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SUMMARY 

During the financial crisis several cases where financial statements have wrongfully been given an unquali-

fied opinion have emerged. The EU-Commission takes this matter as a sign that the independence of audi-

tors is lacking and they are very concerned with changing the conditions under which auditors work so the 

independence is strengthened. Two of the initiatives that the EU-Commission wants to introduce are man-

datory audit firm rotation and restrictions on providing non-audit services. These initiatives are a part of a 

new regulation that applies to Public Interest Entities (PIE’s) and audit firms that audit PIE’s. The regulation 

includes other initiatives as well but these two matters seem to have raised the biggest resistance in the 

audit industry as well as other stakeholders such as academia and the companies themselves. 

This thesis describes the threats against auditor independence in relation to tenure and non-audit services 

as well as the existing regulation that enforces auditor independence and it reviews the proposed regula-

tion. It also presents the arguments for and against implementing mandatory audit firm rotation and re-

strictions on providing non-audit services with the biggest argument against both rotation and restriction 

on non-audit services being lost knowledge about the entities. 

An analysis on prior studies reveals that implementing mandatory audit firm rotation would most likely be 

damaging to audit quality; the results on non-audit services are not quite as clear but do point to the fact 

that it would also be damaging to audit quality to implement restrictions on providing non-audit services. 

These results are somewhat confirmed by my own study on Danish data. A study also suggests that non-

audit services are only damaging to audit quality when tenure is short which undermines the evidence on 

the proposed regulation as mandatory audit firm rotation causes tenure to be just that. 

In conclusion everything points to the fact that there is no evidence on the proposed regulation with regard 

to audit firm rotation. As regards non-audit services the results are not as clear but still suggest that there is 

no evidence on the proposed regulation about this action, either. This is the conclusion in both the re-

viewed studies as well as my own study. 
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1. INDLEDENDE AFSNIT 

1.1. INDLEDNING 

I løbet af finanskrisen er flere sager dukket op, særligt fra den finansielle sektor, hvor regnskaber i første 

omgang er blevet godkendt af revisorerne for senere hen at vise sig at være af en stand, der måske ikke 

burde være blevet påført en blank påtegning. EU-Kommissionen er af den overbevisning, at dette skyldes 

en lav revisionskvalitet som følge af mangel på tilstrækkelig uafhængighed og skepticisme hos revisorerne. 

Da revision er en af nøglefaktorerne i forhold til at opretholde finansiel stabilitet, idet revision giver forvis-

ning om, at virksomhedernes regnskaber er retvisende, er revision af høj kvalitet en vigtig medspiller i op-

gaven med at reetablere stabilitet og tillid til markedet (Impact assessment). 

EU-Kommissionen ønsker som følge af kvaliteten af nogle revisioner at ændre lovgivningen, således at reg-

lerne bliver strammet, hvilket ifølge EU-Kommissionen vil medføre højere revisionskvalitet. To af de vigtig-

ste virkemidler i Forordningen, som EU-Kommissionen har udarbejdet og sendt til videre gennemgang, er 

rotationspligt for revisionsfirmaer samt begrænsning af revisorernes levering af ikke-revisionsydelser. 

Disse to tiltag er langt de mest omdiskuterede i debatten, og i høringssvarene til den Grønbog om bl.a. revi-

sionskvalitet, som EU-Kommissionen udsendte i oktober 2010 med 700 høringssvar til følge, fokuserer 

mange af interessenterne på netop disse to spørgsmål. Revisorerne mener generelt, at de seneste lovæn-

dringer til styrkelse af uafhængigheden, som bl.a. en ændring af de generelle uafhængighedsregler til nye 

regler om konkret uafhængighed, implementeringen af revisionskomiteer og obligatorisk kvalitetskontrol 

via Revisortilsynet samt intern rotation af den eller de underskrivende revisorer, endnu ikke har fået nok tid 

til at vise, om de i sig selv kan styrke uafhængigheden til et tilfredsstillende niveau. 

Længden af revisors ansættelsesperiode og revisors levering af ikke-revisionsydelser har dog gennem læn-

gere tid været genstand for diskussion, hvorfor der er foretaget mange undersøgelser, der forsøger at kort-

lægge, om der er en sammenhæng mellem revisionskvaliteten og henholdsvis længden af ansættelsesperi-

oden og leveringen af ikke-revisionsydelser. Resultaterne fra disse undersøgelser er dog ikke entydige. 

 

1.2. PROBLEMSTILLING 

De to lovforslag, der har skabt den største opmærksomhed, er som nævnt forslagene om tvungen rotation 

af revisionsfirmaer og begrænsning af ikke-revisionsydelser, hvilke EU-Kommissionen mener, vil styrke revi-

sorernes uafhængighed. Revisorstanden i særdeleshed er meget imod implementeringen af disse lov-



6 
 

forslag, fordi de vil have store konsekvenser for deres arbejde, og fordi de, såvel som flere andre interes-

senter, ikke mener, at de vil have den ønskede positive effekt på revisionskvaliteten, men tværtimod risike-

rer at skade den. Mange revisorer mener ikke, at der er et problem med uafhængigheden, og mener desu-

den, at lovforslagene vil have en direkte negativ effekt på revisionskvaliteten. Der er således stor uenighed 

om, hvorvidt der er belæg for at implementere de omtalte lovforslag. 

Hvis lovforslaget om rotationspligt implementeres, vil det betyde, at 20 % af virksomhederne hvert år skal 

skifte revisor, i forhold til i dag hvor det kun er 4-5 % af virksomhederne, der på et år skifter revisor. Med 

hensyn til lovforslaget om begrænsningen af ikke-revisionsydelser, viser en gennemgang af danske, børsno-

terede virksomheder, at honoraret for ikke-revisionsydelser i gennemsnit udgør 44,5 % af det samlede ho-

norar (Warming-Rasmussen, 2011). Selv om ikke alle ikke-revisionsydelser forbydes, og lovforslaget kun 

gælder for PIE’s, peger det på, hvor alvorligt en begrænsning af revisors adgang til at levere ikke-

revisionsydelser kan blive. 

Med tanke på de skader, som en forkert lovgivning af denne type kan påføre ikke bare revisionsbranchen, 

men hele det finansielle samfund, må man være helt sikker på, at tiltagene vil have den ønskede effekt på 

revisionskvaliteten, før man beslutter at implementere dem. På den anden side er det også nødvendigt at 

foretage ændringer på området, hvis det kan påvises, at revisorernes uafhængighed kompromitteres som 

følge af lange ansættelsesperioder og leveringen af ikke-revisionsydelser, og i det tilfælde kan det være 

nødvendigt at stramme uafhængighedsreglerne ved f.eks. at implementere omtalte lovforslag. 

Udover at spørgsmålene om rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser er de mest omdiskute-

rede og vil have de største konsekvenser, hvis de gennemføres, tyder nogle undersøgelser på, at der er en 

sammenhæng mellem ansættelsesperiode (spørgsmålet om rotationspligt) og levering af ikke-

revisionsydelser i forhold til at sammenholde begge faktorer med revisionskvaliteten. 

På baggrund af den store uenighed og usikkerhed om, hvorvidt implementeringen af rotationspligt og be-

grænsning af ikke-revisionsydelser vil styrke eller svække revisionskvaliteten, og fordi lovforslagene vil have 

store økonomiske konsekvenser for revisionsfirmaerne, hvis de implementeres, er dette emne højst rele-

vant at undersøge nærmere. 

 

1.3. PROBLEMFORMULERING 

Afhandlingens overordnede formål er at besvare følgende problemformulering: 
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I hvilket omfang er der belæg for EU-Kommissionens forslag omkring rotation af revisionsfirmaer samt 

begrænsningen af revisors ikke-revisionsydelser? 

Jeg har udarbejdet følgende fire arbejdsspørgsmål for at kunne besvare problemformuleringen: 

1. Hvordan er EU-Kommissionens forslag teoretisk underbygget? 

2. Hvilke argumenter i debatten underbygger henholdsvis modsiger EU-Kommissionens forslag? 

3. I hvilket omfang giver tidligere undersøgelser belæg for EU-Kommissionens forslag? 

4. Hvordan er sammenhængen mellem revisionskvalitet i Danmark og henholdsvis længden af revi-

sors ansættelsesperiode og revisors levering af ikke-revisionsydelser? 

Jeg anskuer således EU-Kommissionens belæg ud fra 4 forskellige perspektiver, hvilke er uddybet herunder. 

Ad 1. EU-Kommissionens argumentation for at implementere lovforslagene er primært, at det vil styrke 

revisors uafhængighed. Jeg vil derfor klarlægge, hvilke trusler der findes imod revisors uafhængighed, samt 

hvilken regulering med hensyn til revisors uafhængighed der allerede findes til at imødekomme disse trus-

ler og generelt styrke revisors uafhængighed. 

Ad 2. Jeg vil klarlægge, hvilke argumenter der fremføres for og imod henholdsvis tvungen rotation af revisi-

onsfirmaer og begrænsning af revisors levering af ikke-revisionsydelser. Det vil jeg gøre ved at gennemgå 

høringssvar til Grønbogen fra relevante interessenter og andre kilder i debatten samt holde argumenterne 

op imod det teoretiske afsnits beskrivelse af trusler imod revisors uafhængighed. Dette anskuer belægget 

for lovforslagene ud fra den generelle debat, hvori argumenterne for og imod lovforslagene er fremført. 

Ad 3. Jeg vil gennemgå tidligere undersøgelser om sammenhængen mellem henholdsvis længden af revi-

sors ansættelsesperiode og revisionskvalitet og revisors levering af ikke-revisionsydelser og revisionskvali-

tet for at se, om de bekræfter eller afkræfter de fremfundne argumenter, og om de dermed giver belæg for 

EU-Kommissionens forslag. 

Ad 4. Jeg vil foretage min egen undersøgelse med data fra danske virksomheder for at efterprøve de kon-

klusioner, som andre undersøgelser er nået frem til, og sammenholde mine egne resultater med disse. Det-

te vil samtidig komme frem til en konklusion for Danmark, og det er relevant, da de andre undersøgelser 

ikke er foretaget på danske data. I videnskabelige undersøgelser undersøges revisionskvaliteten ofte på 

baggrund af regnskabskvaliteten, for hvilken discretionary accruals anvendes som proxi. Jeg vil undersøge 

styrken af uafhængighed ved at se på sammenhængen mellem discretionary accruals og henholdsvis an-

sættelsesperiode (spørgsmålet om rotation) og ikke-revisionsydelser. Dette vil give en indikation af, om de 

pågældende lovforslag vil have den ønskede effekt på revisionskvaliteten. 
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Jeg tager udgangspunkt i forordningens lovforslag om rotationspligt og begrænsning af ikke-

revisionsydelser for revisionsfirmaer, der reviderer PIE’s, men jeg ser også på problemstillingen mere gene-

relt, da det kan tænkes, at lovgivningen senere bliver udvidet til også at gælde for andre virksomheder. Det 

ses f.eks. i afsnittet ”Argumenter for og imod at implementere lovforslagene,” hvor jeg medtager argumen-

ter, der ikke er specifikke for PIE’s, samt i afsnittene ”Analyse af tidligere undersøgelser” og ”Egen undersø-

gelse,” hvor undersøgelserne er foretaget på data, der ikke er specifikke for PIE’s. 

Jeg ser på rotationspligt og begrænsningen af ikke-revisionsydelsers indvirkning på revisors uafhængighed, 

fordi EU-Kommissionen tager udgangspunkt i revisors uafhængighed. Men da formålet med at implemente-

re lovforslagene er at styrke revisionskvaliteten igennem bl.a. revisoruafhængighed, ser jeg også på andre 

tiltag, der styrker revisionskvaliteten; eksempelvis i afsnittet ”Argumenter for og imod at implementere 

lovforslagene,” hvor argumenterne også omhandler revisionskvalitet generelt, f.eks. at tab af viden medfø-

rer dårligere regnskabskvalitet, og ikke kun argumenter i forbindelse med revisors uafhængighed, samt 

afsnittet ”Egen undersøgelse,” hvor resultaterne fra analysen af earnings management også kan være tegn 

på, at f.eks. tab af viden giver en dårligere revisionskvalitet og dermed dårligere regnskabskvalitet. Jeg føl-

ger på denne måde EU-Kommissionens tankegang, om at revisors uafhængighed er udgangspunktet, mens 

det endelig mål er regnskabskvaliteten og dermed revisionskvaliteten. Det følger af DeAngelo’s definition af 

revisionskvalitet, som er en af de mest anvendte definitioner på revisionskvalitet, der lyder: 

”Audit quality is the joint probability that a given auditor will both detect material misstatements in the 

client’s financial statements and report the material misstatements” (DeAngelo, 1981). 

Første del af definitionen omhandler således revisors dygtighed, mens sidste del omhandler revisors uaf-

hængighed. Begge dele medvirker til revisionskvaliteten. 

1.4. AFGRÆNSNING 

Jeg tager udgangspunkt i Danmark og danske forhold, og afgrænser derfor afhandlingen hertil. Det skyldes, 

at det kun er muligt at fremskaffe danske tal til brug for min egen regressionsanalyse, der skal efterprøve 

teorierne fra de foregående arbejdsspørgsmål, og derfor er det mest nærliggende også kun at beskæftige 

mig med danske forhold i bl.a. arbejdsspørgsmål 1 omhandlende den nuværende regulering på området. 

Jeg anvender dog udenlandske kilder til bl.a. arbejdsspørgsmål 2 omhandlende argumenter i debatten, 

samt tidligere undersøgelser, som anvendes i arbejdsspørgsmål 3. Jeg vurderer, at dette ikke medvirker til 

fejlagtige konklusioner, fordi jeg følger samme fremgangsmåde som de andre undersøgelser (se afsnittet 

”Anvendte kilder og kildekritik” for en uddybning af dette). Med hensyn til undersøgelser fra lande inden 
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for EU, har alle landene implementeret Direktivet om Revision, og derfor må det antages, at forskellene på 

reguleringen af uafhængigheden ikke er betydelige. Hvis der var betydelige forskelle, kunne konklusionerne 

fra disse undersøgelser ikke nødvendigvis bruges i dansk sammenhæng. Det kunne være tilfældet, hvis et 

land ingen regulering om uafhængighed havde, og undersøgelsen fra dette land viste, at uafhængigheden 

forbedredes ved tvungen rotation. Den konklusion ville ikke kunne overføres på Danmark, fordi udgangs-

punktet ikke er det samme, og det er usandsynligt, at den samme undersøgelse udført med danske tal ville 

give samme udfald. 

Afgrænsningen til Danmark har den konsekvens, at resultaterne fra undersøgelsen foretaget under arbejds-

spørgsmål 4 følgelig kun omhandler danske virksomheder og revisionsfirmaer. Resultaterne viser derfor 

kun, hvordan sammenhængen mellem henholdsvis ansættelsesperiode (spørgsmålet om rotation) og 

discretionary accruals samt sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og discretionary accruals forhol-

der sig for danske virksomheder og revisionsfirmaer. 

Jeg vurderer dog, at resultaterne af disse regressionsanalyser og dermed konklusionen på problemformule-

ringen i det store og hele vil kunne overføres på andre lande i EU, idet sammenhængen mellem længden på 

ansættelsesperiode (spørgsmålet om rotation) og discretionary accruals samt sammenhængen mellem 

levering af både revision og ikke-revisionsydelser og discretionary accruals må siges at være stort set den 

samme, ligegyldigt hvilket land der er tale om. Der er selvfølgelig forhold, der er forskellige fra land til land, 

som måske kan have indflydelse på resultaterne. Det kan være tilfældet, hvis de regler, der omhandler ro-

tation samt levering af ikke-revisionsydelser er forskellig, for så vil udgangspunktet for sammenligningerne 

være forskelligt fra land til land. 

I afsnittet, hvor jeg behandler arbejdsspørgsmål 4 og laver min egen regressionsanalyse, foretager jeg en 

forholdsvis simpel regressionsanalyse, idet jeg af ressourcemæssige årsager ikke laver detaljerede følsom-

hedsanalyser mv. Det betyder, at resultaterne med fordel kunne drage nytte af yderligere behandling for at 

kunne sige noget mere detaljeret om konklusionerne. Men da jeg har foretaget en regressionsanalyse ved 

brug af Standard Jones-modellen, som er en anerkendt model, som mange andre undersøgelser på dette 

område også anvender, mener jeg, at min undersøgelse stadig kan bidrage til konklusionen omkring sam-

menhængen mellem ansættelsesperiode og revisionskvalitet samt leveringen af ikke-revisionsydelser og 

revisionskvalitet. 

Lovforslaget om tvungen rotation hører, udover spørgsmålet om uafhængighed, også under spørgsmålet 

om markedskoncentration, men denne vinkel behandles ikke i denne afhandling, da det vil give en alt for 
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bred problemformulering, og jeg vælger at fokusere på spørgsmålet set i forhold til revisionskvalitet. For-

slaget behandles da også af Kommissionen under afsnittet om uafhængighed. 

Jeg vil gøre det klart, at denne afhandling ikke er en konklusion på konsekvenserne for markedet, og hoved-

formålet med undersøgelsen er derfor ikke at søge at påvise, hvordan henholdsvis revisionsbranchen og 

selve markedet vil komme til at forme sig som følge af implementeringen af tvungen rotation for revisions-

firmaerne samt begrænsningen af revisors levering af ikke-revisionsydelser, men derimod at forsøge at 

påvise, om de omtalte lovforslag vil have den ønskede effekt. 

1.5. OPGAVESTRUKTUR 

Til illustration af opgavens struktur og besvarelse af problemformuleringen har jeg udarbejdet følgende 

figur:  
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Figur 1: Opgavestruktur 

c 

Indledende afsnit 

Indledning – Problemstilling – Problemformulering 

Afgrænsning – Teori- og metodevalg 

Beskrivende afsnit 

Beskrivelse af trusler imod revisors uafhængighed og den nuværende regulering af 

revisors uafhængighed samt teknisk beskrivelse af forordningen og dens indhold. 

Arbejdsspørgsmål 1: 

Hvordan er EU-Kommissionens forslag teoretisk underbygget? 

Konklusion 

I hvilket omfang er der belæg for EU-Kommissionens forslag omkring rotation af revi-

sionsfirmaer samt begrænsningen af revisors ikke-revisionsydelser? 

Analyserende afsnit 

Analyse af tidligere undersøgel-

ser omkring sammenhængen 

mellem earnings management og 

henholdsvis rotation og ikke-

revisionsydelser. 

Arbejdsspørgsmål 3: 

I hvilket omfang giver tidligere 

undersøgelser belæg for EU-

Kommissionens forslag? 

Analyserende afsnit 

Egen undersøgelse om revisions-

kvalitet (vha. earnings manage-

ment) på danske data. 

Arbejdsspørgsmål 4: 

Hvordan er sammenhængen mel-

lem revisionskvalitet i Danmark 

og henholdsvis længden af revi-

sors ansættelsesperiode og revi-

sors levering af ikke-

revisionsydelser? 

Analyserende afsnit 

Analyse af argumenterne for og imod henholdsvis rotationspligt og begrænsning af 

ikke-revisionsydelser. 

Arbejdsspørgsmål 2: 

Hvilke argumenter i debatten underbygger henholdsvis modsiger EU-Kommissionens 

forslag? 
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1.6. TEORI- OG METODEVALG 

1.6.1. ANVENDTE KILDER OG KILDEKRITIK 

1.6.1.1. REGULERING 

I beskrivelsen af den nuværende regulering på området har jeg gennemgået Revisorloven, FSR's Retnings-

linjer for revisors etiske adfærd, Uafhængighedsbekendtgørelsen samt Uafhængighedsvejledningen fra 

Erhvervsstyrelsen. Disse må siges at være både pålidelige og relevante kilder i kraft af, at de netop er lov-

givning og regulering. Det samme gælder for beskrivelsen af Forordningen. 

1.6.1.2. HØRINGSSVAR 

Efter udsendelsen af EU-Kommissionens Grønbog om revisionspolitik har et højt antal interessenter ind-

sendt høringssvar med kommentarer til Grønbogen. Jeg har udvalgt nogle af disse til gennemgang for ar-

gumenter for og imod tvungen rotation af revisionsfirmaer samt begrænsning af revisors levering af ikke-

revisionsydelser. Høringssvarene kan opdeles i forskellige interessentgrupper, og jeg har udvalgt dem både 

på baggrund af interessentgruppe, således at alle er repræsenteret, samt grad af pålidelighed og relevans, 

således at de udvalgte høringssvar er indsendt af forholdsvis kendte interessenter. 

I interessentgruppen ”Revisionsbranchen” har jeg udvalgt høringssvar fra Big 4 på grund af deres domine-

rende position på markedet, høringssvar fra BDO, Grant Thornton og RSM til at repræsentere de mellem-

store revisionsfirmaer, høringssvar fra brancheorganisationen European Federation of Accountants and 

Auditors for SME’s til at repræsentere de mindre revisionsfirmaer, da kun et fåtal af små revisionsfirmaer 

har afgivet høringssvar, og da disse er svære at identificere, samt høringssvarene fra International Federa-

tion of Accountants, Institute of Chartered Accountants in England and Wales og Foreningen af Statsautori-

serede revisorer som supplement, da brancheorganisationer må være mere objektive end enkeltvirksom-

heder. 

