens revision, hvor den eksisterende forventningskløft endnu engang blev illustreret.

Som led i vores afhandling overvejer vi forskellige tiltag til hvordan forventningskløften kan mindskes. Vi arbejder på en simplificeret forklaring af
revisionsmetodikken/processen som revisorerne kan fremlægge, fx på deres hjemmesider og andet offentligt tilgængeligt materiale. I den forbindelse er vi
interesserede i at vide hvad regnskabsbrugeren gerne vil have forklaret og om I generelt vurderer at det vil have værdi for jeres medlemmer?

Hvis ja, vil vi gerne vide hvilke områder og begreber, det er som investorerne vil have uddybet, som led i den samlede forståelse af
revisionsmetodikken/processen?

Jeres input og feedback er af stor værdi for os og vi ser frem til at høre fra jer

På forhånd tak

Gunnar & Yassir
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