I interessentgruppen ”Regnskabsbrugere” har jeg udvalgt høringssvar fra CFA Institute og Alliance Trust, 

som er henholdsvis en international sammenslutning af investorer og analytikere samt Storbritanniens 

største investeringsforening, samt høringssvar fra Hermes Equity Ownership Servicesystem, da det er en 

stor, professionel investor. 

I interessentgruppen ”Myndigheder” har jeg udvalgt høringssvar fra Professional and Business Service 

Group, som er en kommission, som er nedsat af den britiske regering for at rådgive regeringen om lovgiv-

ning og regulering, som har til formål at sikre et konkurrencedygtigt marked for tjenesteydelser, Committe 

of European Securities Regulators, som er en uafhængig komité nedsat af Europa-kommissionen til at koor-
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dinere mellem tilsynsmyndigheder for værdipapirer samt implementering af EU-lovgivning i medlemslan-

dene, samt Financial Reporting Council of the UK, som er en britisk tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med 

revisorer og udsteder retningslinjer til deres medlemmer. 

I interessentgruppen ”Forskere” har jeg udvalgt fra Global Governance in Audit Research Team, som er en 

gruppe forskere inden for regnskab og revision, der har afgivet et fælles høringssvar, samt høringssvar fra 

Nyenrode Business University, der er en anerkendt forskningsinstitution. 

I interessentgruppen ”Regnskabsproducenter og revidenter” har jeg udvalgt høringssvar fra German 

Savings Bank Association, fordi lovforslagene er udarbejdet ud fra erfaringerne fra finanskrisen, hvilket i høj 

grad har påvirket de finansielle virksomheder, samt høringssvar fra Nasdaq OMX, Dansk Industri og Novo 

Nordisk/Novozymes/Vestas, som er henholdsvis virksomheden bag en række aktiemarkeder, en erhvervs- 

og arbejdsgiverorganisation samt tre danske, børsnoterede virksomheder, der har afgivet et fælles hørings-

svar. 

I interessentgruppen ”Revisionsudvalg” har jeg udvalgt høringssvar fra revisionsudvalget for Portugal Tele-

com. 

Jeg har herudover gennemgået en del flere høringssvar, men de er ikke gennemgået her, da de ikke nævner 

nogen relevante argumenter og derfor ikke er medtaget i afsnittet. 

Jeg lægger ikke vægt på, hvilken interessent eller interessentgruppe de forskellige argumenter er fremført 

af, da formålet med afsnittet blot er at klarlægge argumenterne for og imod firmarotationspligt og be-

grænsning af ikke-revisionsydelser, og i den sammenhæng er forskelligheden i interessentgruppernes ar-

gumentation ikke væsentlig. Jeg er dog ekstra kritisk over for kilderne i dette afsnit, fordi de fleste interes-

senter har stærke interesser i temaet. 

I dette afsnit indgår også argumenter fra enkelte andre kilder, såsom artikler bragt i revisionsmagasiner, for 

at supplere argumenterne i høringssvarene. 

1.6.1.3. UNDERSØGELSER 

I afsnittet, hvor jeg gennemgår foretagne undersøgelser om rotation og ikke-revisionsydelser, har jeg ud-

valgt nogle undersøgelser, som er foretaget af forholdsvist kendte forfattere inden for området. Derfor 

anser jeg deres undersøgelser og konklusioner som valide og relevante. Jeg gennemgår dog flere forskellige 

undersøgelser og sammenholder resultaterne herfra med hinanden, for at kunne give den mest fyldestgø-

rende konklusion på afsnittet. 
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Jeg har taget udgangspunkt i et litteraturreview af Reiner Quick, der gennemgår en lang række undersøgel-

ser og beskriver konklusionerne fra alle disse. Undersøgelserne er forholdsvis nye, og de er derfor opdate-

rede og relevante. 

Jeg har derefter udvalgt specifikke undersøgelser foretaget af Ashbaugh, LaFond og Mayhew, der undersø-

ger sammenhængen mellem earnings management og revisors levering af ikke-revisionsydelser; Myers, 

Myers og Omar, der undersøger sammenhængen mellem earnings management og ansættelsesperiodens 

længde; samt Gul, Jaggi og Krishnan, der undersøger ansættelsesperiodens effekt på sammenhængen mel-

lem earnings management og ikke-revisionsydelser. 

Jeg anvender teori fra artikler skrevet Dechow; Dechow og Dichev; Geiger og Raghunandan; Dechow, Sloan 

og Sweeney; Gul, Jaggi og Krishnan; samt Beneish til at kunne udføre min egen undersøgelse. Det drejer sig 

bl.a. om sammenhængen mellem discretionary accruals og revisionskvalitet samt kritik af Standard Jones-

modellen. 

Undersøgelserne giver et godt billede på henholdsvis ansættelsesperiodens og ikke-revisionsydelsers effekt 

på revisionskvalitet, men man skal samtidig være opmærksom på, at undersøgelserne udtrykker revisions-

kvaliteten ud fra en proxi, og det diskuteres løbende, hvilken fremgangsmåde, der giver de mest virkelig-

hedsnære resultater. Samtidig er de fleste undersøgelser foretaget i USA på amerikanske data og med ud-

gangspunkt i amerikansk regulering, hvorfor konklusionerne som beskrevet under afsnittet ”Afgrænsning” 

ikke nødvendigvis kan direkte overføres på europæiske og danske forhold. 

1.6.2. UNDERSØGELSESDESIGN 

Jeg foretager min egen undersøgelse af sammenhængen mellem henholdsvis ansættelsesperiode og revisi-

onskvalitet og ikke-revisionsydelser og revisionskvalitet ved hjælp af regressionsanalyser på historiske data. 

Jeg anvender discretionary accruals som proxi for earnings management, og jævnfør sammenhængen mel-

lem earnings management og revisionskvaliteten konkluderer jeg på resultaterne af analyserne. Ved at 

anvende forskellige variabler for revisors ikke-revisionshonorar undersøger jeg, om der er en sammenhæng 

mellem ikke-revisionsydelser og earnings management, og ved at anvende en variabel for længden af revi-

sors ansættelsesperiode undersøger jeg, om der er en sammenhæng mellem ansættelsesperiode og ear-

nings management. Jeg undersøger også, om længden af ansættelsesperioden har nogen indflydelse på 

ikke-revisionsydelsers effekt på earnings management. 

Jeg anvender Standard Jones-modellen til at generere de residualer, der anvendes som discretionary accru-

als, og jeg laver regressionsanalyser på flere forskellige dataudtræk, idet nogle data giver mere relevante 
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resultater. Det drejer sig om analyser på først det samlede datagrundlag samt derefter analyser på kun data 

med positive discretionary accruals og data fra regnskabsår efter 2005. 

Se også afsnittet ”Undersøgelsesdesign” under ”Egen undersøgelse,” der uddyber undersøgelsesdesignet 

for min egen undersøgelse. 

1.6.3. BEGREBSDEFINITION 

Følgende begreber bruges jævnligt i opgaven, og da de først bliver uddybet i afsnittet ”Egen undersøgelse” 

findes her en kort forklaring. 

Discretionary accruals: 

Accruals betyder på dansk periodeafgrænsningsposter, og discretionary accruals er betegnelsen for perio-

deafgrænsningsposter, som virksomheden har justeret opad eller nedad for at få regnskabet til at vise det, 

som virksomheden ønsker, i stedet for virkeligheden (se også afsnittet ”Egen undersøgelse” for en uddyb-

ning heraf).  

Earnings management: 

Earnings management betyder på dansk regnskabsmanipulation, og det er manipulation med indtægterne, 

dvs. indtægter der er justeret opad eller nedad for at få regnskabet til at vise det, virksomhedsledelsen 

ønsker at vise (se også det senere afsnit ”Egen undersøgelse” for en uddybning heraf). 

2. BESKRIVENDE AFSNIT 

 

2.1. TEORETISK AFSNIT OM UAFHÆNGIGHED 

EU-Kommissionens lovforslag om rotationspligt på firmaniveau og begrænsning af revisors levering af ikke-

revisionsydelser tager som nævnt udgangspunkt i revisoruafhængighed, som er den ene side af revisions-

kvaliteten. Derfor er det relevant at klarlægge definitionen af revisoruafhængighed, truslerne mod uaf-

hængigheden samt den nuværende gældende regulering omhandlende revisors uafhængighed. 

2.1.1. GENERELT OM UAFHÆNGIGHED 

Et af de vigtigste krav til revisor er, at han eller hun er uafhængig i udførelsen af revision, afgivelsen af revi-

sionspåtegninger og afgivelsen af erklæringer i øvrigt (Revisorkommissionens betænkning om uafhængig-

hed og liberalisering). Dette krav er så vigtigt, fordi revisor i kraft af sin reviderende funktion skal tilføre et 
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regnskab aflagt af kunden en større grad af troværdighed ved at påføre regnskabet en påtegning, som er 

sandfærdig. Revisor har svært ved at opfylde denne målsætning, hvis revisor ikke er uafhængig af klienten, 

fordi man i så fald risikerer, at revisor vil medvirke til virksomhedsledelsens eventuelle ønske, om at få 

regnskabet til at fremstå bedre, end det i virkeligheden er. Det er yderligere vigtigt, at regnskabsbrugeren 

anser revisor for uafhængig, for er dette ikke tilfældet, vil regnskabsbrugeren ikke have tillid til regnskabet 

og vil derfor ikke stole på informationen i regnskabet eller revisors forbehold i påtegningen på regnskabet, 

hvis regnskabet er misvisende. 

Uafhængighed er på denne måde af fundamental betydning for offentlighedens tillid til revisionsberetnin-

ger. Den er medvirkende til, at troværdigheden af finansielle oplysninger øges, samtidig med at den er det 

vigtigste virkemiddel til at vise offentligheden og tilsynsmyndighederne, at revisorerne opfylder deres op-

gaver på et niveau, der opfylder fastsatte etiske principper. Revisor er på denne måde offentlighedens til-

lidsrepræsentant i forbindelse med erklæringsopgaver. Det er en grundlæggende forudsætning for be-

dømmelsen af revisors arbejde, at der er tale om en uafhængig part i revidentens øjne, ligesom det er et 

krav i forbindelse med erklæringsopgaver (Revisorloven, 2008). Det er derfor en altafgørende forudsæt-

ning, at revisors uafhængighed sikres så godt som muligt, så revisor fremstår som uvildig og objektiv over 

for både de reviderede virksomheder, der vælger revisor, samt omverdenen. 

Blandt revisorer findes der to slags uafhængighed: faktisk uafhængighed (independence of mind) og synlig 

uafhængighed (independence in appearance) (Revisorkommissionens betænkning om uafhængighed og 

liberalisering). De defineres således: 

 Faktisk uafhængighed: Den tilstand, hvor en person kan fremsætte sit synspunkt uden at blive på-

virket af indflydelse, der kompromitterer en professionel bedømmelse, og dermed gør det muligt 

for en person at handle med integritet og udøve objektivitet og professionel skepsis 

 Synlig uafhængighed: Undgåelsen af forhold og omstændigheder, der er så betydelige, at en fornuf-

tig og velinformeret tredjemand, der har kendskab til alle relevante oplysninger inklusive eventuel-

le trufne sikkerhedsforanstaltninger, med rimelighed ville kunne konkludere, at et revisionsfirmas 

eller et medlem af et erklæringsteams integritet, objektivitet eller professionelle skepsis var blevet 

kompromitteret (FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010). 

Jeg vælger at fokusere på den faktiske uafhængighed i resten af afhandlingen. Den synlige uafhængighed er 

som beskrevet også vigtig for, at revision har sin berettigelse, men den faktiske uafhængighed er den form 

for uafhængighed, der er afgørende for selve revisionskvaliteten og dermed regnskabskvaliteten, som må 
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være det endelige formål med EU-Kommissionens lovforslag, idet deres udgangspunkt er den finansielle 

krise, hvor regnskabsbrugere har truffet forkerte beslutninger på baggrund af misvisende regnskaber. 

2.1.2. TRUSLER MOD UAFHÆNGIGHEDEN 

Der findes flere forskellige slags trusler mod revisorernes uafhængighed, og de er opdelt i fem forskellige 

kategorier (FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010): 

 "Egeninteressetrussel" (self-interest threat) – truslen, at en økonomisk eller anden interesse på 

upassende vis vil påvirke revisors dømmekraft eller adfærd. 

 "Egenkontroltrussel" (self-review threat) – truslen, at revisor ikke på passende måde vil vurdere re-

sultaterne af en tidligere vurdering eller ydelse, som er udført af revisor selv, eller af en anden per-

son i revisors firma eller arbejdsgiver, og som revisor vil fæste lid til, ved en vurdering, der indgår 

som del af en aktuel ydelse. 

 "Advokeringstrussel" (Advocacy threat) – truslen, at revisor vil fremme en klients eller arbejdsgivers 

stilling så langt, at objektiviteten kompromitteres. 

 "Familiaritetstrussel" (Familiarity threat) – truslen, at revisor grundet en langvarig eller tæt forbin-

delse med en klient eller arbejdsgiver er for velvilligt indstillet over for disses interesser eller til ac-

cept af disses arbejde. 

 "Intimideringstrussel" (Intimidation threat) – truslen, at revisor afskrækkes fra at agere objektivt 

som følge af faktisk eller fornemmet pres, herunder forsøg på at udøve utilbørlig indflydelse på re-

visor. 

De fem kategorier af trusler kan omsættes til konkrete trusler i forhold til spørgsmålene om rotationspligt 

og levering af ikke-revisionsydelser. 

2.1.2.1. ROTATION 

Med hensyn til ansættelsesperiode (spørgsmålet om rotation) er det særligt advokeringstruslen og familia-

ritetstruslen, der kan være risiko for vil svække revisors uafhængighed. 

Den største trussel i forhold til spørgsmålet om ansættelsesperiode og dermed rotation er familiaritetstrus-

len. Denne trussel forekommer, fordi revisoren og klienten kan have fået et tæt forhold, som følge af en 

lang ansættelsesperiode, og der er derfor risiko for, at revisor bevidst eller ubevidst er for velvilligt indstillet 

over for klientens interesser, som for eksempel at se igennem fingre med fejl i regnskabet. 
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Advokeringstruslen kan i forhold til ansættelsesperiode/rotation komme til udtryk ved, at revisor for ek-

sempel ønsker, at klienten kan fremvise et godt regnskab over for banken, og at revisor derfor hjælper kli-

enten ved at være mere overbærende i eksempelvis skøn ved værdiansættelse af aktiver eller problematik-

ken af going concern. Der kan også være tale om, at revisor for eksempel repræsenterer klienten i retssager 

eller lignende. Begge dele kan der være større risiko for, hvis revisor og klienten kender hinanden godt 

igennem en længere ansættelsesperiode.  

Egeninteressetruslen kan tænkes at være en risiko i forhold til ansættelsesperiode/rotation, hvis for ek-

sempel en revisor har en betydelig nær forretningsforbindelse med en klient, hvilket kunne tænkes at være 

en mulighed, jo længere revisors ansættelsesperiode har været, idet de dermed kan have fået et tæt for-

hold. 

2.1.2.2. IKKE-REVISIONSYDELSER 

Med hensyn til levering af ikke-revisionsydelser kan både egenkontroltruslen, egeninteressetruslen, advo-

keringstruslen, familiaritetstruslen og intimideringstruslen skabe risiko for svækkelse af revisors uaf-

hængighed. 

En af truslerne i forbindelse med leveringen af ikke-revisionsydelser er egenkontroltruslen. Egenkontrol 

(også kaldet selvrevision) kan for eksempel forekomme, hvis revisor udarbejder originale data, der indgår i 

grundlaget for erklæringsemnet, hvis revisor deltager i udformningen og implementeringen af systemer og 

derefter afgiver erklæring om effektiviteten af disse systemers funktion, eller hvis revisor leverer ydelser til 

en klient, der direkte påvirker emneindholdet i erklæringsopgaven med sikkerhed (FSR's Retningslinjer for 

revisors etiske adfærd, 2010). 

Egenkontroltruslen kan dukke op, når en tidligere bedømmelse skal reevalueres af den revisor, som også 

var ansvarlig for den samme bedømmelse. Hvis revisoren leverede konsulentydelser til kunden, ville reviso-

ren skulle gennemgå fakta, som blev påvirket af hans eller hendes egne anbefalinger. I en sådan situation 

kan revisor ikke opretholde en objektiv afstand og kan ikke koncentrere sig om revisionsopgaven. Under 

revisionen kan revisor for eksempel komme til at ignorere fejl, som er relateret til rådgivningen, eller skjule 

fejl fra konsulentydelserne, som er blevet opdaget af revisionsarbejdet (Warming-Rasmussen et al, 2011). 

Egeninteressetruslen, som handler om risikoen for, at revisor handler i sin egen økonomiske eller følelses-

mæssige interesse, kommer i forhold til spørgsmålet om levering af ikke-revisionsydelser først og fremmest 

til udtryk ved, at revisor kan være bange for at miste indbringende arbejde og dermed indtjening. Det kan 
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tvinge revisor til at give et tilbud på revisionen, der er meget billigt, for at sikre indtægterne fra ikke-

revisionsydelserne. 

Egeninteressetruslen kan også forekomme som et resultat af revisorens eller et nært familiemedlems fi-

nansielle interesser eller andre interesser. Leveringen af ikke-revisionsydelser til revisionsklienten kunne 

resultere i økonomisk afhængighed af klienten, hvis den samlede indtægt fra kunden bliver vigtig for revisi-

onsfirmaet eller partnere (Warming-Rasmussen et al, 2011). 

Egeninteressetruslen hænger ofte sammen med intimideringstruslen, hvor en af revisorens klienter kan 

true med at skifte revisionsfirma eller berøve revisionsfirmaet for indbringende, fremtidige ikke-

revisionsydelser, hvis ikke de får revisionen og ikke-revisionsydelserne til en lavere pris, eller måske især 

hvis revisor ikke vil gå med til at handle i klientens interesse på et vist område, for eksempel at se igennem 

fingre med noget i regnskabet, som revisor ellers ville tage forbehold for (Warming-Rasmussen et al, 2011). 

Dette hænger tydeligt sammen med leveringen af ikke-revisionsydelser, da den reviderede virksomhed kan 

true med at vælge at få ikke-revisionsydelser fra en anden leverandør, hvis ikke revisor går med til at hand-

le i klientens interesse med hensyn til forhold i revisionen. Det er en trussel imod revisors uafhængighed, 

fordi denne kan afskrækkes fra at handle objektivt, hvad enten truslerne er faktiske eller opfattede. Jo me-

re væsentlige de leverede ikke-revisionsydelser er, jo større et økonomisk tab vil revisor lide, hvis denne 

afsættes fra rådgivningsopgaven (Quick, R., 2012). 

Advokeringstruslen gælder også for spørgsmålet om levering af ikke-revisionsydelser. Advokeringstrusler 

kan forekomme, når en revisor fremmer en holdning eller udtalelse til det punkt, at efterfølgende objektivi-

tet kan være kompromitteret. Jo mere markante de medfølgende ikke-revisionsydelser er, jo højere er risi-

koen for, at revisor identificerer sig med klientens interesser (Warming-Rasmussen et al, 2011 og Quick, R., 

2012). 

Familiaritetstruslen gælder også for spørgsmålet om ikke-revisionsydelser, idet disse kan være med til at 

skabe tættere relationer mellem revisor og klienten og medfører, at revisoren bliver for sympatisk i forhold 

til klientens interesser. Ikke-revisionsydelser er baseret på og kræver en særlig tillid mellem revisor (eller 

anden rådgiver) og klienten, og det kan resultere i, at revisor stoler for meget på klienten og derfor ikke 

afprøver de regnskabsmæssige data på en tilstrækkelig og objektiv måde (Warming-Rasmussen et al, 2011 

og Quick, R., 2012). 

Når en af truslerne bliver en realitet for revisor, falder styrken af revisors uafhængighed. Det betyder, at 

revisor bliver nødt til at foretage nogle sikkerhedsforanstaltninger for at afværge truslen. FSR's Retningslin-

jer for revisors etiske adfærd beskriver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger revisor skal foretage for at afvær-
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ge de forskellige slags trusler. Hvis revisor foretager passende sikkerhedsforanstaltninger, bør der ikke være 

nogen risiko imod revisors uafhængighed. Det er dog ikke alle tilfælde, hvor sikkerhedsforanstaltninger er 

tilstrækkelige. 

2.1.3. NUVÆRENDE REGULERING OMHANDLENDE UAFHÆNGIGHED 

Tiltag, der eliminerer truslerne mod revisors uafhængighed, findes flere steder i lovgivningen for revisorer. 

Disse tiltag er følgelig det modsatte af truslerne mod revisors uafhængighed. Der findes nøje regler for revi-

sors uafhængighed i Revisorloven, i Uafhængighedsbekendtgørelsen, i Uafhængighedsvejledningen fra Er-

hvervsstyrelsen og i FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd (De etiske regler), som bygger på IFAC’s 

Code of Ethics. 

De overordnede krav til, hvordan revisor skal udføre sit hverv i forbindelse med erklæringsopgaver, fremgår 

af Revisorloven § 16, stk. 1: 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal ud-

føre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, 

som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, 

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen 

af opgaverne.” 

Disse overordnede krav til revisors adfærd er i sig selv med til at mindske truslen mod revisors uafhængig-

hed. Revisor skal, for at efterleve god revisorskik, iværksætte sikkerhedsforanstaltninger for at mindske 

truslerne, hvis revisor identificerer trusler mod sin uafhængighed. Det fremgår af Revisorloven § 24, stk. 3. 

Revisor skal desuden helt afstå fra opgaven (opgaver efter Revisorloven § 1, stk. 2), hvis de trufne sikker-

hedsforanstaltninger ikke er stærke nok i forhold til truslen, og uafhængigheden dermed er bragt i fare. 

Hvis revisor ikke efterlever god revisorskik, kan revisor blive straffet med bøder og i værste fald få frataget 

sin autorisation/registrering (Revisorloven §§ 40, 43 og 44). 

Desuden skal revisor tage stilling til, om der forelægger omstændigheder, som kan gøre en velinformeret 

tredjemand i tvivl om revisors uafhængighed, inden revisor påtager sig opgaver omfattet af Revisorloven § 

1, stk. 2. Revisionsfirmaerne skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor tager stilling til dette. Revisi-

onsfirmaerne skal desuden sikre, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af revisionsopgaver dokumen-

terer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsfirmaets uafhængighed og de sikkerhedsforanstalt-

ninger, der er truffet for at mindske disse trusler (Revisorloven § 24, stk. 6). 
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FSR’s retningslinjer for revisors etiske adfærd siger, at der skal anvendes en principbaseret tilgang i vurde-

ringen af revisors uafhængighed (FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010). Det betyder, at der 

ikke oplistes en udtømmende liste over de tilfælde, hvor revisor ikke opfylder kravene om uafhængighed, 

men i stedet for gives der eksempler på, hvilke situationer der kan få en velinformeret tredjemand til at 

tvivle på, at revisor er uafhængig. 

Herefter udvælger jeg den regulering, der specifikt omhandler rotation og ikke-revisionsydelser. 

2.1.3.1. ROTATION 

For PIE´s styrkes uafhængigheden af, at den eller de underskrivende revisorer på revisionspåtegningen, skal 

rotere mindst hvert 7. år, og de skal være udskiftet for en periode af mindst 2 år (Revisorloven § 25). I den-

ne periode må den udskiftede person hverken være medlem af opgaveteamet eller nøglepartner for klien-

ten (FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010). Den underskrivende revisor (eller de) på en revi-

sionspåtegning er den person, der har ansvaret for revisionen, men det er sjældent den underskrivende 

revisor, der udfører revisionen, hvorfor rotationsreglen ikke beskytter mod trusler imod uafhængigheden 

for det udførende revisionsteam. Men i forbindelse med rotationen kommer der dog nye øjne på revisions-

teamets arbejde, hvilket alt andet lige medfører en større uafhængighed. 

Den underskrivende revisor må ikke påtage sig en ledende stilling i den reviderede virksomhed, før 2 år 

efter revisoren er fratrådt som revisor (Revisorloven § 24, stk. 4). De revisorer, der udskiftes efter disse 

regler, må heller ikke udføre arbejde for dattervirksomhederne, hvis dattervirksomhedernes aktiviteter 

udgør en væsentlig del af koncernens aktiviteter (Bemærkninger til lovforslaget til Revisorloven, 2008).  

FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd har med den seneste udgave, der trådte i kraft 1. januar 

2011, skærpet rotationsreglerne til at omfatte nøglerevisionspartnere, således at også andre partnere med 

ansvar for betydelige beslutninger, som f.eks. opgaveansvarlige revisorer i betydelige dattervirksomheder, 

bliver omfattet af rotationsreglerne og skal rotere mindst hvert 7. år (FSR's Retningslinjer for revisors etiske 

adfærd, 2010, afsnit 290.151 om rotation samt afgrænsningen af begrebet under ”definitioner”). 

2.1.3.2. IKKE-REVISIONSYDELSER 

Den underskrivende partner, der udskiftes efter tidligere nævnte regler om rotationspligt for den under-

skrivende partner, når det gælder PIE’s, må heller ikke levere ikke-revisionsydelser til den pågældende kli-

ent i den periode på mindst 2 år, hvor partneren er udskiftet (Forarbejder til Revisorloven, 2003). 
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Ifølge Revisorloven § 24 skal revisor ved erklæringsopgaver være uafhængig af revidenten og må ikke være 

involveret i revidentens beslutningstagning. Revisor er ifølge denne bestemmelse ikke uafhængig, hvis der 

foreligger et direkte eller indirekte økonomisk, forretnings- eller ansættelsesmæssigt forhold eller andet 

forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er omfattet af Revisorloven § 1, stk. 2, mellem revisor og 

revidenten, som kan få en velinformeret tredjemand til at tvivle på revisors uafhængighed. Dette er udtryk 

for den gråzone, der er i forhold til, om revisor må levere de ønskede ikke-revisionsydelser eller ej. Revisor 

skal selv tage stilling til, om han eller hun kan levere ikke-revisionsydelser, uden at det vil vække tvivl om 

revisors uafhængighed for en velinformeret tredjemand, som er en person, der har det nødvendige kend-

skab til at kunne vurdere forholdene i den konkrete opgave. Det vil det gøre, hvis leveringen af de pågæl-

dende ikke-revisionsydelser danner trusler mod revisors uafhængighed. 

Uafhængigheden styrkes yderligere af, at en revisionsvirksomhed ikke i hvert af fem på hinanden følgende 

regnskabsår må have en omsætning hos samme kunde, der udgør mere end 20 % af den samlede revisi-

onsomsætning (Revisorloven § 26, stk. 1). Det styrker uafhængigheden, fordi revisionsfirmaet ved at sprede 

sin indtjening ud på flere klienter undgår at blive økonomisk afhængig af en eller få klienter. Hvis det var 

tilfældet, ville der være større risiko for, at revisor eksempelvis ville se igennem fingre med fejl i regnskabet 

og på anden måde handle i klientens interesse for at undgå at miste klienten. Der er altid en risiko for, at 

revisor vil handle i klientens interesse for at beholde klienten, men risikoen er langt større, hvis revisor er 

økonomisk afhængig af den pågældende klient, fordi revisor har så få klienter, at indtægten fra den pågæl-

dende klient udgør en stor andel af revisionsfirmaets samlede indtægter. 

Revisor må yderligere ikke kræve et højere vederlag for sit arbejde, end det kan anses for rimeligt, eller 

kræve et vederlag, der størrelsesmæssig er afhængigt af andre forhold, end det udførte arbejde, for opga-

ver efter Revisorloven § 1, stk. 2 (Revisorloven § 26, stk. 2). Dette beskytter mod, at revisionsfirmaet pris-

fastsætter revisionen til en lav værdi mod at få ikke-revisionsopgaver fra virksomheden. 

For at styrke uafhængigheden yderligere er der i FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd opsat en 

grænse for aflønningen af nøglerevisionspartnere. Nøglerevisionspartnere må desuden ikke aflønnes på 

grundlag af deres succes med at sælge ikke-revisionsydelser til deres klienter (FSR's Retningslinjer for revi-

sors etiske adfærd, 2010). 

Som en yderligere styrkelse af uafhængigheden og for at imødekomme eventuelle trusler er det forbudt for 

revisionsfirmaer at udbyde regnskabsassistance og hjælpe med at ansætte nye medarbejdere, når det dre-

jer sig om børsnoterede selskaber og PIE´s (Uafhængighedsbekendtgørelsen § 5). 
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Revisionsfirmaer, der udfører revision for PIE’s, skal yderligere offentliggøre en gennemsigtighedsrapport 

med bl.a. regnskabsoplysninger, der viser revisionsvirksomhedens størrelse, herunder samlet omsætning 

fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, 

skatterådgivning og andre ydelser (Revisorloven § 27). 

2.1.4. DELKONKLUSION 

Uafhængighed, som er den ene del af definitionen på revisionskvalitet, er af fundamental betydning for 

offentlighedens tillid til revisionsberetninger, fordi de giver sikkerhed for, at regnskabsbrugerne på bag-

grund af regnskaberne kan træffe de rigtige beslutninger.  

Der er dog flere trusler mod revisors uafhængighed, der kan svække denne, hvis ikke revisor tager tilstræk-

kelige sikkerhedsforanstaltninger. Det synes først og fremmest at gælde familiaritetstruslen i forhold til 

spørgsmålet om rotationspligt, da en længere ansættelsesperiode kan medføre, at revisor og klient får et 

tæt forhold til hinanden, der i sig selv risikerer at svække uafhængigheden samt medføre, at andre af trus-

lerne bliver vakt. Egeninteressetruslen synes at være den største trussel i forhold til ikke-revisionsydelser, 

fordi revisor har udsigt til at levere indbringende ikke-revisionsydelser og derfor kan være tilbøjelig til at 

være mere overbærende i rapporteringen af fejl i regnskabet. 

Da det ofte er revisor selv, der skal vurdere, om der er trusler mod uafhængigheden, kan revisor som følge 

af udsigt til indtægtsbringende ikke-revisionsydelser og mulighed for at forlænge ansættelsesperioden have 

svært ved at være tilstrækkelig objektiv og eventuelt afstå fra revisionsopgaven. Der findes dog en større 

mængde regulering på området, der både skal hjælpe revisor med at varetage sin uafhængighed over for 

klienten samt tager højde for, at revisor måske ikke altid er tilstrækkelig uafhængighed. 

I forhold til rotation gælder først og fremmest rotationsreglerne for den eller de underskrivende partnere 

samt andre nøglerevisionspartnere. I forhold til ikke-revisionsydelser gælder bl.a. grænsen for, hvor stor en 

del af indtægterne, der må komme fra samme klient, hvilket reducerer risikoen for, at revisor bliver øko-

nomisk afhængig af en bestemt klient. 

Spørgsmålet synes i sidste ende at være, hvorvidt sikkerhedsforanstaltningerne er tilstrækkelige til at sikre 

revisors uafhængighed, og i hvor stort omfang revisor rent faktisk opstiller dem. 
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2.2. TEKNISK BESKRIVELSE AF FORORDNINGEN 

2.2.1. GENERELT OM FORORDNINGEN 

Hvor et direktiv ikke er direkte bindende i dansk lovgivning samt de andre EU-landes lovgivning, men først 

skal implementeres i dansk lovgivning, bliver en forordning implementeret direkte i EU-ret og er derfor 

gældende direkte som lov i de enkelte medlemslande uden efterfølgende implementering i de enkelte 

medlemslandes nationale lovgivning (http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_da.htm). 

Forordningen gælder for revisionen af PIE´s (se næste afsnit ”Fortolkningen af PIE’s”). Forordningen gælder 

altså for revisorer og revisionsfirmaer, der foretager lovpligtig revision for virksomheder af særlig offentlig 

interesse samt for virksomhederne af særlig offentlig interesse selv (Forordningen, artikel 2). 

Forordningen fastsætter krav til udførelse af lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnska-

ber for virksomheder af særlig offentlig interesse, regler om organisationen og udvælgelsen af revisorer og 

revisionsfirmaer for virksomheder af særlig offentlig interesse for at fremme revisorernes uafhængighed og 

undgåelsen af interessekonflikter samt regler om tilsyn med overholdelse af revisorer og revisionsfirmaer af 

disse krav (Forordningen, artikel 1). 

Forordningen har sine egne overordnede kriterier for revisors uafhængighed: En lovpligtig revisor eller revi-

sionsfirma skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udførelsen af en lovpligtig revision af 

en virksomhed af særlig offentlig interesse ikke påvirkes af eventuelle eksisterende eller potentielle interes-

sekonflikter eller forretningsmæssige eller andre forhold, der involverer den lovpligtige revisor eller revisi-

onsfirma, der udfører den lovpligtige revision og, hvor det giver mening, sit netværk, ledere, revisorer, 

medarbejdere, andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til rådighed for eller er under kontrol af reviso-

ren eller revisionsfirmaet, eller enhver person, der direkte eller indirekte er forbundet med den lovpligtige 

revisor eller et revisionsfirma ved kontrol (Forordningen, artikel 5). 

2.2.2. FORTOLKNINGEN AF PIE´S 

I den danske lovgivning, nærmere bestemt Revisorloven § 21, stk. 3, defineres PIE´s som: 

”1) Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et 

EØS-land, 

2) statslige aktieselskaber, 

3) kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_da.htm
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4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er omfattet af lov 

om forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov 

om finansiel virksomhed, og 

5) virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr.” 

Dvs. fortrinsvist børsnoterede aktieselskaber, finansielle virksomheder, statslige aktieselskaber, kommuner 

og virksomheder af en vis størrelse. 

Forordningen fastslår, hvad der skal forstås ved store virksomheder af særlig offentlig interesse, hvilke for-

ordningen gælder for (Forordningen, artikel 4): 

a) De største 10 virksomheder på den nationale børs samt alle virksomheder, der har en gennemsnit-

lig kapitalmarkedsværdi på mere end 1 mia. euro i de foregående tre år. 

b) Alle virksomheder, der på balancedatoen har en balance, der overstiger 1 mia. euro. 

c) Alle virksomheder, der på balancedatoen har totale aktiver under management, der overstiger 1 

mia. euro. 

Der ses en forskel i definitionen af PIE’s i Forordningen i forhold til definitionen af PIE’s i Revisorloven. Den-

ne forskel betyder, at Forordningen er lempeligere end Revisorloven, dvs. inkluderer færre virksomheder. 

2.2.3. DEN FORESLÅEDE REGULERING AF ROTATIONSPLIGT OG LEVERING AF IKKE-

REVISIONSYDELSER 

Forordningen indeholder ændringer i reguleringen af revisors uafhængighed med hensyn til blandt andet 

rotation og levering af ikke-revisionsydelser. EU-Kommissionen ønsker at styrke uafhængigheden og den 

professionelle skepsis af revisorer og revisionsfirmaer i forbindelse med ydelsen af den lovpligtige revision 

af PIE’s (Impact assessment). 

2.2.3.1. ROTATION 

Forordningens forslag om tvungen rotation af revisionsfirmaerne betyder, at et revisionsfirma maximalt må 

have jobbet som revisor for en PIE i 6 år. Længden er dog fastsat til 9 år, hvis der er flere revisionsfirmaer 

på revisionsopgaven. 
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EU-Kommissionen opstiller i deres Impact Assessment nogle muligheder for at reducere risikoen for inte-

ressekonflikter som følge af familiaritetstruslen (Impact assessment), dvs. at en lang ansættelsesperiode 

risikerer at føre til interessekonflikter. Udover baseline scenariet, som består af den nuværende regel om, 

at nøglerevisionspartnere skal rotere, foreslår EU-Kommissionen at implementere tvungen rotation af revi-

sionsfirmaer efter en vis ansættelsesperiode, at forstærke revisionskomiteernes rolle i overvågningen af 

revisorernes arbejde, at etablere yderligere krav til den interne organisation og styring af revisionsfirmaer, 

samt en kombination af alle tre forslag. Alle forslagene udover baseline scenariet er markerede som de 

forslag, EU-Kommissionen umiddelbart foretrækker, dvs. en kombination af alle tre. Denne afhandling kon-

centrerer sig kun om rotationspligten, og denne er medtaget i forordningen. Den optræder i Forordningens 

artikel 33, stk. 1, der lyder: 

”The public-interest entity shall appoint a statutory auditor or audit firm for an initial engagement that shall 

not be shorter than two years. The public-interest entity may renew this engagement only once. The maxi-

mum duration of the combined two engagements shall not exceed 6 years. Where throughout a continuous 

engagement of 6 years two statutory auditors or audit firms have been appointed, the maximum duration 

of the engagement of each statutory auditor or audit firm shall not exceed 9 years.” 

Revisor må altså maximalt revidere PIE-klienten i 6 år, hvilket dog forlænges til 9 år, hvis der er flere revisi-

onsfirmaer på opgaven. Revisor skal vælges første gang for en periode af mindst 2 år, og revisor kan kun 

genvælges én gang, hvor de to ansættelsesperioder ikke må overskride 6 år. Der er dog mulighed for at 

søge om forlængelse i op til 2 år, så ansættelsesperioden bliver maximalt 8 år i alt. Hvis der er flere revisi-

onsfirmaer på jobbet, kan man få forlængelse i op til 3 år, så ansættelsesperioden bliver maximalt 12 år. 

Der er desuden er 4 års cooling off periode for revisionsfirmaet, hvilket betyder, at der skal gå mindst 4 år 

fra revisor har afsluttet sin ansættelsesperiode, til revisor kan vælges igen. 

2.2.3.2. IKKE-REVISIONSYDELSER 

EU-Kommissionen opstiller i deres Impact assessment nogle muligheder for at reducere risikoen for interes-

sekonflikter som følge af levering af ikke-revisionsydelser til PIE’s (Impact assessment). Udover baseline 

scenariet, som består af de nuværende kriterier for uafhængighed, foreslår EU-Kommissionen at forbyde 

leveringen af udvalgte ikke-revisionsydelser til reviderede virksomheder, at forbyde leveringen af samtlige 

ikke-revisionsydelser til reviderede virksomheder, samt at kræve rene revisionsfirmaer, dvs. revisionsfirma-

er, der kun må udføre lovpligtig revision, og som skal være uden forbindelse til firmaer, der leverer ikke-

revisionsydelser. 
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Forordningen siger, at revisionsfirmaer, der reviderer PIE’s, må levere revisionsydelser og i begrænset om-

fang relaterede finansielle revisionsydelser til deres PIE-revisionsklienter. De må altså ikke levere ikke-

revisionsydelser til PIE’s eller disses moder- eller datterselskaber, og det gælder også for medlemmer af det 

netværk, som revisionsfirmaet eventuelt tilhører (Forordningen artikel 10, stk. 1). 

Relaterede finansielle revisionsydelser defineres i Forordningen artikel 10, stk. 2 som: 

a) the audit or review of interim financial statements; 

b) providing assurance on corporate governance statements; 

c) providing assurance on corporate social responsibility matters; 

d) providing assurance on or attestation of regulatory reporting to regulators of financial institutions 

beyond the scope of the statutory audit and designed to assist regulators in fulfilling their role, such 

as on capital requirements or specific solvency rations determining how likely an undertaking will be 

to continue meeting its debt obligations; 

e) providing certification on compliance with tax requirements where such attestation is required by 

national law; 

f) any other statutory duty related to audit work imposed by Union legislation to the statutory auditor 

or audit firm. 

Disse ydelser må revisorerne gerne levere til PIE’s, så længe honoraret for relaterede finansielle revisions-

ydelser maximalt udgør 10 % af revisionshonoraret. Revisorerne må ikke levere ikke-revisionsydelser til 

PIE’s eller disses moder- eller datterselskaber, og ikke-revisionsydelser, der ikke under nogen omstændig-

heder må leveres, dækker ifølge Forordningen artikel 10, stk. 3,a over: 

 expert services unrelated to the audit, tax consultancy, general management and other advisory 

services; 

 bookkeeping and preparing accounting records and financial statements; 

 designing and implementing internal control or risk management procedure related to the prepara-

tion and/or control of financing information included in the financial statements and advice on risk; 

 valuation services, providing fairness opinions or contribution-in-kind reports; 

 actuarial and legal services, including the resolution of litigation; 

 designing and implementing financial information technology systems for public-interest entities as 

referred to in Article 2(13)(b) to (j) of Directive 2006/43/EC; 

 participating in the audit client's internal audit and the provision of services related to the internal 

audit function; 
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 broker or dealer, investment adviser, or investment banking services. 

Forordningen tillader dog, at følgende ikke-revisionsydelser leveres til PIE-revisionsklienter efter godken-

delse af revisionskomitéen (Forordningen artikel 10, stk. 3,a):  

 human resources services, including recruiting senior management; 

 providing comfort letters for investors in the context of the issuance of an undertaking's securities. 

Forordningen tillader også, at følgende ikke-revisionsydelser leveres til PIE-revisionsklienter efter godken-

delse af regulatoren (Forordningen artikel 10, stk. 3,a):  

 designing and implementing financial information technology systems; 

 due diligence services to the vendor or the buy side on potential mergers and acquisitions and 

providing assurance on the audited entity to other parties at a financial or corporate transaction. 

Hvis et revisionsfirmas revisionshonorarer fra store PIE’s (der defineres som de 10 største børsnoterede 

selskaber på den nationale børs eller med balancesum eller administrerede aktiver på over 1 mia. EURO) 

udgør mere end en tredjedel af de samlede revisionshonorarer, og revisionsfirmaet samtidig tilhører et 

netværk, hvis medlemsfirmaer har samlede indtægter fra revisionsydelser, der overstiger 1,5 mia. euro, 

inden for EU, må revisionsfirmaet ikke direkte eller indirekte levere nogen former for ikke-revisionsydelser 

til PIE’s eller tilhøre et netværk, der leverer ikke-revisionsydelser inden for EU (Forordningen, artikel 10, stk. 

5). Det forventes dog, at ingen eller meget få bliver ramt af denne bestemmelse (Bom, M., 2012). 

2.2.4. DELKONKLUSION 

Forordningen gælder for PIE’s, dvs. kun når revisionsfirmaerne reviderer PIE’s, men det kan dog tænkes at 

lovforslaget senere hen udvides til andre virksomheder også, hvilket som tidligere nævnt er begrundelsen 

for, at jeg senere også ser på problemstillingerne omkring rotation og begrænsning af ikke-revisionsydelser 

generelt for alle virksomheder. 

Forordningen medfører, at PIE-virksomhederne med enkelte undtagelser skal skifte revisor hvert sjette år. 

Forordningens indhold i forhold til ikke-revisionsydelser betyder, at revisorerne ikke må yde ikke-

revisionsydelser og kun i et vist omfang må yde ydelser relateret til revisionen. 

En kortere ansættelsesperiode og begrænsning af revisors mulighed for at levere ikke-revisionsydelser til 

klienten får konsekvenser for revisionskvaliteten, hvilket beskrives i følgende afsnit. 
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3. ANALYSERENDE AFSNIT 

Der er fremført mange argumenter for og imod lovforslaget om tvungen rotation for revisionsfirmaer og 

begrænsning af revisors levering af ikke-revisionsydelser, og dette afsnit samler alle argumenterne sam-

men. Derefter analyserer jeg andre undersøgelser, der forsøger at fastslå, om det vil være fordelagtigt at 

implementere lovslagene eller ej, og herefter foretager jeg min egen undersøgelse i form af regressionsana-

lyser på danske data. 

3.1. ARGUMENTER FOR OG IMOD AT IMPLEMENTERE LOVFORSLAGENE  

Følgende afsnit beskriver argumenterne for og imod at implementere rotationspligt, der for de fleste virk-

somheders vedkommende giver en kortere ansættelsesperiode, samt begrænsning af ikke-revisionsydelser, 

der medfører, at revisorerne ikke må levere både revision og ikke-revisionsydelser. 

3.1.1. ROTATION 

EU-Kommissionen beskriver situationen, hvor en virksomhed har haft den samme revisor igennem mange 

år, som uforenelig med en tilstrækkelig høj grad af uafhængighed. De mener ikke, at rotation af nøglerevi-

sionspartnere er tilstrækkeligt (Grønbogen). Her følger argumenterne for og imod rotation af revisionsfir-

maer efter gennemgang af høringssvarene til grønbogen samt diverse artikler. 

3.1.1.1. FOR 

EU-Kommissionen mener, at revisorerne ikke er tilstrækkeligt uafhængige af deres kunder, og at kvaliteten 

af revisionen derfor ikke er høj nok. EU-Kommissionen vil løse dette ved bl.a. at implementere firmarotati-

on, idet dette tiltag vil medføre, at virksomhederne får ny revisor efter 6 år. Det vil ønskeligt betyde, at 

revisorerne og virksomhederne ikke når at få det tætte forhold, der gør, at revisorernes uafhængighed risi-

kerer at blive kompromitteret. Tvungen firmarotation vil på denne måde minimere risikoen for, at reviso-

rerne bliver for afhængige af kunderne. 

Hvis revisor ikke er tilstrækkeligt uafhængig af sin klient, er der større risiko for, at revisor ser igennem fing-

re med fejl, bevidste eller ubevidste, begået af den reviderede virksomhed, og det er der større risiko for, jo 

længere tid revisor har været revisor for den samme klient. Det følger af, at revisor og kunde får et tættere 

og tættere forhold til hinanden, jo længere tid de har ”arbejdet sammen.” 

Familiaritetstruslen er således en af de største årsager til, at tvungen rotation af revisionsfirmaer kan have 

en positiv effekt på kvaliteten af revision, idet revisors uafhængighed som tidligere beskrevet er tæt for-
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bundet med kvaliteten af revisionen (høringssvar fra Authority of Audit and Accounting, Financial Reporting 

Council of the UK og Hermes Equity Ownership Services). Problematikken handler om, om revisor kan op-

retholde en ”armslængde-fremgang” til klienten, hvis revisionsfirmaet og den reviderede virksomhed har 

”samarbejdet” i en lang årrække. Revisor og klienten må utvivlsomt have lært hinanden at kende i ansæt-

telsesperioden, og det, som flere sætter spørgsmålstegn ved, er, om revisor kan opretholde uafhængighe-

den. 

Revisionsfirmaet har et naturligt ønske om at beholde klienten som klient, og derfor risikerer revisor at 

komme for tæt på den reviderede virksomhed og virksomhedens ledelse, hvilket igen svækker uafhængig-

heden på grund af familiaritetstruslen (høringssvar fra Financial Reporting Council of the UK). 

Hvis revisors ansættelsesperiode reduceres igennem implementeringen af tvungen rotation, vil det sand-

synligvis forstærke opfattelsen af revisors uafhængighed for nogle interessentgrupper (høringssvar fra 

KMPG). Opfattelsen af revisors uafhængighed er vigtig for tiltroen til regnskabet, og tiltroen til regnskabet 

er igen afgørende for interessenternes vilje til at anvende regnskabet, f.eks. banker, der skal yde virksom-

heden lån, leverandørerne, der skal yde virksomheden kredit, eller andre interessenter, der er afhængige af 

at kunne stole på virksomhedens regnskab og træffe rigtige beslutninger på baggrund heraf. 

Et af argumenterne er også problematikken omkring, at revisor gennem en længere ansættelsesperiode 

risikerer at komme til at udføre revisionen mere automatisk, fordi de måske føler, at de kender virksomhe-

den og dens regnskaber så godt, at de kan udføre revisionen mere ”på rygraden,” end de kunne i de tidlige 

år, og derfor måske ikke fanger nyligt opståede forretningsrisici osv., hvilket der skal tages højde for i revi-

sionen.   

Mange interessentgrupper mener, at rotation af revisionspartnere sikrer, at revisorerne får et ”frisk syn” på 

revisionen, men andre mener ikke, at det er tilstrækkeligt. Ved partnerrotation roterer hele revisionstea-

met ikke, og revisionsfirmaets økonomiske interesser i klienten ændres ikke. Derfor kan rotation af revisi-

onsfirmaet i tillæg til partnerrotation være et middel til at sikre større uafhængighed med dertilhørende 

højere kvalitet af revisionen (høringssvar fra Committe of European Securities Regulators). 

I tillæg til partnerrotation medfører rotation af hele revisionsfirmaet, at revisionstemaet får et ”frisk syn” 

på udførelsen af revisionen samt de nøglebeslutninger, der er foretaget, udover hvis det kun drejede sig om 

rotation af revisionspartnere (høringssvar fra Financial Reporting Council of the UK og Committe of Euro-

pean Securities Regulators). Hvis revisor får et ”frisk syn” på tilgangen til revisionen, må det alt andet lige 

medføre en stærkere uafhængighed, fordi der ikke er den samme indforståethed mellem revisor og den 

reviderede virksomhed, hvilket medfører, at revisor er nødt til at forlange mere dokumentation fra den 
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reviderede virksomhed ved for eksempel at stille spørgsmål om afskrivningsprincipper i stedet for at godta-

ge f.eks. afskrivningsprincipperne, fordi de altid har gjort det på den måde. 

Se yderligere afsnittet ”Trusler mod revisors uafhængighed” hvor truslerne, der er relevante for revisors 

ansættelsesperiode, gennemgås. 

3.1.1.2. IMOD 

Kvalitet: 

Det største argument imod tvungen firmarotation er, at kvaliteten af revisionen falder. Det skyldes, at revi-

sor har kortere tid til at opnå den viden om og den indsigt i virksomheden, som revisor har brug for til at 

kunne lave en revision af høj kvalitet (høringssvar fra Deloitte, PWC, FSR, IDW, IFAC, ICAEW, IESBA, EFAA, 

Financial Reporting Council of the UK, Professional and Business Services Group, DI, German Savings Bank 

Association og Portugal Telecom). 

Det gælder først og fremmest viden om virksomhedens forretning, processer og systemer samt det økono-

miske miljø, virksomheden befinder sig i. Denne viden er ikke tilgængelig ad-hoc, men kan kun vindes gen-

nem erfaring. Den samlede viden kan ikke uden videre overføres til den næste revisor, og den nye revisor 

må selv opbygge denne viden (høringssvar fra IDW). EU-Kommissionen erkender også selv, at påtvungen 

rotation af revisionsfirmaer medfører tabt viden (Grønbogen). 

Desuden kan revisionens kvalitet forringes af, at viden går tabt, når et revisionsfirma roterer af (Kiertzner, 

L., 2011). Idet der sker revisorskifte, skal den næste revisor først til at opnå den samme viden, som den 

foregående revisor havde, for at kunne udføre en revision af samme høje kvalitet.  Ved hvert revisorskifte 

skal der bruges tid på at skaffe de samme oplysninger om den reviderede virksomhed, som den foregående 

revisor også har brugt tid på. Det er brugt tid, der må siges at kunne anvendes mere brugbart og kvalitets-

fremmende, hvis de samme oplysninger ikke skulle fremskaffes hvert sjette år. Det samme kan siges i for-

bindelse med argumenterne for levering af ikke-revisionsydelser (se næste afsnit). Her vil fordelene ved at 

levere begge dele også forsvinde hvert sjette år, når revisor udskiftes. 

Der argumenteres for, at tidsperioden, hvori den samme revisor maksimalt kan revidere en virksomhed, er 

alt for kort til, at revisor kan opnå den viden om og den indsigt i virksomhedens drift, som en revision af høj 

kvalitet kræver. Den nye revisor starter på nulpunktet med hensyn til viden om virksomheden og skal først 

gøre sig bekendt med virksomhedens processer og risikoområder, og da det tager betydelig tid for den nye 

revisor at opnå det samme niveau af viden som den foregående revisor, må der logisk set være en større 
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risiko for revisionssvigt i de første par år med den nye revisor, fordi denne ikke vil kunne udføre revisionen 

på et lige så højt niveau (høringssvar fra Financial Reporting Council of the UK, German Savings Bank Asso-

ciation og Portugal Telecom). Revisionsfirmaerne vil måske endda efterhånden afgrænse sig til den aller-

mest nødvendige viden for at spare tid, og fordi de ved, at de alligevel snart skal udskiftes som revisor (hø-

ringssvar fra Portugal Telecom). 

De første 1 til 2 år bruger revisor på at forstå virksomheden. De sidste 1-2 år op til man ved, at man som 

revisionsfirma bliver udskiftet, er incitamentet til at forny revisionen begrænset. Hvis der omvendt er ad-

gang til at fortsætte som revisor, så er der et løbende incitament til at forbedre og udvikle revisionen (Kokt-

vedgaard, K., 2012). Incitamentet til at forny revisionen er ikke særlig stort i de sidste par år, inden revisi-

onsfirmaet bliver udskiftet, fordi revisor netop ved, at revisionsfirmaet ikke får lov at beholde klienten læn-

gere og derfor risikerer at være mindre grundig i revisionen. 

En kort ansættelsesperiode kan desuden bruges til at skjule emner i regnskabet mv., idet den nye revisor vil 

have sværere ved at finde frem til det (høringssvar fra ICAEW). I de første par år af en ansættelsesperiode 

er der større risiko for, at revisor ikke kender klienten godt nok til at kunne udføre revisionen så godt som 

muligt og derfor ikke opdager eventuelle emner, som klienten ønsker at skjule for revisor. 

Tvungen rotation kan yderligere risikere at skade kvaliteten af revisionen, fordi virksomhederne vil have 

færre revisionsfirmaer at vælge imellem og derfor kan risikere at måtte nøjes med et revisionsfirma, der 

ikke er det bedste match for netop den virksomhed og derfor ikke skaber den bedst mulige revision. Det 

kan f.eks. være tilfældet, hvis et af de andre revisionsfirmaer, som ville være et godt match for virksomhe-

den, også var revisor for en af virksomhedens store konkurrenter, og virksomheden derfor ville være be-

kymret for fortroligheden til revisor og derfor måtte vælge et andet revisionsfirma, som måske har ringere 

kompetencer til at udføre revisionen for netop den virksomhed (høringssvar fra Financial Reporting Council 

of the UK). 

Der er desuden en højere risiko for revisionssvigt, når revisorerne skal udskiftes forholdsvist ofte. Den stør-

re risiko for revisionssvigt skyldes, at revisionsteamet får en svagere indsigt i virksomhedens drift som følge 

af, at de skal begynde at forberede rotationen, inden de har opnået den fulde indsigt (Røder, J., 2012). Der 

er desuden en større risiko for revisionssvigt, når revisor skal udskiftes på et bestemt tidspunkt, fordi der på 

dette tidspunkt kan risikere at være særlige udfordringer i virksomheden, hvor den løbende viden er vigtig, 

og det vil kræve flere ressourcer at imødekomme, hvorfor revisionen også her bliver dyrere (høringssvar fra 

Novo mfl.). 

Omkostninger: 



33 
 

Et andet problem ved implementeringen af tvungen firmarotation er, at revision vil blive dyrere at udføre 

(høringssvar fra Deloitte, Ernst & Young, KPMG, FSR, ICAEW, IESBA, EFAA, CESR, Nyenrode Business Univer-

sity, Alliance Trust, CFA Institute, Nasdaq OMX og Novo mfl.). Det skyldes, at revisionsfirmaerne skal bruge 

ekstra tid på at opnå viden om bl.a. den reviderede virksomheds forretning, processer, virksomhedsstruktur 

og interne kontroller inden de kan foretage den egentlige revision. Det skal der afsættes ekstra mandskab 

og/eller timer af til, og det gør revisionen dyrere.  

Det er ikke sikkert, at de ekstra omkostninger, der skal sættes af i de første år, kan nå at blive tjent ind, hvis 

ansættelsesperioden ikke er længere end 6 år (høringssvar fra CESR). Det øger risikoen for, at revisionen 

bliver udført med færre ressourcer, end der er brug for, og derfor bliver en revision af lavere kvalitet. 

Omkostningerne for den reviderede virksomhed bliver også højere, ud over betalingen for den dyrere revi-

sion, fordi de skal bruge mere tid (og dermed penge) på at forklare deres forretning, processer, virksom-

hedsstruktur og interne kontroller til den nye revisor (høringssvar fra Deloitte, Ernst & Young og Nyenrode 

Business University). Omkostningerne forhøjes yderligere af afbrydelser i den reviderede virksomheds for-

retning/operationer, hver gang personalet skal bruge tid på at informere den nye revisor (høringssvar fra 

IESBA). Det er også tænkeligt, at de ekstra omkostninger ved at skifte revisor får virksomhederne til at gøre 

brug af en udbudsproces, hvorigennem de kan vælge den bedste revisor og på den måde maksimere forde-

lene (høringssvar fra KPMG). Det vil øge omkostningerne yderligere, for både virksomhederne, der skal 

udbyde revisionen, og for revisionsfirmaerne, der skal deltage i udbudsprocessen og udarbejde tilbud mv. 

Det betyder samtidig en administrativ byrde for klienten (høringssvar fra FSR). 

Yderligere: 

Det vil være svært for revisionsfirmaerne at implementere tvungen rotation i praksis, hvis der er tale om 

multinationale firmaer. Det skyldes, at virksomheder, som selv er multinationale virksomheder, vælger 

revisor alt efter, hvem der har kapaciteterne til at foretage revision af høj kvalitet i de forskellige markeder, 

hvor virksomheden gør forretninger. Det betyder, at en multinational virksomhed ville blive nødt til at skifte 

revisor på globalt plan, hver gang det var tid til at skifte revisor i et af landene, hvor virksomheden gør for-

retninger. Alternativt ville virksomheden skulle gøre brug af flere forskellige revisionsfirmaer i de forskellige 

områder, hvor virksomheden gør forretninger, som er pålagt tvungen rotation, og det ville gøre revisionen 

både dyr og mindre effektiv (høringssvar fra Deloitte og ICAEW). 

I relation til kvaliteten af revisionen er det også væsentligt, at den reviderede virksomhed vælger at skifte 

revisor ud fra omstændighederne i virksomheden i stedet for, fordi de er nået til grænsen for den tilladte 

ansættelsesperiode af den samme revisor. Det må uanset hvad give det bedste resultat, at revisor vælges 
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ud fra velbegrundede, informerede beslutninger, der tager højde for styrker og svagheder hos revisionsfir-

maet, så det bedst mulige revisionsfirma til jobbet vælges, i stedet for den mere vilkårlige rotationsproces. 

Hvis det bedste revisionsfirma til jobbet er det revisionsfirma, som allerede er virksomhedens revisor, når 

ansættelsesperioden udløber, og virksomheden er tvunget til at rotere revisionsfirma, må det alt andet lige 

betyde, at en dårligere revisor til lige netop denne virksomhed kommer til. Det kan også tænkes, at det ved 

slutningen af ansættelsesperioden er et dårligt tidspunkt at skifte revisor, f.eks. pga. store ændringer i le-

delsen på økonomiområdet eller andre årsager til ”stress” i virksomheden på netop det tidspunkt (hørings-

svar fra KMPG, PWC, FSR og Professional and Business Services Group). 

Der er samtidig risiko for, at virksomhederne ikke overvejer at skifte revisor i løbet af de 6 år, som ansæt-

telsesperioden maksimalt må vare, fordi der netop er opsat denne periode. Det vil ikke være i overens-

stemmelse med god corporate governance ikke løbende at overveje, om revisor stadig er den bedste til 

jobbet (høringssvar fra KMPG). Det kan skyldes både ændringer hos revisor, som f.eks. tab af kvalificerede 

medarbejdere, eller ændringer hos den reviderede virksomhed, som f.eks. ændringer i forretningsmiljøet, 

som revisor efterfølgende ikke er kvalificeret til at revidere. 

3.1.2. IKKE-REVISIONSYDELSER 

Direktivets artikel 22 er blevet implementeret meget forskelligt i de europæiske medlemslande, og derfor 

foreslår EU-Kommissionen en opstramning på området med begrænsning af revisors mulighed for at levere 

ikke-revisionsydelser. Det gør de med den begrundelse, at revisionsfirmaerne ikke bør have nogen forret-

ningsmæssig interesse i deres klienter, når revisor giver en uafhængig påtegning på de reviderede virksom-

heders finansielle tilstand (Grønbogen). 

3.1.2.1. FOR 

Lovforslaget om begrænsningen af leveringen af ikke-revisionsydelser implementeres for at styrke revisors 

uafhængighed. Når revisor leverer både revisionsydelser og ikke-revisionsydelser svækkes uafhængigheden 

alt andet lige, fordi revisor kommer i en situation, hvor han på den ene side skal rådgive kunden om bl.a. 

regnskabsmæssige spørgsmål, og på den anden side skal revidere kundens regnskaber og dermed bl.a. risi-

kere at skulle lave selvrevision. Samtidig kan revisor risikere at komme i en situation, hvor han bliver øko-

nomisk afhængig af klienten og derfor ikke er tilstrækkeligt objektiv, når han reviderer klientens regnska-

ber. Derfor kan man sige, at sådan en opdeling vil styrke uafhængigheden. 

De interessenter, der går ind for lovforslaget, sætter spørgsmålstegn ved, om revisor kan fungere både som 

konsulent og som revisor for den samme virksomhed. Problemet med denne dobbeltfunktion er, at reviso-
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ren, som er hyret til at rådgive virksomheden, er ansvarlig over for virksomhedens ledelse, fordi denne i 

praksis har hyret revisor, samtidig med at revisoren agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. I denne 

dobbeltrolle ligger nogle interessekonflikter, som er skyld i, at uafhængigheden risikerer at svækkes. Det er 

særligt i krisesituationer og situationer, hvor virksomhedens ledelse er aflønnet med bonusordninger, at 

denne interessekonflikt kommer til udtryk. I begge situationer har den reviderede virksomheds ledelse inte-

ressekonflikter i forhold til andre interessenter, og revisor har her pligt til at sikre, at regnskaberne er rigti-

ge, så interessenterne kan anvende regnskaberne i deres beslutningstagen og vide, at de træffer beslutnin-

ger på baggrund af retvisende regnskaber. Det kræver, at revisor både er i stand til og villig til at konfronte-

re den reviderede virksomheds ledelse, dvs. at uafhængigheden og den professionelle skepticisme ikke 

anfægtes. Men når revisor yder ikke-revisionsydelser til klienten, kan det være svært for revisor efterføl-

gende at konfrontere klienten med regnskabernes sandfærdighedsgrad (høringssvar fra CFA Institute). 

Det, som de fleste interessenter, der er for lovforslaget, lægger vægt på, er, at det er svært for revisor at 

være uafhængig i revisionen, når denne samtidig har udsigt til at kunne levere flere ikke-revisionsydelser til 

klienten (høringssvar fra CFA Institite). 

Der refereres yderligere til Michael Power, som siger, at revisorers økonomiske incitamenter er føjelige for 

ledelsen, men også at der eksisterer psykologiske og kulturelle barrierer i forhold til at konfrontere klien-

ten. Power mener, at det må betegnes som en usædvanlighed, at en revisor har en højest skeptisk og vi-

denskabelig tilgang til klienten og regnskaberne, og at skepticisme og konfrontering kun finder sted inden 

for, hvad der er praktisk og kulturelt acceptabelt (Warming-Rasmussen et al, 2011). Hvis man godtager 

denne teori, og samtidig mener, at det ikke er acceptabelt, at revisor ikke er fuldt ud skeptisk i sit arbejde, 

må man nødvendigvis se et problem med revisors uafhængighed i leveringen af revision og ikke-

revisionsydelser på samme tid. 

Se yderligere afsnittet ”Trusler mod revisor uafhængighed” hvor truslerne, der er relevante for leveringen 

af ikke-revisionsydelser, gennemgås. 

3.1.2.2. IMOD 

Kvalitet: 

Mange af argumenterne imod at begrænse levering af ikke-revisionsydelser er de samme som dem, der 

findes imod at implementere tvungen firmarotation. Begge dele handler om revisors mulighed for at have 

en viden om og indsigt i den reviderede virksomhed, der styrker revisors mulighed for at lave en revision af 

høj kvalitet. Men hvor argumenterne imod firmarotation går på, at tidsperspektivet svækker kvaliteten af 
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revisionen, handler argumenterne imod begrænsning af ikke-revisionsydelser om den positive ”synergiske” 

virkning, som leveringen af både revision og ikke-revisionsydelser på samme tid har på muligheden for, at 

revisor kan udføre revision af høj kvalitet.  

Ved at levere ikke-revisionsydelser til den virksomhed, som revisor også reviderer, får revisor en viden om 

og indsigt i virksomheden, som er brugbar i revisionen af virksomheden og gør kvaliteten af denne højere 

(høringssvar fra Deloitte, Ernst & Young, KMPG, PWC, FSR, IDW, IFAC, BDO, Grant Thornton, GGA, Nyenro-

de Business University, Professional and Business Services Group, Alliance Trust, DI, Novo mfl. og Portugal 

Telecom). Det drejer sig bl.a. om viden om virksomhedens forretningsrisici, processer, 

Når revisor opnår denne viden og forstår klienten bedre, er det muligt for revisor at planlægge og udføre en 

revision af højere kvalitet (høringssvar fra PWC). 

For at gennemføre en kompleks revision af høj kvalitet kræver det teams med forskellig ekspertise og kom-

petencer (f.eks. aktuarer, vurderingseksperter, IT-specialister, pensionsspecialister mv.), som ved, hvilke 

kritiske spørgsmål der skal stilles inden for de forskellige forretningsområder, samt kan spørges om råd, 

hvis der opstår svære revisionsspørgsmål. Denne varierede teamsammensætning er svær at opnå ved ”re-

ne revisionsfirmaer” (høringssvar fra Deloitte og IFAC). 

Revision af høj kvalitet kræver erfaring, god dømmekraft og specialistfærdigheder. Revisorerne forbedrer 

hele tiden deres kompetencer og får større erfaring ved at levere ikke-revisionsydelser og ved at arbejde 

tæt sammen med specialistkollegaer, der leverer ikke-revisionsydelser. Disse erfaringer og færdigheder fra 

arbejdet med ikke-revisionsydelser kan revisorerne anvende i arbejdet med at udføre revision og dermed 

skabe en revision af højere kvalitet (høringssvar fra PWC og FSR). 

Kvaliteten af revisionen kan også komme i fare, hvis virksomheden ikke er villig til at betale for det ekstra 

arbejde, der er brug for, for at revisor opnår den viden om virksomheden, som revisor ellers ville have op-

nået ved at yde ikke-revisionsydelser til virksomheden (høringssvar fra IDW). 

Situationen er nemlig ofte den, at revisor i forbindelse med sin rådgivning får en indsigt i forhold, som efter-

følgende indgår som en del af revisionsplanlægningen (Renge, M., 2011). Og netop det bidrager til en revi-

sion af højere kvalitet. Hvis revisor ikke længere kan rådgive virksomhederne om eksempelvis risiko- og 

skatteforhold, som i dag er en integreret del af en revisionsprocessen, så vil det svække kvaliteten af revisi-

onen (Renge, M., 2011). 

Hvis revisor kun har mulighed for at beskæftige sig med revision af transaktioner, der allerede er gennem-

ført, og med historiske oplysninger, begrænses revisors muligheder for at identificere og forstå de risici, der 
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vil påvirke virksomhedens fremtidige drift og indtjening. Revisor har en unik mulighed for at få indsigt i og 

fortrolighed med den virksomhed, der revideres. Revision af komplekse virksomheder kræver, at revisor 

har adgang til viden på højt multidisciplinært plan, og derfor er det i interessenternes interesse, at revisor 

kan beskæftige sig med andre opgaver i virksomheden. Det er endnu mere vigtigt, at revisionsfirmaerne 

kan fortsætte med at rådgive andre virksomheder end revisionsklienter, fordi den mangfoldighed giver 

revisor mulighed for at trække på ekspertviden. Skal revisor købe sig til denne viden, vil omkostningerne 

forhøjes væsentligt, og revisor skal alligevel altid kvalitetssikre den tilkøbte viden og de ressourcer, der 

anvendes, fordi revisor stadig har ansvaret for revisionen (Røder, J., 2012). 

Ved dannelsen af ”rene revisionsfirmaer,” hvor revisor kun er i kontakt med klienten i forbindelse med revi-

sionen, er der yderligere risiko for, at revision forandres til en slags ”inspektion” med dertilhørende tjekli-

ster. Denne mulige afkrydsningsmentalitet vil have en negativ indflydelse på kvaliteten af revisionen, fordi 

en sådan fremgangsmåde ikke er tilstrækkelig til at tage højde for kompleksiteten i en revision (høringssvar 

fra KPMG). 

Rekruttering: 

I nær sammenhæng med argumentet om påvirkningen af kvaliteten af revisionen er et andet argument, der 

taler imod at begrænse ikke-revisionsydelser, nemlig at denne begrænsning vil gøre det sværere at rekrut-

tere de dygtigste personer til branchen (høringssvar fra PWC, KPMG, Ernst & Young, Grant Thornton, IDW, 

ICAEW, BDO, RSM, Alliance Trust og Nyenrode Business University). Det skyldes, at en sådan begrænsning 

af ikke-revisionsydelser vil have en ringere tiltrækningskraft på de personer, der skal udføre revisionen 

uden ikke-revisionsydelser, fordi de typisk leder efter en karriere med varierede arbejdsopgaver (hørings-

svar fra PWC, KPMG, IDW, BDO, RSM og Nyenrode Business University). 

Det samme gælder højst sandsynligt for specialister på andre områder, hvilket vil medføre, at revisionsfir-

maerne bliver tvunget til at købe flere ydelser fra tredjepartsspecialister, hvilket kan have negative konse-

kvenser for kvaliteten af revisionen, fordi tredjepartsspecialisterne ikke er underlagt de samme uafhængig-

hedsregler som revisor (høringssvar fra PWC). Revisorerne er stadig ansvarlige for den udefrakommende 

arbejdskraft, de gør brug af, men derfor kan kvaliteten stadig være i fare, fordi det ikke er revisorerne, der 

direkte har udført opgaverne. 

I den forbindelse vil revisionsfirmaerne også mangle specialister og ansatte med tværfaglige kvalifikationer, 

hvis der skulle være tale om rene revisionsfirmaer, der ikke leverer ikke-revisionsydelser. Disse kvalifikatio-

ner er gavnlige for både revisionsfirmaet i udførelsen af revisionen, og for den reviderede virksomhed, fordi 

de kan få hjælp til f.eks. CSR-rapportering direkte fra revisionsfirmaet (høringssvar fra ICAEW). 
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Hvis der er færre af de dygtigste medarbejdere i branchen, vil det føre til, at der vil blive udført revisioner af 

dårligere kvalitet, fordi revisorernes dygtighed, udover revisorernes uafhængighed, sikrer høj revisionskvali-

tet. Det vil sige, at hvis lovforslaget om begrænsning af ikke-revisionsydelser bliver gennemført, vil det have 

en selvforstærkende negativ effekt på kvaliteten af revisionerne. 

Ikke-revisionsklienter: 

Det er ikke kun kvaliteten af revisionen af de kunder, som revisor også leverer ikke-revisionsydelser til, der 

vil tage skade af en begrænsning af ikke-revisionsydelser. Gennem leveringen af ikke-revisionsydelser opar-

bejder revisorerne nemlig kompetencer, som de kan bruge, når de reviderer deres andre kunder, som de 

ikke nødvendigvis leverer ikke-revisionsydelser til (høringssvar fra KPMG, Grant Thornton, Nyenrode Busi-

ness University og CESR). Hvis begrænsningen af ikke-revisionsydelser derfor skulle blive udvidet til at om-

fatte andre end PIE’s, vil det have en negativ effekt på ikke bare kvaliteten af revisionen af den reviderede 

virksomhed, men også på revisionen af de andre virksomheder, som revisionsfirmaet reviderer. Hvis revisi-

onsfirmaet har muligheden for at yde ikke-revisionsydelser, øger det firmaets samlede kompetencer, som 

de kan anvende på alle revisioner, også dem, der ikke samtidig får leveret ikke-revisionsydelser fra revisi-

onsfirmaet (høringssvar fra KPMG og Nyenrode Business University). 

Ved ikke at tillade revisionsfirmaerne at udbyde ikke-revisionsydelser skader det revisionsfirmaernes finan-

sielle styrke, fordi revisionsfirmaerne ikke kan sprede deres omkostninger samt risiko over en større og 

bredere mængde klienter (høringssvar fra Deloitte, Grant Thornton og Nyenrode). 

Omkostninger: 

Omkostningerne risikerer at blive højere, hvis revisor ikke må levere både revision og ikke-revisionsydelser 

(høringssvar fra IDW, ICAEW, Authority of Audit and Accounting, Nyenrode Business University og Portugal 

Telecom). Det skyldes, at den viden om virksomheden, som revisor får igennem leveringen af ikke-

revisionsydelser, medfører, at revisionen kan foretages mere effektivt, hvilket minimere omkostningerne. 

Det gælder både, fordi revisor undgår at skulle bruge ekstra tid på først at anskaffe sig hele denne viden, og 

fordi der kan være synergieffekter mellem revisionen og ikke-revisionsydelserne (høringssvar fra IDW, ICA-

EW og Portugal Telecom). Samtidig kan den ekstra omsætning, som revisionsfirmaerne får fra leveringen af 

ikke-revisionsydelser, bruges til at forbedre revisionsfirmaets konkurrenceevne, hvilket igen minimerer 

omkostningerne (høringssvar fra Authority of Audit and Accounting). 
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Revisionsmodellen (SME’s): 

Lovforslaget om begrænsning af ikke-revisionsydelser gælder kun for PIE’s, og derfor er det kun de revisi-

onsfirmaer, der er omfattet af lovgivningen, der bliver påvirket. Det gælder primært de større revisionsfir-

maer, der reviderer PIE’s, og de har ikke nødvendigvis SME-klienter. Men det er ikke en umulighed, at lov-

forslaget senere hen bliver udvidet til at omfatte andre end PIE’s, og derfor er følgende argumenter om 

SME’s medtaget. 

Den danske revisionsmodel (samt andre landes) er bygget op omkring, at revisor også er den reviderede 

virksomheds rådgiver. Det gælder særligt for SME´s, som forventer rådgivning på mange forskellige områ-

der, f.eks. skatteforhold, fra deres revisor. Begrænsningen af ikke-revisionsydelser vil udfordre den forret-

ningsmodel og det samarbejde, som kendetegner forholdet mellem revisor og virksomhed (høringssvar fra 

Deloitte, PWC, ICAEW og Professional and Business Services Group). Virksomhederne har ikke længere mu-

ligheden for at drage nytte af reducerede omkostninger på baggrund af højere effektivitet samt rådgivning 

af højere kvalitet på baggrund af samme leverandør til både revision og ikke-revisionsydelser (høringssvar 

fra Professional and Business Services Group). 

Yderligere: 

En anden ting, der taler imod begrænsning af ikke-revisionsydelser, er det faktum, at når virksomhederne 

får rådgivning af netop revisorer, får de rådgivning af autoriserede personer, som skal overholde etiske 

regler, som er underkastet offentlig kontrol, og som er forsikret. Revisor har en dyb indsigt i virksomhedens 

regnskabs- og risikoforhold. Revisor har en fundamental forståelse for virksomhedens forretninger og de 

regelsæt, de drives under, og har i kraft af dette en særlig indsigt, som det forekommer uhensigtsmæssigt, 

at virksomhederne ikke skulle kunne anvende. Der er klare fordele for kunderne – og samfundet - i, at revi-

sor kan bistå med at rådgive om såvel risikostyring, tilrettelæggelse af forretningsgange, om gældende lov-

givning, yde assistance med skatteopgørelsen med mere (Renge, M., 2011). For restriktive begrænsninger i 

revisors mulighed for at yde rådgivning m.m. vil reducere virksomhedernes mulighed for at vælge rådgiv-

ning, som er effektiv og kvalificeret, fordi revisor har et indgående kendskab til virksomheden (Füchsel, K., 

2011). 

3.1.3. DELKONKLUSION 

Det største argument for rotation er, at familiaritetstruslen risikerer at svække revisors uafhængighed som 

følge af det tætte forhold revisor får til klienten gennem en længere ansættelsesperiode. De største argu-

menter imod rotation omhandler revisionskvaliteten, som svækkes af, at revisor i starten af en ansættel-
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sesperiode ikke har den viden om virksomheden, der skal til for at kunne revidere regnskabet bedst muligt. 

Som følge af rotationspligten vil dette ske meget oftere. Andre argumenter omhandler stigende omkost-

ninger for både revisor og den reviderede virksomhed. Det må alt andet lige kunne konkluderes, at den 

næste revisor vil udføre en revision af dårligere kvalitet, i hvert fald i det første år som ny revisor, hvor alt 

viden om den reviderede virksomhed først skal opbygges. Hvis denne viden skal opbygges fuldt ud i det 

første år, bliver det en ressourcekrævende og meget dyr revision. 

Med hensyn til ikke-revisionsydelser er det største argument for at implementere begrænsningen, at det vil 

sikre, at revisor ikke er uafhængig i revisionen, fordi revisor er økonomisk afhængig af klienten og eventuelt 

har udsigt til at kunne levere flere lukrative ikke-revisionsydelser. Der er også bl.a. argumentet om selvrevi-

sion at tage højde for. De største argumenter imod begrænsning af ikke-revisionsydelser omhandler, lige-

som argumenterne imod rotationspligt, revisionskvaliteten, som svækkes af, at revisor får sværere ved at 

opnå den viden om virksomheden, som revisor opnår, når denne yder ikke-revisionsydelser til klienten. I 

forhold til ikke-revisionsydelser gælder også argumentet om, at revisionen bliver dyrere, fordi revisor kan 

blive nødt til at hente den nødvendige viden fra en tredjepartsleverandør. 

De fleste interessenter erkender, at en lang ansættelsesperiode samt levering af ikke-revisionsydelser risi-

kerer at svække revisors uafhængighed, men størstedelen af interessenterne mener dog, at sikkerhedsfor-

anstaltningerne mod truslerne er tilstrækkelige. Størstedelen af interessenterne lægger samtidig stor vægt 

på den del af definitionen på revisionskvalitet, der omhandler revisors dygtighed i forhold til at opdage fejl i 

regnskabet, mens de interessenter, der går ind for lovforslagene, fokuserer mere på den anden del omkring 

revisor uafhængighed. 

3.2. ANALYSE AF FORETAGNE UNDERSØGELSER 

Gennemgangen af argumenterne for og imod henholdsvis rotationspligt for revisionsfirmaer og begræns-

ning af revisors levering af ikke-revisionsydelser viser et meget blandet billede af situationen og giver ikke 

noget entydigt svar på, hvilken virkning EU-Kommissionens forslag omkring begrænsningen af revisors ikke-

revisionsydelser samt rotation af revisionsfirmaer vil have på revisionskvaliteten. Derfor er det relevant at 

analysere nogle af de undersøgelser, som er foretaget på området, og som giver et klarere indblik i, hvor-

dan de teoretiske argumenter forholder sig i praksis. 

EU-Kommissionen baserer Forordningen på en impact assessment, de har udarbejdet. På den modsatte 

side findes bl.a. en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, som Big 4-revisionsfirmaerne er gået 

sammen om at få lavet. 
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Idet EU-Kommissionen tager udgangspunkt i revisors uafhængighed, synes Impact assessment at glemme, 

at revisionskvalitet også består af revisors dygtighed i forhold til at opdage fejl i regnskabet. Impact asses-

sment bygger bl.a. på en undersøgelse fra ESCP Europe, og ifølge den undersøgelse er rotationspligt og 

begrænsningen af ikke-revisionsydelser ikke attraktivt i forhold til at styrke revisoruafhængighed, men Im-

pact assessment ser ud til at ignorere dette. 

Copenhagen Economics-rapporten synes på den anden side at fokusere på den del af definitionen på revi-

sionskvalitet, der omhandler revisors dygtighed i forhold til at opdage fejl i regnskabet, og lægger ikke me-

get vægt på revisors uafhængighed. 

Impact assessment synes ikke at fremføre tilstrækkelige beviser for, at firmarotation og begrænsning af 

ikke-revisionsydelser vil styrke revisionskvaliteten. Copenhagen Economics-rapporten betvivler mange af 

argumenterne i Impact assessment og forsøger at modbevise dem, men denne rapport udøver også deres 

del af ”cherry picking.”  

Både Impact assessment og Copenhagen Economics-rapporten synes at udvælge de argumenter og kilder, 

der understøtter deres formål, dvs. at Impact assessment fokuserer på de argumenter og kilder, der giver 

belæg for at implementere rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser, hvorimod Copenhagen 

Economics-rapporten fokuserer på det modsatte. Derfor gennemgår jeg i følgende to afsnit et litteratur-

review, der medtager et højt antal undersøgelser, således at alle sider er repræsenteret. 

3.2.1. ROTATION 

Undersøgelserne, der undersøger sammenhængen mellem regnskabskvaliteten og længden af revisors 

ansættelsesperiode, kommer frem til forskellige konklusioner. Nogle undersøgelser, særligt eksperimentel-

le undersøgelser, finder en negativ sammenhæng, dvs. at en længere ansættelsesperiode har en negativ 

effekt på regnskabskvaliteten, mens undersøgelserne, der anvender historiske data og forskellige proxier, 

viser mixede resultater, som det derfor er svært at konkludere på. De mere nutidige undersøgelser, der 

anvender earnings management som et synonym for regnskabskvalitet, finder næsten alle en positiv sam-

menhæng mellem regnskabskvalitet og længden af revisors ansættelsesperiode, dvs. at en længere ansæt-

telsesperiode har en positiv effekt på regnskabskvaliteten. Nogle enkelte af undersøgelserne finder dog en 

større risiko for earnings management for en lang ansættelsesperiode end for en mellemlang ansættelses-

periode (Quick, R., 2012). 

De nævnte undersøgelser er foretaget i miljøer uden rotationspligt for revisionsfirmaer, men der er også 

foretaget undersøgelser, der tager udgangspunkt i miljøer med rotationspligt. En af disse undersøgelser er 
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foretaget i Spanien, hvor der var rotationspligt for revisionsfirmaer fra 1988-1995, og undersøgelsen fandt 

ingen sammenhæng mellem going concern beslutninger og længden af ansættelsesperioden. En anden 

undersøgelse er foretaget i Italien, hvor rotationspligt for revisionsfirmaer har været lovpligtigt siden 1974, 

finder, at earnings management er højest i perioden lige efter et revisorskifte. En tredje undersøgelse, som 

anvender Arthur Andersen-krakket som en simulation for et miljø med rotationspligt for revisionsfirmaer 

samt bruger earnings management som proxy for regnskabskvalitet, finder dog en positiv sammenhæng, 

dvs. en nedgang i earnings management efter et revisorskifte (Quick, R., 2012). 

En undersøgelse foretaget af Myers, Myers og Omar konkluderer, at længden af revisors ansættelsesperio-

de har en negativ effekt på earnings management, dvs. at mængden af earnings management er mindre 

ved en lang ansættelsesperiode end ved en kort ansættelsesperiode (Myers et al, 2003). 

Myers et al undersøger sammenhængen mellem earnings management og revisors ansættelsesperiode ved 

at anvende først unsigned discretionary accruals og derefter positive discretionary accruals som proxier for 

earnings management. 

Forfatterne argumenterer for, at høj regnskabskvalitet følger af, at revisor begrænser de valg, som den 

reviderede virksomhed gerne vil træffe for at få regnskabet til at se ud, som de gerne vil have, at det skal se 

ud. Lav regnskabskvalitet følger modsat af, at revisor ikke begrænser disse valg i regnskabet fra den revide-

rede virksomheds side af og måske tværtimod hjælper den reviderede virksomhed med at udvide eller gå 

lige til grænsen af accepterede regnskabsprincipper. Dette beskriver sammenhængen mellem regnskabs-

kvalitet og revisoruafhængighed. 

I både analyserne med unsigned discretionary accruals og positive discretionary accruals viser resultaterne 

en sammenhæng mellem earnings management og ansættelsesperiode, hvilket betyder, at en længere 

ansættelsesperiode medfører lavere grad af discretionary accruals. I den første analyse med unsigned 

discretionary accruals indeholder datagrundlaget både positive og negative discretionary accruals, men idet 

analysen anvender de absolutte værdier af discretionary accruals, tager den ikke højde for, om de er positi-

ve eller negative, hvorfor resultaterne viser sammenhængen mellem længden af revisors ansættelsesperi-

ode og discretionary accruals generelt. I den anden analyse med positive discretionary accruals er resulta-

terne et udtryk for, at en lang ansættelsesperiode medfører en lavere grad af earnings management i form 

af indtægtsforøgende accruals. De fleste regnskabsbrugere er mere bekymrede for earnings management, 

hvor indtægterne er justeret opad i forhold til nedad, og derfor er disse resultater mere relevante end re-

sultaterne fra analyserne med unsigned discretionary accruals. Det har dog ingen indflydelse, da begge 

analyser viser en negativ sammenhæng. 
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Ifølge undersøgelserne, foretaget af Myers et al, medfører en lang ansættelsesperiode altså en lavere grad 

af earnings management og dermed bedre regnskabskvalitet. Jævnfør sammenhængen mellem earnings 

management og revisionskvaliteten er revisionskvaliteten følgelig størst ved en lang ansættelsesperiode.  

3.2.2. IKKE-REVISIONSYDELSER 

I de forskellige undersøgelser om sammenhængen mellem regnskabskvaliteten og leveringen af ikke-

revisionsydelser anvendes proxier for revisionskvaliteten. De fleste undersøgelser anvender discretionary 

accruals som proxy og ser altså på sammenhængen mellem earnings management og ikke-revisionsydelser. 

Størstedelen af de foretagne undersøgelser på området finder ingen sammenhæng mellem revisors leve-

ring af ikke-revisionsydelser og revisionskvaliteten, hvilket vil sige, at det ifølge disse undersøgelser ikke har 

nogen negativ effekt på revisionskvaliteten, at revisor leverer ikke-revisionsydelser. Nogle undersøgelser 

finder dog en sammenhæng (Quick, 2012). 

En undersøgelse foretaget af Ashbaugh, LaFond og Mayhew konkluderer, at der ikke findes nogen sam-

menhæng mellem ikke-revisionsydelser og earnings management (Ashbaugh et al, 2003). Undersøgelsen er 

foretaget ved hjælp af regressionsanalyser på proxien discretionary accruals, som i undersøgelsen er sted-

fortræder for earnings management, og bl.a. variablen honorar ratio, som er ikke-revisionshonorarernes 

andel af de samlede honorarer. 

Først undersøger Ashbaugh et al sammenhængen mellem unsigned discretionary accruals og honorar ratio 

og finder her en positiv sammenhæng, dvs. at en højere honorar ratio fører til mere earnings management, 

hvilket er et tegn på lavere revisionskvalitet. Men derefter undersøger de, hvilken effekt ikke-

revisionsydelser har på earnings management og revisionskvalitet ved at bruge positive discretionary ac-

cruals, som er de accruals, der øger indtægterne, og i denne undersøgelse finder de ingen statistisk signifi-

kant sammenhæng mellem honorar ratio og earnings management. Yderligere analyser viser, at den positi-

ve sammenhæng mellem discretionary accruals og earnings management, der fandtes i den første analyse 

med unsigned discretionary accruals, skyldes de negative discretionary accruals, som er accruals, der redu-

cerer indtægterne. Ashbaugh et al argumenterer for, at analyserne med positive discretionary accruals 

giver et mere sandfærdigt resultat end analyserne med unsigned discretionary accruals, der indeholder 

negative discretionary accruals, fordi de negative discretionary accruals godt nok også er en form for ear-

nings management, men ikke tillægges lige så stor opmærksomhed fra regnskabsbrugerne, i og med at de 

også blot kan være et udtryk for en mere konservativ regnskabsberetning, som ikke er earnings manage-

ment på samme måde som opjusterede indtægter er. 
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Ifølge Ashbaugh et al’s undersøgelse, der er foretaget ved hjælp af proxien positive discretionary accruals 

og variablen honorar ratio, har revisors levering af ikke-revisionsydelser altså ingen effekt på earnings ma-

nagement og dermed revisionskvaliteten. 

3.2.3. SAMMENHÆNGEN MELLEM ROTATION OG IKKE-REVISIONSYDELSER 

Flere undersøgelser medtager både ansættelsesperiode og ikke-revisionsydelser og undersøger, om der er 

større risiko for earnings management i kombinationen af en lang ansættelsesperiode og leveringen af ikke-

revisionsydelser. Når begge faktorer medtages i analysen, giver det et mere detaljeret billede af resultater-

ne, og der vil fremkomme mere nuancerede konklusioner.  

En undersøgelse foretaget af Gul, Jaggi og Krishnan viser, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten af 

revisionen og leveringen af ikke-revisionsydelser, når revisors ansættelsesperiode er kort, men ikke når den 

er lang (Gul et al, 2007). Undersøgelsen analyserer til at starte med hele datamængden og finder ingen 

sammenhæng mellem ikke-revisionsydelser og kvaliteten af revisionen. Derefter opdeler den populationen 

i kort og lang ansættelsesperiode, hvor skillelinjen er 3 år. Her finder undersøgelsen en forskel, i og med at 

populationen med den lange ansættelsesperiode stadig ikke viser nogen sammenhæng, mens populationen 

med den korte ansættelsesperiode under 3 år viser en sammenhæng mellem leveringen af ikke-

revisionsydelser og kvaliteten af revisionen. De udfører også undersøgelsen, hvor de inkluderer en variabel 

for vekselvirkningen, og i denne undersøgelse finder de samme resultat for variablen ikke-revisionsydelser 

med vekselvirkningen medtaget. Forfatterne undlader dog at kommentere på, at de i undersøgelsen med 

vekselvirkningen inkluderet også får et modsatrettet resultat for variablen honorar ratio, der peger på, at 

sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management er større ved en lang ansættelses-

periode. 

Forfatterne mener, at resultaterne skyldes, at revisorerne under en kort ansættelsesperiode eller i starten 

af en ansættelsesperiode lægger mere vægt på profit i form af at indtjene det, de ikke tjener på revisionen i 

det første år, end de lægger vægt på at opretholde eller beskytte deres omdømme, hvorimod revisorer, 

som har revideret den samme klient igennem en længere ansættelsesperiode, er mere opmærksomme på 

at beskytte deres omdømme, hvilket et eventuelt større revisionssvigt kan skade. Forfatterne lægger også 

vægt på argumentet om, at revisorerne har mindre viden om virksomheden og dens regnskabssystemer i 

en kort ansættelsesperiode eller i starten af ansættelsesperioden, og at virksomhederne derfor har større 

mulighed for at lave earnings management uden revisors opdagelse, modsat revisorer, som har revideret 

den samme klient igennem en længere ansættelsesperiode, og har tilegnet sig større viden om virksomhe-
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den, som gør dem bedre i stand til at opdage forsøg på regnskabsmanipulation (Gul et al, 2007). Dette sva-

rer til de fremførte argumenter i forrige afsnit. 

Undersøgelsen viser yderligere, at sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management 

er mest fremtrædende for små klienter, men ikke af signifikant niveau for store klienter (Gul et al, 2007). 

Da EU-Kommissionens lovforslag gælder for PIE’s, som generelt er relativt store virksomheder, støtter den-

ne konklusion ikke lovforslagets grundlag, om at begrænsning af ikke-revisionsydelser vil forstærke reviso-

rernes uafhængighed og dermed kvaliteten af revisionen. 

Undersøgelsen anvender positive discretionary accruals som proxy for earnings management, hvilket igen 

siger noget om revisionskvaliteten. Discretionary accruals er en af de variabler, som virksomheder kan an-

vende til at lave earnings management, og som revisorerne skal overvåge. Undersøgelsen fokuserer på 

positive discretionary accruals, modsat blot unsigned discretionary accruals eller negative discretionary 

accruals, hvilket giver et mere retvisende resultat, fordi positive discretionary accruals, altså accruals, som 

virksomheden har justeret opad for at forgive højere indtægter, er en vigtigere faktor for investorer end 

negative discretionary accruals, fordi virksomhederne er mere tilbøjelige til at justere indtægterne opad 

end nedad. 

Denne undersøgelse konkluderer altså, at den sammenhæng, de finder mellem ikke-revisionsydelser og 

earnings management, kun er gældende for en kort ansættelsesperiode. 

3.2.4. DELKONKLUSION 

Det er svært at komme med en fuldstændig retvisende konklusion på belægget for implementeringen af 

rotation og begrænsningen af ikke-revisionsydelser, fordi alle undersøgelser ikke kommer frem til det 

samme resultat. Der er dog flest undersøgelser, der konkluderer, at hverken en lang ansættelsesperiode 

eller leveringen af ikke-revisionsydelser medfører en lavere revisionskvalitet.  

Rotationspligt for revisionsfirmaer vil først og fremmest medføre tab af viden, hvilket har store negative 

konsekvenser for kvaliteten af revisionen, fordi det øger risikoen for, at revisor ikke finder væsentlige fejl i 

regnskabet. Muligvis vil tvungen rotation også medføre en stærkere uafhængighed for revisorerne som 

følge af den ultimative forholdsregel over for familiaritetstruslen, der ligger i en begrænsning af ansættel-

sesperioden, samt svagere økonomiske bånd mellem revisionsfirmaerne og klienterne, fordi tvungen rota-

tion vil fjerne risikoen for, at revisorerne medvirker til discretionary accruals for at beholde klienten (i hvert 

fald i en kortere periode). En klar størstedel af alle foretagne undersøgelser viser dog, at en lang ansættel-
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sesperiode ikke er skyld i eventuelle discretionary accruals, hvilket tyder på, at sikkerhedsforanstaltninger-

ne i forhold til en lang ansættelsesperiode er tilstrækkelige. 

Dette svarer til den tidligere nævnte definition af revisionskvalitet, der på den ene side består af revisors 

dygtighed i forhold til at opdage fejl i regnskabet og den på anden side revisors uafhængighed i forhold til 

at rapportere disse fejl. Derfor kan det tænkes, at revisors uafhængighed måske bliver svækket af udsigten 

til at beholde kunden og at levere ikke-revisionsydelser, men at det bliver opvejet af, at revisor bliver dygti-

ge til at opdage fejl, fordi revisor bl.a. får en større viden om virksomheden. 

Det samme gælder for undersøgelserne om sammenhængen mellem revisionskvalitet og levering af ikke-

revisionsydelser, der også giver mixede resultater, dvs. både at uafhængigheden og dermed revisionskvali-

teten styrkes, og at den svækkes. 

Der er altså ikke nogen klare beviser for, at revisionskvaliteten styrkes, da størstedelen af undersøgelserne 

ikke finder belæg for, at revisionskvaliteten er højere ved hverken kortere ansættelsesperiode eller lavere 

grad af ikke-revisionsydelser. Tværtimod gælder det med hensyn til rotation, at en lang ansættelsesperiode 

synes at medføre en højere revisionskvalitet. 

Resultaterne med hensyn til ikke-revisionsydelser er ikke lige så tydelige, og en undersøgelse, der medtager 

både ansættelsesperiode og ikke-revisionsydelser, viser, at der er en sammenhæng mellem ikke-

revisionsydelser og revisionskvalitet, men at den kun gælder for en kort ansættelsesperiode. Dette taler 

også imod implementeringen af rotationspligt, da det skaber kortere ansættelsesperioder, men viser sam-

tidig, at rotationspligt ifølge denne undersøgelse ikke kan implementeres uden begrænsning af ikke-

revisionsydelser, da ikke-revisionsydelser kun skaber lavere revisionskvalitet ved kort ansættelsesperiode. 

Dette er dog heller ikke EU-Kommissionens hensigt, da Forordningen indeholder både rotationspligt og 

begrænsning af ikke-revisionsydelser. 

3.3. EGEN UNDERSØGELSE 

Der er som nævnt i forrige afsnit foretaget mange undersøgelser, der forsøger at bidrage til konklusionerne 

omkring sammenhængen mellem længden af revisors ansættelsesperiode og revisionskvalitet samt revisors 

levering af ikke-revisionsydelser og revisionskvalitet. Undersøgelsernes resultater giver ikke nogen entydig 

konklusion, men med hensyn til længden af revisors ansættelsesperiode konkluderer størstedelen dog, at 

en lang ansættelsesperiode har en positiv effekt på revisionskvaliteten. Med hensyn til revisors levering af 

ikke-revisionsydelser konkluderer størstedelen af undersøgelserne, at ikke-revisionsydelser heller ikke har 



47 
 

nogen negativ effekt på revisionskvaliteten, men resultaterne er dog ikke nær så tydelige som for ansættel-

sesperioden. 

Jeg har ikke kendskab til lignende undersøgelser foretaget på danske data, og derfor finder jeg det relevant 

at foretage min egen undersøgelse på netop danske data. Som udgangspunkt forventer jeg, at resultaterne 

af min egen undersøgelse ligger tæt op ad resultaterne i størstedelen af de andre foretagne undersøgelser, 

dvs. at længden af ansættelsesperioden har en positiv effekt på revisionskvaliteten, og at resultaterne for 

leveringen af ikke-revisionsydelser i højere grad afhænger af, hvilken variabel man ser på, samt hvilke data 

man vælger at undersøge.  

3.3.1. UNDERSØGELSESDESIGN 

Følgende afsnit beskriver fremgangsmåden i undersøgelsen samt uddyber sammenhængen mellem proxien 

discretionary accruals og revisionskvalitet. 

3.3.1.1. DATAGRUNDLAGET 

Jeg har lånt to forskellige datasæt til anvendelse i undersøgelsen, som er udarbejdet af henholdsvis min 

vejleder og en anden studerende på CBS. Det ene datasæt indeholder de variable, der anvendes i Standard 

Jones-modellen (se nedenfor) for at fremskaffe residualerne, der anvendes i regressionsanalyserne. Det 

andet datasæt indeholder de variable, der også anvendes i regressionsanalyserne. Jeg har flettet de to da-

tasæt sammen, så residualerne hver især matcher de korrekte virksomheder og årstal i det andet datasæt. 

Den endelige datasæt inkluderer børsnoterede, danske virksomheder fra alle brancher undtagen den finan-

sielle sektor (se ”Bilag: Datagrundlag” for navnene på alle virksomhederne). Når der er medtaget virksom-

heder fra (næsten) alle brancher, bør det give en mere retvisende undersøgelse, der kan overføres gene-

relt, i forhold til hvis kun data fra en enkelt branche var medtaget. 

Dataene er alle fra årene 2002 til 2008. Idet der er så mange forskellige år repræsenteret, bør konklusio-

nerne fra analysen kunne overføres på andre år, i forhold til hvis kun et enkelt eller to år var repræsenteret, 

hvor specifikke forhold i netop de år kan komme til at påvirke resultaterne, hvilket ikke er tilfældet her. 

Jeg anvender revisionshonorar, ikke-revisionshonorar, totalt honorar og honorar ratio som variablerne. 

Disse variabler er udtryk for henholdsvis de samlede revisionshonorarer, de samlede ikke-

revisionshonorarer, de samlede honorarer samt de samlede ikke-revisionshonorarers størrelse i forhold til 

de samlede honorarer. Variablen revisionshonorar siger dog ikke noget direkte om, hvorvidt ikke-

revisionsydelser medfører større grad af earnings management, men variablerne ikke-revisionshonorar og 
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honorar ratio siger direkte noget herom, mens variablen totalt honorar kan sige noget om revisors økono-

miske uafhængighed, hvorfor den også bidrager til undersøgelsen af, om der en sammenhæng mellem ikke-

revisionsydelser og earnings management. Jeg anvender desuden variablen ansættelsesperiode til at un-

dersøge sammenhængen mellem ansættelsesperiode og revisionskvalitet. 

Kontrolvariablerne, der er medtaget i regressionsanalyserne, er antal revisorer, størrelse, CFO, loss og 

dummy for årstal (se definitionerne senere i afsnittet). Man medtager kontrolvariablerne i regressionsana-

lyserne for at gøre resultaterne af regressionsanalyserne mere sikre, idet analyserne også medtager påvirk-

ningerne af kontrolvariablerne. F.eks. er variablen størrelse medtaget, fordi store virksomheder i højere 

grad rapporterer større accruals (Dechow og Dichev, 2002), og variablen CFO er medtaget, fordi cash flow 

og accruals gennemsnitligt er negativt korreleret (Dechow, 1994). 

Den variabel i datasættet, der fastsætter længden af ansættelsesperioden, ansættelsesperiode, går maksi-

malt op til 5 år, selv om ansættelsesperioden er længere, dvs. at alle ansættelsesperioder over 5 år er fast-

sat til 5 år. Det kan give en fejl i målingen for nogle virksomheder, hvis ansættelsesperioden i virkeligheden 

er over 5 år, hvilket er højst sandsynligt. En ansættelsesperiode på 5 år er dog alligevel en lang ansættel-

sesperiode i forhold til skellet på 3 år, og derfor mener jeg ikke, at det vil have nogen stor indflydelse på 

resultaterne. 

Jeg har taget logaritmen (ln) af variablerne revisionshonorar, ikke-revisionshonorar og totalt honorar for at 

normalisere distributionerne af disse variable. Yderligere kan resultaterne på denne måde sammenlignes 

med andre undersøgelser foretaget på baggrund af regressionsanalyse, som ofte anvender logaritmerne af 

variablerne. 

Jeg indsætter en variabel i nogle af regressionsanalyserne som viser vekselvirkningen, hvilket skal sige no-

get om, hvorvidt sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management afhænger af an-

sættelsesperioden. 

Skillelinjen mellem kort og lang ansættelsesperiode er 3 år, således at alt lig med eller under 3 år betegnes 

som en kort ansættelsesperiode, mens alt over 3 år betegnes som en lang ansættelsesperiode. Dette skel 

er valgt, fordi en undersøgelse (Geiger og Raghunandan, 2002) viser, at revisor synes at være mere eftergi-

vende i de første 3 år af ansættelsesperioden, hvorfor truslen mod revisors uafhængighed er størst i denne 

periode. På denne baggrund giver det mening, at skellet mellem kort og lang ansættelsesperiode er 3 år, 

når man ønsker at undersøge effekten af ansættelsesperiodens længde på revisionskvaliteten, der styrkes 

af revisors uafhængighed. 
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Jeg laver flere forskellige regressionsanalyser på forskellige sorteringer af data: Først laver jeg en analyse på 

hele datagrundlaget, både med og uden vekselvirkningen, hvor jeg tager de absolutte værdier af residua-

lerne. Derefter medtager jeg kun de data med positive discretionary accruals og laver en analyse både med 

og uden vekselvirkningen. Til sidst laver jeg en analyse med dataene fra 2005-2008, både med og uden 

vekselvirkningen. Dette sidste datagrundlag er med alle discretionary accruals, ikke kun de positive, hvor 

jeg tager de absolutte værdier af residualerne, fordi datagrundlaget vil være for lille, hvis jeg sorterer på 

både data mellem 2005-2008 og data med positive discretionary accruals. For at undersøge vekselvirknin-

gen yderligere foretager jeg også analyser på data opdelt efter kort og lang ansættelsesperiode; disse ana-

lyser er med unsigned discretionary accruals, dvs. de absolutte værdier af residualerne, fordi antallet af 

observationer ellers bliver for lille. 

Jeg vælger at lave regressionsanalyser på dataene fra 2005-2008, fordi IFRS blev introduceret i 2005, og 

fordi to-revisorsystemet frafaldt i 2005. Det kan give nogle forstyrrelser i resultaterne, og derfor vil en ana-

lyse på kun disse data kunne give mere brugbare resultater. Derudover kan der eventuelt være andre ting, 

der kan påvirke resultaterne, hvorfor så nye data som muligt må være at foretrække, da de alt andet lige 

må ligge tættest op af indeværende års data. 

Nedenstående tabel viser gennemsnittet af de forskellige variable, der er anvendt i regressionsanalyserne. 

Tabellen viser både disse tal for det samlede datasæt, et udtræk af det samlede datasæt med kun de resi-

dualer, der er positive, og et udtræk af det samlede datasæt med kun de data, der er fra 2005-2008. 

 Samlet datasæt Positive discre. accruals År 2005-2008 

Revisionshonorar 3.793.400 2.791.029 3.896.348 

Ikke-revisionshonorar 3.206.548 2.416.046 3.004.792 

Totalt honorar 6.999.949 5.207.075 6.901.140 

Honorar ratio 38,9 % 38,7 % 38,6 % 

Antal revisorer 0,53 0,49 0,26 

Størrelse 0,90 0,87 0,86 

Ansættelsesperiode 4,35 4,28 4,22 

CFO 0,07 -0,04 0,11 

Loss 0,19 0,12 0,20 

Tabel 1: Gennemsnit af variabler anvendt i analyserne 
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Definition af variablerne: 

 Revisionshonorar = Det samlede revisionshonorar 

 Ikke-revisionshonorar = Det samlede ikke-revisionshonorar 

 Totalt honorar = Det samlede honorar 

 Honorar ratio = Ikke-revisionshonorars andel af det samlede honorar 

 Antal revisorer = 1 hvis 2 revisionsfirmaer, ellers 0 

 Størrelse = 1 hvis minimum 1 Big 4-revisionsfirma, ellers 0 

 Ansættelsesperiode = ansættelsesperiodens længde fra 1-5 år 

 CFO = virksomhedens cash flow scaled by primo aktiver 

 Loss = 1 hvis virksomheden rapporterer en negativ net income, ellers 0 

3.3.1.2. SAMMENHÆNGEN MELLEM DISCRETIONARY ACCRUALS OG REVISIONSKVALITET 

Mange undersøgelser baseret på regressionsanalyser anvender discretionary accruals som proxy for ear-

nings management, og mængden af earnings management giver et billede på regnskabskvaliteten, hvilket 

igen siger noget om revisionskvaliteten. 

Accruals kaldes også periodeafgrænsningsposter, og discretionary accruals er periodeafgrænsningsposter, 

som virksomheden ”har vurderet for egen vindings skyld.” Når man anvender discretionary accruals i denne 

slags analyser, opdeler man total accruals i discretionary accruals og non-discretionary accruals. De accru-

als, der er non-discretionary accruals, står således for forretningsmæssige årsager, som for eksempel vækst, 

der helt naturligt giver accruals, mens discretionary accruals står for ledelsens valg. Når man fjerner non-

discretionary accruals fra total accruals, får man således de accruals, der alene skyldes ledelsens valg og 

ikke har nogen forretningsmæssig årsag, dvs. discretionary accruals, (Dechow et al, 1995). 

Den reviderede virksomhed, som er producenten af regnskabet, kan være fristet til bevidst at periodisere 

poster i regnskabet (betegnet som discretionary accruals) for f.eks. at få dem til at matche et fastsat mål 

eller for at fordele dem ud over perioderne. På denne måde fremstår regnskabet bedre, end det i virke-

ligheden er, pga. periodisering af indtægterne (betegnet som earnings management i praksis og Moral Ha-

zard i teorien). 

Earnings management giver på denne måde en dårligere regnskabskvalitet, i og med at indtægterne er 

opgivet forkert i regnskabet. Der er stor enighed om, at earnings management er en god faktor for bereg-

ningen af ikke bare regnskabskvaliteten, men også revisionskvaliteten (Gul et al, 2007). Det følger af, at en 

uafhængig revisor bør overvåge discretionary accruals, fordi de kan anvendes til at manipulere indtægter-
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ne. Hvis der er store mængder discretionary accruals i regnskabet, må det derfor tyde på, at revisor ikke er 

tilstrækkeligt uafhængig eller ikke er tilstrækkeligt dygtig til at opdage fejl i regnskabet. 

3.3.1.3. STANDARD JONES-MODELLEN 

Der findes flere modeller til at opgøre regnskabskvaliteten, og de forsøger alle at identificere graden af 

earnings management. Man ser på earnings management, når man vil opgøre regnskabskvaliteten, fordi 

regnskabskvaliteten antages at være ringere, jo mere belæg der er for virksomheden til at foretage ear-

nings management i regnskabet. Accruals er et mål for earnings management, så derfor ser man på accru-

als til at sige noget om earnings management. 

Forskning tyder på, at Standard Jones-modellen (sammen med Modified Jones-modellen og Dechows mo-

del) er en af de mest nøjagtige modeller i forhold til at estimere accruals, selv om alle de forskellige model-

ler dog estimerer accruals med en vis usikkerhed (Dechow et al, 2002). Jeg anvender på denne baggrund 

Standard Jones-modellen til at afgøre graden af earnings management i følgende analyse. 

Standard Jones-modellen ser således ud:  

     

           
      

 

           
   

       

           
   

      

           
      

hvor: 

 TAj,t er nondiscretionary accruals i år t scaled by lagged total assets 

 ∆REVj,t-1 er revenues i år t fratrukket revenues i år t-1 

 PPEj,t-1 er gross property, plant and equipment i slutningen af år t 

 Assetsj,t-1 er total assets i slutningen af år t-1 

      er residualleddet, der repræsenterer den virksomhedsspecifikke discretionary accruals’ an-

del af total accruals 

Standard Jones anvendes som nævnt til at bestemme graden af earnings management for at identificere, 

hvor høj eller lav kvaliteten af regnskabet er. Modellen tager udgangspunkt i, at accruals højst sandsynligt 

kommer fra ledelsesmæssige skøn og fra ændringer i virksomhedens økonomiske omstændigheder. Videre 

er modellen opbygget på sammenhængen mellem total accruals og ændringer i sales (revenues) samt ni-

veauet af gross property, plant and equipment (PPE). Den første sammenhæng forudsætter, at current 

accruals (ændringer i working capital accounts), der kommer fra ændringer i virksomhedens økonomiske 

miljø, er relateret til ændringer i sales, eller vækst i sales på baggrund af, at alle variabler er deflateret med 
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forrige års aktiver. Den anden sammenhæng forudsætter, at gross property, plant and equipment kontrol-

lerer for den del af total accruals, der er relateret til non-discretionary elementer forbundet med generelle 

ændringer i økonomisk aktivitet og afskrivninger (Beneish, 2001). Modellen adskiller på denne måde de 

totale accruals i discretionary accruals og non-discretionary accruals ved at se på ændringer i sa-

les/revenues samt gross property, plant and equipment. 

Modellen finder derved frem til discretionary accruals, hvilke kommer til udtryk ved residualerne, der frem-

kommer efter regressionsanalysen er gennemført. Residualerne defineres som den del af variationen, der 

ikke kan forklares af (den fittede) modellen, dvs. her den manipulerbare del af total accruals, som er et 

billede på earnings management. Man kan sige, at residualer er en slags fejl, og derfor gælder generelle 

regler om fejl også for residualer. Det betyder, at residualerne er normalfordelt og uafhængigt distribueret 

med et gennemsnit på 0 og en konstant varians, hvilket vil sige, at fejl i regressionen opstår tilfældigt, både 

hvad angår +/- værdier, størrelsen på observationen og tidspunktet for observationen. Dette er begrundel-

sen for, at residualerne er lig med discretionary accruals, hvilke er et billede på earnings management, hvil-

ket igen siger noget om regnskabskvaliteten. 

Svagheden i Standard Jones-modellen er, at modellen forudsætter, at alle ændringer i sales er non-

discretionary, og da ændringer i sales muligvis øger non-discretionary accruals, kan det give en forvridning 

af resultaterne (Stæhr og Ferm, 2012). Det er dog ikke påvist, at ændringer i sales består af manipulerbare 

komponenter, hvilket betyder, at hvis det kunne påvises, at ændringer i sales består af ikke-manipulerbare 

komponenter, gælder den beskrevne svaghed i Standard Jones-modellen ikke. 

Der findes også andre svagheder i Standard Jones-modellen (som for eksempel, at modellens metode til at 

estimere non-discretionary accruals er upræcis på grund af aspekter, der indikerer, at discretionary accruals 

reflekterer dele af non-discretionary accruals frem for rene discretions (Stæhr og Ferm, 2012)), men dette 

vil jeg ikke gå dybere ind i, da Standard Jones-modellen stadig er en anerkendt og velbrugt model til at sige 

noget om graden af earnings management. 

3.3.1.4. REGRESSIONSANALYSEN 

Jeg har lavet alle regressionerne i Excel. Jeg har først lavet en regression i det første datasæt på baggrund af 

Standard Jones-modellen for at finde residualerne (se nedenfor). Dernæst har jeg overført residualerne til 

et nyt datasæt, hvor jeg har matchet residualerne med de rigtige virksomheder og årstal. Ved at lave for-

skellige regressioner på dette datasæt, finder jeg ud af, om der er en sammenhæng mellem henholdsvis 

ansættelsesperiodens længde og regnskabskvalitet og leveringen af ikke-revisionsydelser og regnskabskva-

litet. 
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Residualerne er et udtryk for afvigelsen fra det forventede. Hvis residualerne er positive, betyder det, at 

regnskabsresultaterne justeres opad, og hvis residualerne er negative, betyder det, at regnskabsresultater-

ne justeres nedad. Summen af alle residualerne er altid 0. 

Jeg anvender i første omgang unsigned discretionary accruals, dvs. at jeg tager de absolutte værdier af resi-

dualerne. De er et udtryk for regnskabsmanipulation generelt, dvs. indtægter både justeret op og ned. Der-

efter laver jeg regressionsanalyser på data med kun de positive discretionary accruals, hvilket er et udtryk 

for regnskabsmanipulation, hvor indtægterne er justeret opad, så regnskabet ser bedre ud, end det er. 

Investorer og andre regnskabsbrugere er mere interesserede i positive discretionary accruals, da det mani-

pulerer regnskabet til at se bedre ud, end det er, hvorimod de ikke er lige så bekymrede for negative discre-

tionary accruals, da virksomhederne er mere tilbøjelige til at justere regnskabet opad. Da der er visse svag-

heder i anvendelsen af discretionary accruals som proxy for earnings management, giver brugen af positive 

discretionary accruals trods alt en mere præcis analyse. 

Når man laver en regressionsanalyse, ser man på de beregnede p-værdier for at finde ud af, om resultatet 

er signifikant nok til, at der er en sammenhæng mellem de variable, som man undersøger. P-værdien siger 

noget om, hvorvidt den pågældende variabel har en effekt på det undersøgte. Normalt opstiller man hypo-

teser (H0 og H1), når man udfører en regressionsanalyse, og når man udfører en hypotese, beregnes en 

teststørrelse, som sammenlignes med en sandsynlighedsfordeling. Teststørrelsen slås op i en sandsynlig-

hedsfordeling, og resultater heraf kaldes p-værdien. Derefter ser man på, om p-værdien er mindre end det 

valgte signifikansniveau, og hvis den er det, accepteres den alternative hypotese, hvilket betyder, at den 

pågældende variabel har en signifikant effekt på det undersøgte 

(http://da.wikipedia.org/wiki/Hypotesepr%C3%B8vning). Jo mindre p-værdien er, jo stærkere afvises den 

testede hypotese (og den alternative hypotese accepteres ”endnu mere”), og jo mere signifikant er variab-

lens effekt på det undersøgte følgelig. Derfor tester man på forskellige niveauer. 

Jeg anvender følgende opdeling for signifikansen af p-værdien: 

 p-værdi < 0,10 => svagt signifikant (markeret med *) 

 p-værdi < 0,05 => signifikant (markeret med **) 

 p-værdi < 0,01 => stærkt signifikant (markeret med ***) 

For at kunne konkludere på resultaterne af regressionsanalyserne, ser man på p-værdien. Hvis den er signi-

fikant jf. ovenstående opdeling, er der en sammenhæng mellem det undersøgte. Hvis der findes en sam-

menhæng, ser man derefter på den tilsvarende koefficient, om den er positiv eller negativ, for at finde ud 

af om den pågældende variabel har en positiv eller negativ effekt på det undersøgte; i dette tilfælde discre-
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tionary accruals og dermed graden af earnings management. Hvis p-værdien ikke er signifikant, har variab-

len ingen effekt på discretionary accruals. 

Jeg anvender som beskrevet ovenfor en regressionsmodel til at bestemme sammenhængen mellem discre-

tionary accruals og de nævnte variabler for revisionshonorar og ansættelsesperiode. Regressionsanalysen 

udføres i Excel, men formlen bag modellen ser således ud: 

RESIDUAL = α + β1HONORAR + β2ANTAL REVISORER + β3STØRRELSE + β4ANSÆTTELSESPERIODE + β5CFO + 

β6LOSS + β7DUMMY FOR ÅRSTAL +   

hvor: 

 RESIDUAL = logaritmen af residualerne 

 HONORAR = revisionshonorar, ikke-revisionshonorar, total honorar eller honorar ratio (jeg har ta-

get logaritmen af hver variabel undtagen honorar ratio) 

 ANTAL REVISORER = 1 hvis 2 revisionsfirmaer, ellers 0 

 STØRRELSE = 1 hvis minimum 1 Big 4-revisionsfirma, ellers 0 

 ANSÆTTELSESPERIODE = ansættelsesperiodens længde fra 1-5 år 

 CFO = virksomhedens cash flow scaled by primo aktiver 

 LOSS = 1 hvis virksomheden rapporterer en negativ net income, ellers 0 

 DUMMY FOR ÅRSTAL = 1 hvis 2002, 2 hvis 2003, 3 hvis 2004, 4 hvis 2005, 5 hvis 2006, 6 hvis 2007 

og 7 hvis 2008 

I regressionsanalyserne, hvor jeg inkluderer vekselvirkningen, ser modellen således ud: 

RESIDUAL = α + β1HONORAR + β2ANTAL REVISORER + β3STØRRELSE + β4CFO + β5LOSS + β6DUMMY FOR 

ÅRSTAL + β7DUMMY FOR ANSÆTTELSESPERIODE +   

hvor: 

 RESIDUAL = logaritmen af residualerne 

 HONORAR = revisionshonorar, ikke-revisionshonorar, total honorar eller honorar ratio (jeg har ta-

get logaritmen af hver variabel undtagen honorar ratio) 

 ANTAL REVISORER = 1 hvis 2 revisionsfirmaer, ellers 0 

 STØRRELSE = 1 hvis minimum 1 Big 4-revisionsfirma, ellers 0 

 CFO = virksomhedens cash flow scaled by primo aktiver 

 LOSS = 1 hvis virksomheden rapporterer en negativ net income, ellers 0 
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 DUMMY FOR ÅRSTAL = 1 hvis 2002, 2 hvis 2003, 3 hvis 2004, 4 hvis 2005, 5 hvis 2006, 6 hvis 2007 

og 7 hvis 2008 

 DUMMY FOR ANSÆTTELSESPERIODE (ANSDUM) = 1 hvis ansættelsesperiode er 1-3 år, ellers 0 

3.3.1.5. BEGRÆNSNINGER I ANALYSEN 

Når man laver en regressionsanalyse, ser man også på R^2, som er regressionens forklaringsgrad. Jo højere 

R^2 er, jo mere forklarer modellen. R^2 i mine undersøgelser er lidt lavere, end det er ønskeligt, men da de 

stadig kun er lidt lavere end i andre undersøgelser, og nogle også på niveau med, hvad andre undersøgelser 

har konkluderet på, vælger jeg alligevel at anvende dem i min undersøgelse og konkludere på resultaterne. 

Jeg vurderer mit datagrundlag til at være tilstrækkeligt, men dog lidt beskedent, når jeg sorterer i dataene 

for at lave analyser med udtagne data med positive discretionary accruals og data fra 2005-2008. 

For at fremskaffe endnu tydeligere resultater, kunne man have foretaget diverse følsomhedsanalyser, så 

som analyser på udtagne data med kort og lang ansættelsesperiode, analyser på udtagne data med negati-

ve discretionary accruals og følsomhedsanalyse med fokus på, om der er forskel på store og små virksom-

heder. 

Men på grund af denne afhandlings pladsmæssige begrænsninger har jeg valgt at lave en lidt simplere ana-

lyse, som dog stadig giver et billede på sammenhængen mellem henholdsvis længden af revisors ansættel-

sesperiode og regnskabskvaliteten og revisors levering af ikke-revisionsydelser og regnskabskvaliteten. 

Nogle virksomhedsdata kan dog være resultatet af særlige virksomhedsspecifikke begivenheder, der kan 

resultere i højere eller lavere discretionary accruals, og da discretionary accruals anvendes som proxy for 

earnings management, kan det give nogle forvridninger i resultaterne. 

3.3.2. REGRESSIONSANALYSERNE MED RESULTATER 

3.3.2.1. ANSÆTTELSESPERIODE OG IKKE-REVISIONSYDELSER HVER FOR SIG 

Jeg udfører først regressionsanalyser på det samlede datasæt. Modellen er opstillet og variablerne define-

ret tidligere. Resultaterne ses i tabel 2. 
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Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -1,18 * -2,18 *** -1,56 ** -2,46 *** 

revisionshonorar -0,08 *             

ikke-revisionshonorar     0,00           

totalt honorar         -0,04       

honorar ratio             0,68 ** 

antal revisorer -0,12   -0,14   -0,13   -0,10   

størrelse -0,14   -0,24   -0,17   -0,31   

ansættelsesperiode -0,14 *** -0,16 *** -0,15 *** -0,14 *** 

CFO 0,00   0,00   0,00   0,00   

loss 0,36 ** 0,39 *** 0,38 *** 0,34 ** 

dummy for årstal -0,05   -0,06   -0,06   -0,05   

R-kvadreret 0,05   0,05   0,05   0,05   

n 551   551   551   551   

Tabel 2: Regressionsanalyse på det samlede datasæt 

Resultaterne fra analyserne på det samlede datasæt viser med hensyn til ikke-revisionsydelser, at resultatet 

for variablen honorar ratio er signifikant, og at koefficienten er positiv. Det betyder, at revisors levering af 

ikke-revisionsydelser ifølge denne analyse har en positiv effekt på earnings management, dvs. at mængden 

af earnings management er større, når revisor også yder ikke-revisionsydelser. Hvis man kigger på variablen 

ikke-revisionshonorar, er resultatet ikke signifikant, hvorfor resultatet tyder på, at revisors levering af ikke-

revisionsydelser ikke har nogen effekt på earnings management. Variablen totalt honorar, som kan sige 

noget om revisors økonomiske uafhængighed, er heller ikke signifikant, hvorfor også denne variabel tyder 

på, at revisors levering af ikke-revisionsydelser ikke har nogen effekt på earnings management. Sammen-

hængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management afhænger derfor af, hvilken variabel man 

kigger på. 

Med hensyn til om længden af revisors ansættelsesperiode har nogen effekt på earnings management, er 

variablen ansættelsesperiode stærkt signifikant med en negativ koefficient i alle 4 analyser, hvilket betyder, 

at længden af revisors ansættelsesperiode har en negativ effekt på earnings management, dvs. at mæng-

den af earnings management er mindre, jo længere revisors ansættelsesperiode er. 

Jeg udfører også regressionsanalyser på kun de data med positive discretionary accruals, fordi en analyse 

med kun de positive discretionary accruals som beskrevet tidligere kan give et mere relevant resultat. Mo-

dellen er opstillet og variablerne defineret tidligere. Resultaterne ses i tabel 3. 
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Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring 0,12   -1,57 ** -0,48   -2,02 *** 

revisionshonorar -0,15 *             

ikke-revisionshonorar     -0,01           

totalt honorar         -0,09       

honorar ratio             0,56   

antal revisorer -0,16   -0,21   -0,19   -0,18   

størrelse -0,27   -0,39   -0,30   -0,47   

ansættelsesperiode -0,19 ** -0,20 ** -0,20 ** -0,19 ** 

CFO 0,02   0,00   0,00   0,01   

loss -0,23   -0,14   -0,18   -0,17   

dummy for årstal -0,02   -0,03   -0,03   -0,01   

R-kvadreret 0,06   0,05   0,06   0,06   

n 226   226   226   226   

Tabel 3: Regressionsanalyse på data med positive discretionary accruals 

Resultaterne fra analyserne på dataudtaget med positive discretioary accruals viser med hensyn til ikke-

revisionsydelser, at resultatet for variablerne ikke-revisionshonorar og totalt honorar har negative koeffici-

enter, mens variablen honorar ratio har en positiv koefficient. Men da ingen af resultaterne er signifikante, 

betyder det ifølge disse analyser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ikke-revisionsydelser og ear-

nings management, dvs. at revisors levering af ikke-revisionsydelser ikke har nogen effekt på earnings ma-

nagement. 

Med hensyn til om længden af revisors ansættelsesperiode har nogen effekt på earnings management, er 

variablen ansættelsesperiode signifikant med en negativ koefficient i alle 4 analyser, hvilket betyder, at 

længden af revisors ansættelsesperiode har en negativ effekt på earnings management, dvs. at mængden 

af earnings management er mindre, jo længere revisors ansættelsesperiode er. Resultaterne er dog ”kun” 

signifikante modsat forrige analyse, hvor alle 4 resultater for variablen ansættelsesperiode er stærkt signifi-

kante. 

Jeg udfører også regressionsanalyser på kun de data fra 2005-2008, fordi en analyse på kun de data fra 

2005-2008 som beskrevet tidligere kan give et mere relevant resultat. Modellen er opstillet og variablerne 

defineret tidligere. Resultaterne ses i tabel 4. 
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Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -0,58   -1,70 *** -0,97   -1,91 *** 

revisionshonorar -0,08               

ikke-revisionshonorar     0,01           

totalt honorar         -0,05       

honorar ratio             0,81 * 

antal revisorer -0,05   -0,06   -0,06   -0,02   

størrelse -0,08   -0,20   -0,11   -0,28   

ansættelsesperiode -0,19 *** -0,20 *** -0,20 *** -0,18 *** 

CFO -0,02   -0,02   -0,02   -0,02   

loss 0,39 * 0,44 ** 0,42 ** 0,37 * 

dummy for årstal -0,13 * -0,14 * -0,13 * -0,13 * 

R-kvadreret 0,07   0,07   0,07   0,08   

n 345   345   345   345   

Tabel 4: Regressionsanalyse på data fra 2005-2008 

Resultaterne for analyserne på data fra 2005-2008 viser med hensyn til ikke-revisionsydelser, at resultatet 

for variablen honorar ratio er svagt signifikant, og at koefficienten er positiv. Det betyder, at revisors leve-

ring af ikke-revisionsydelser ifølge denne analyse har en positiv effekt på earnings management, dvs. at 

mængden af earnings management er større, når revisor også yder ikke-revisionsydelser. Hvis man kigger 

på variablerne ikke-revisionshonorar og totalt honorar, er resultaterne ikke signifikant, hvorfor disse resul-

tater tyder på, at revisors levering af ikke-revisionsydelser ikke har nogen effekt på earnings management. 

Sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management afhænger derfor af, hvilken varia-

bel man kigger på. 

Med hensyn til længden af revisors ansættelsesperiode, er variablen ansættelsesperiode stærkt signifikant 

med en negativ koefficient i alle 4 analyser, hvilket betyder, at længden af revisors ansættelsesperiode har 

en negativ effekt på earnings management, dvs. at mængden af earnings management er mindre, jo længe-

re revisors ansættelsesperiode er. 

Opsummering: 

De tre regressionsanalyser på det samlede datasæt, på data kun med positive discretionary accruals og på 

data kun fra 2005-2008 giver næsten de samme resultater med hensyn til ansættelsesperiode. I regressi-

onsanalyserne på det samlede datasæt og på data fra 2005-2008 er variablen ansættelsesperiode negativ 



59 
 

og stærkt signifikant, og for data fra 2005-2008 er denne variabel negativ og signifikant. Alle resultater ty-

der på, at en lang ansættelsesperiode giver en mindre mængde earnings management. Med den tidligere 

beskrevne sammenhæng mellem earnings management og regnskabskvalitet samt revisionskvalitet, bety-

der det, at revisionskvaliteten ifølge denne undersøgelse er højere, jo længere tid virksomheden har haft 

den samme revisor. 

De forskellige regressionsanalyser giver med hensyn til ikke-revisionsydelser mere forskelligartede resulta-

ter. Variablen honorar ratio er positiv i analyserne af alle tre datasæt, men den er signifikant for det samle-

de datasæt, svagt signifikant for dataene fra 2005-2008 og ikke signifikant for dataene med kun positive 

discretionary accruals. Hvor denne variabel er signifikant af højere eller lavere grad, er der ifølge disse ana-

lyser en sammenhæng mellem earnings management og ikke-revisionsydelser, således at leveringen af 

ikke-revisionsydelser forværrer earnings management. Analysen på data med positive discretionary accru-

als, hvor resultatet ikke er signifikant, indikerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ikke-

revisionsydelser og earnings management. Variablerne ikke-revisionshonorar og totalt honorar er en blan-

ding af positive og negative, men ingen af dem er signifikante i nogen af analyserne, hvilket ifølge disse 

analyser tyder på, at der ikke er nogen sammenhæng mellem earnings management og ikke-

revisionsydelser. Om der er en sammenhæng mellem earnings management og ikke-revisionsydelser kom-

mer følgelig an på, hvilken variabel man kigger på, og hvilke data man anvender. 

3.3.2.2. VEKSELVIRKNINGEN 

Jeg udfører samme 3 regressionsanalyser igen, dog med den forskel, at disse medtager vekselvirkningen, 

der kontrollerer for sammenhængen mellem discretionary accruals og ikke-revisionsydelser betinget af 

ansættelsesperioden, dvs. at jeg forsøger at påvise, om sammenhængen mellem discretionary accruals og 

ikke-revisionsydelser bliver påvirket af længden af ansættelsesperioden. Jeg ser dog også stadig på variab-

lerne uden vekselvirkningen, som egentlig viser den samme sammenhæng som de tidligere analyser, men 

som kan være blevet ændret af de nye variable. 

Jeg udfører først regressionsanalyser med vekselvirkningen inkluderet på det samlede datasæt. Modellen 

er opstillet og variablerne defineret tidligere. Resultaterne ses i tabel 5. 
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Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -2,32 *** -3,24 *** -2,87 *** -3,31 *** 

revisionshonorar -0,05               

revisionshonorar*ansdum -0,15               

ikke-revisionshonorar     0,02           

ikke-revisionshonorar*ansdum     -0,08 *         

totalt honorar         -0,01       

totalt honorar* ansdum         -0,20 *     

honorar ratio             0,96 *** 

honorar ratio* ansdum             -0,96   

antal revisorer -0,11   -0,12   -0,11   -0,09   

størrelse -0,12   -0,21   -0,13   -0,30   

CFO 0,01   0,01   0,01   0,01   

loss 0,35 ** 0,41 *** 0,38 ** 0,34 ** 

dummy for årstal -0,05   -0,05   -0,05   -0,04   

dummy for ansættelsesperiode 2,51 * 1,47 ** 3,26 ** 0,80 ** 

R-kvadreret 0,05   0,05   0,05   0,06   

n 551   551   551   551   

Tabel 5: Regressionsanalyse på det samlede datasæt med vekselvirkningen inkluderet 

Resultaterne fra analyserne på det samlede datasæt med vekselvirkningen inkluderet viser, at resultatet for 

variablen ikke-revisionshonorar ikke er signifikant, dvs. at der ifølge denne analyse ikke er nogen sammen-

hæng mellem earnings management og ikke-revisionsydelser. Det samme gælder for variablen totalt hono-

rar. Men hvis man kigger på variablen honorar ratio er den stærkt signifikant med en positiv koefficient, 

hvilket betyder, at ikke-revisionsydelser ifølge denne analyse har en positiv effekt på earnings manage-

ment, når ansættelsesperioden er lang, dvs. at leveringen af ikke-revisionsydelser giver en større mængde 

earnings management, når ansættelsesperioden er lang. Sammenhængen kommer altså igen an på, hvilken 

variabel man ser på, men disse resultater bekræfter resultaterne i de tidligere analyser. 

Med hensyn til om længden af ansættelsesperioden har nogen betydning for sammenhængen mellem ear-

nings management og ikke-revisionsydelser er variablen ikke-revisionshonorar*ansdum (vekselvirkningen 

for ikke-revisionshonorar) svagt signifikant, og koefficienten er negativ. Det betyder, at ansættelsesperio-

den ifølge denne analyse har en negativ effekt på sammenhængen mellem earnings management og ikke-



61 
 

revisionsydelser, dvs. at ikke-revisionsydelser har en større effekt på earnings management, når ansættel-

sesperioden er lang. 

Det samme gælder for variablen totalt honorar*ansdum. Resultatet for variablen honorar ratio*ansdum er 

dog ikke signifikant, og ansættelsesperioden har ifølge denne analyse ikke nogen indflydelse på sammen-

hængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management. 

Jeg udfører også regressionsanalyser med vekselvirkningen inkluderet på kun de data med positive discre-

tionary accruals. Modellen er opstillet og variablerne defineret tidligere. Resultaterne ses i tabel 6. 

Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -0,33   -2,55 *** -1,32   -3,09 *** 

revisionshonorar -0,18 *             

revisionshonorar*ansdum 0,14               

ikke-revisionshonorar     -0,01           

ikke-revisionshonorar*ansdum     -0,01           

totalt honorar         -0,10       

totalt honorar*ansdum         0,03       

honorar ratio             0,84   

honorar ratio*ansdum             -1,15   

antal revisorer -0,18   -0,22   -0,20   -0,19   

størrelse -0,29   -0,38   -0,31   -0,45   

CFO 0,00   -0,01   0,00   -0,01   

loss -0,21   -0,12   -0,16   -0,16   

dummy for årstal -0,02   -0,03   -0,03   -0,01   

dummy for ansættelsesperiode -1,39   0,73   0,04   0,98 * 

R-kvadreret 0,06   0,05   0,05   0,06   

n 226   226   226   226   

Tabel 6: Regressionsanalyse på data med positive discretionary accruals med vekselvirkningen inkluderet 

Resultaterne fra analyserne på datasættet med kun positive discretionary accruals viser, at resultaterne for 

de tre variabler ikke-revisionshonorar, totalt honorar og honorar ratio alle er insignifikante, og ifølge disse 

analyser gælder sammenhæng mellem earnings management og ikke-revisionsydelser kun, når ansættel-

sesperioden er lang. 
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Med hensyn til om længden af ansættelsesperioden har nogen betydning for sammenhængen mellem ear-

nings management og ikke-revisionsydelser er alle tre variabler ikke-revisionshonorar*ansdum, totalt hono-

rar*ansdum og honorar ratio*ansdum insignifikante. Det betyder, at ansættelsesperioden ifølge disse ana-

lyser ikke har nogen indflydelse på sammenhængen mellem earnings management og ikke-

revisionsydelser. 

Jeg udfører også regressionsanalyser med vekselvirkningen inkluderet på kun de data fra 2005-2008. Mo-

dellen er opstillet og variablerne defineret tidligere. Resultaterne ses i tabel 7. 

Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -1,65 * -3,14 *** -2,28 ** -3,03 *** 

revisionshonorar -0,07               

revisionshonorar*ansdum -0,07               

ikke-revisionshonorar     0,05           

ikke-revisionshonorar*ansdum     -0,12 *         

totalt honorar         -0,02       

totalt honorar*ansdum         -0,15       

honorar ratio             1,32 *** 

honorar ratio*ansdum             -1,58 * 

antal revisorer -0,04   -0,04   -0,04   0,00   

størrelse -0,06   -0,13   -0,05   -0,23   

CFO -0,01   -0,01   -0,01   -0,01   

loss 0,40 * 0,49 ** 0,43 ** 0,36 * 

dummy for årstal -0,14 * -0,15 ** -0,15 ** -0,13 * 

dummy for ansættelsesperiode 1,61   2,16 *** 2,76   1,24 *** 

R-kvadreret 0,08   0,08   0,07   0,09   

N 345   345   345   345   

Tabel 7: Regressionsanalyse på data fra 2005-2008 med vekselvirkningen inkluderet 

Resultaterne fra analyserne på det data fra 2005-2008 med vekselvirkningen inkluderet viser, at resultatet 

for variablen ikke-revisionshonorar ikke er signifikant, dvs. at sammenhængen mellem earnings manage-

ment og ikke-revisionsydelser kun er gældende, når ansættelsesperioden er lang. Det samme gælder for 

variablen totalt honorar. Men hvis man kigger på variablen honorar ratio er den stærkt signifikant med en 

positiv koefficient, hvilket betyder, at ikke-revisionsydelser ifølge denne analyse har en positiv effekt på 
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earnings management, når ansættelsesperioden er lang, dvs. at leveringen af ikke-revisionsydelser giver en 

større mængde earnings management, når ansættelsesperioden er lang. 

Med hensyn til om længden af ansættelsesperioden har nogen betydning for sammenhængen mellem ear-

nings management og ikke-revisionsydelser er variablerne ikke-revisionshonorar*ansdum (vekselvirkningen 

for ikke-revisionshonorar) og honorar ratio*ansdum (vekselvirkningen for honorar ratio) svagt signifikante, 

og koefficienterne er negative. Det betyder, at ansættelsesperioden ifølge disse analyser har en negativ 

effekt på sammenhængen mellem earnings management og ikke-revisionsydelser, dvs. at sammenhængen 

mellem ikke-revisionsydelser og earnings management er stærkere ved en lang ansættelsesperiode. Variab-

len totalt honorar*ansdum er ikke signifikant, hvorfor ansættelsesperioden ifølge denne analyse ikke har 

nogen effekt på sammenhængen mellem earnings management og ikke-revisionsydelser. 

For at undersøge disse resultater yderligere, foretager jeg også to regressionsanalyser, hvor datasættet er 

opdelt i observationer med henholdsvis kort og lang ansættelsesperiode. Det er en anden måde at måle, 

om sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings management afhænger af ansættelsesperio-

den, og giver således et ekstra perspektiv til denne undersøgelse. 

Jeg udfører to regressionsanalyser på datasættet med henholdsvis korte og lange ansættelsesperioder. 

Modellerne er opstillet og variablerne defineret tidligere. Resultaterne ses i tabel 8 og 9. 

Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -1,17   -2,50 *** -1,02 

 

-3,20 *** 

revisionshonorar -0,15 *     

  

    

ikke-revisionshonorar   

 

-0,06   

  

    

totalt honorar   

 

    -0,16 

 

    

honorar ratio   

 

    

  

0,02   

antal revisorer 0,00 

 

-0,12   -0,01 

 

-0,10   

størrelse -0,28 

 

-0,25   -0,23 

 

-0,41   

CFO 0,00 

 

-0,01   -0,01 

 

-0,01   

loss 0,05 

 

0,15   0,07 

 

0,11   

dummy for årstal 0,13 

 

0,12   0,13 

 

0,13   

R-kvadreret 0,15 

 

0,14   0,15 

 

0,12   

n 95   95   95   95   

Tabel 8: Regressionsanalyse på data med kort ansættelsesperiode 
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Variabel revisionshonorar ikke-revisionshonorar totalt honorar honorar ratio 

Skæring -2,23 *** -3,27 *** -2,72 *** -3,36 *** 

revisionshonorar -0,06   

  

    

 

  

ikke-revisionshonorar     0,02 

 

    

 

  

totalt honorar     

  

-0,02   

 

  

honorar ratio     

  

    0,88 ** 

antal revisorer -0,11   -0,10 

 

-0,11   -0,06   

størrelse 0,09   -0,02 

 

0,04   -0,07   

CFO 0,10   -0,11 

 

0,01   -0,02   

loss 0,46 ** 0,46 ** 0,47 ** 0,40 ** 

dummy for årstal -0,08   -0,09 

 

-0,09   -0,07   

R-kvadreret 0,03   0,03 

 

0,03   0,04   

n 456   456   456   456   

Tabel 9: Regressionsanalyse på data med lang ansættelsesperiode 

Analysen på data med kort ansættelsesperiode viser, at ingen af variablerne ikke-revisionshonorar, totalt 

honorar og honorar ratio er signifikante, og det tyder på, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ikke-

revisionsydelser og earnings management, når ansættelsesperioden er kort. Denne analyse er dog baseret 

på et meget lille antal observationer, hvorfor det også kan ligge til grund for resultaterne. 

I analysen på data med lang ansættelsesperiode er variablen honorar ratio signifikant med en positiv koef-

ficient, og den positive påvirkning betyder, at der er en sammenhæng mellem ikke-revisionsydelser og ear-

nings management, når ansættelsesperioden er lang. Ser man derimod på de to variabler ikke-

revisionshonorar og totalt honorar, er resultaterne ikke signifikante, hvilket betyder, at der ifølge disse ana-

lyser ikke er nogen sammenhæng mellem ikke-revisionsydelser og earnings management, når ansættelses-

perioden er lang. Konklusionen er altså forskellig, alt afhængig af hvilken variabel man ser på. 

Opsummering: 

Det er ikke lige til at konkludere på undersøgelsen om, hvorvidt sammenhængen mellem ikke-

revisionsydelser og earnings management afhænger af ansættelsesperioden, for de forskellige analyser 

viser forskellige resultater. 

I de første analyser, der inkluderer vekselvirkningen, tyder resultaterne på, at ikke-revisionsydelsers effekt 

på earnings management er størst ved en lang ansættelsesperiode. De positive resultater er dog kun svagt 

signifikante, og i analysen med kun positive discretionary accruals, er der ingen signifikante variabler. Den-
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ne analyse burde være mere præcis end analysen på det samlede datasæt jf. tidligere diskussion om for-

skellen på unsigned discretionary accruals og positive discretionary accruals, men da datamængden i data-

sættet med de positive discretionary accruals er lige på grænsen til at være for lille, kan dette have indfly-

delse på resultaterne og ligge til grund for forskellene. 

I de næste analyser, der analyserer data med henholdsvis kort og lang ansættelsesperiode hver for sig, er 

der heller ingen entydige resultater, idet en variabel viser, at ikke-revisionsydelser forværrer earnings ma-

nagement ved en lang ansættelsesperiode, mens en anden variabel viser, at ansættelsesperioden ikke har 

nogen indflydelse. 

Jeg får ikke lige så klare resultater som Gul et al-undersøgelsen, men de vælger også at konkludere kun på 

variablen ikke-revisionsydelser, idet de mener, at den bedre end variablen honorar ratio udtrykker spørgs-

målet om ikke-revisionsydelser. 

3.3.2.3. ØVRIGE RESULTATER 

Min undersøgelse viser yderligere, at der ikke er forskel på sammenhængen, lige meget om revisor tilhører 

Big 4 eller ej. Det ses ved resultaterne for variablen størrelse, der ikke er signifikant i nogle af analyserne. 

Disse resultater er modsat resultaterne fra de amerikanske undersøgelser, der er foretaget på området, 

som ofte viser en forskel her, men sådan er det ikke i Danmark ifølge min undersøgelse. 

Undersøgelsen viser yderligere, at der ikke er forskel på sammenhængen, lige meget om der er en eller to 

revisorer på opgaven. Det ses ved resultaterne for variablen antal revisorer, der ikke er signifikant i nogle af 

analyserne. Det tyder på, at joint audit, som til at starte med var en af EU-Kommissionens forslag, ikke vil 

have nogen effekt på revisionskvaliteten.  

3.3.3. DELKONKLUSION 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem earnings management og revisionskvalitet.  

Resultaterne for ansættelsesperiodens effekt på revisionskvalitet er i denne undersøgelse tydelige, idet alle 

variabler er stærkt signifikante eller signifikante med negative koefficienter. Denne undersøgelse tyder 

altså i høj grad på, at en lang ansættelsesperiode medfører en højere revisionskvalitet. 

Resultaterne for leveringen af ikke-revisionsydelsers effekt på revisionskvaliteten er ikke lige så tydelige, da 

konklusionen afhænger af, hvilken variabel man ser på, og hvilket datasæt man anvender. De ej signifikante 

resultater for ikke-revisionsydelser i undersøgelsen med positive discretionary accruals, der bør være et 
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bedre mål for earnings management og dermed revisionskvaliteten, kan enten skyldes, at der ikke er nogen 

sammenhæng, eller at antallet af observationer er for lille. 

I analyserne, der undersøger revisionskvaliteten på baggrund af både ikke-revisionsydelser og ansættelses-

periode på samme tid, vurderer jeg, at mine analyser er for usikre til at kunne sige noget konkret om sam-

menhængen. Det skyldes, at de to former for analyser, jeg anvender til at undersøge dette, ikke giver sam-

me resultater, og konklusionen afhænger igen af, hvilken variabel man ser på. 

Meget tyder altså på, at implementeringen af rotationspligt, hvilket vil skabe forholdsvist korte ansættel-

sesperioder, vil skade revisionskvaliteten. Det er ikke lige så nemt at sige noget om, hvorvidt begrænsnin-

gen af ikke-revisionsydelser vil have en positiv eller negativ effekt på revisionskvaliteten, men selv om man 

ikke ud fra denne undersøgelse kan konkludere, at leveringen af ikke-revisionsydelser forbedrer revisions-

kvaliteten på samme måde som en lang ansættelsesperiode synes at gøre, skaber denne undersøgelse på 

den anden side heller ikke bevis for, at leveringen af ikke-revisionsydelser vil styrke revisionskvaliteten. 

4. KONKLUSION 
 

4.1. HOVEDKONKLUSION 

Revisionskvalitet består af revisors dygtighed i forhold til at opdage væsentlige fejl i regnskabet, samt revi-

sors villighed til at rapportere disse fejl, dvs. revisors grad af uafhængighed. Høj revisionskvalitet er altså 

altafgørende for korrekte påtegninger på virksomhedernes regnskaber, hvilket er nødvendigt for, at regn-

skabsbrugerne kan træffe de rigtige beslutninger på baggrund af regnskaberne. 

Revisorernes uafhængighed trues af de interessekonflikter, der opstår, både når revisor får et tæt forhold 

til klienten gennem en længere ansættelsesperiode, samt når revisor har udsigt til flere indbringende ikke-

revisionsydelser. 

Resultaterne for undersøgelserne om ansættelsesperiodens indvirkning på revisionskvaliteten tyder på, at 

rotationspligt for revisionsfirmaer kan have en skadelig indflydelse på revisionskvaliteten. Disse undersø-

gelser er tungtvejende nok til, at andre muligheder bør overvejes, idet der er stor risiko for, at en eller flere 

dårlige revisioner vil svække tilliden til revision, hvilket er det modsatte af, hvad EU-Kommissionen ønsker. 

Resultaterne for undersøgelserne om ikke-revisionsydelsers indvirkning på revisionskvaliteten er ikke lige så 

overbevisende i forhold til, at leveringen af ikke-revisionsydelser har en positiv effekt på revisionskvalite-

ten. Der er flere undersøgelser end ved undersøgelserne om ansættelsesperiodens længde, der peger på, 
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at leveringen af ikke-revisionsydelser kan have en negativ effekt på revisionskvaliteten, selv om størstede-

len dog stadig finder, at der ikke er en sammenhæng mellem ikke-revisionsydelser og revisionskvaliteten. 

Undersøgelserne omkring ansættelsesperiodens og ikke-revisionsydelsers indvirkning på revisionskvaliteten 

finder ikke entydige beviser for, at revisionskvaliteten tager skade, hvis lovforslagene om rotationspligt og 

begrænsning af ikke-revisionsydelser implementeres. Men da undersøgelserne heller ikke finder entydige 

beviser for, at revisionskvaliteten styrkes af en kort ansættelsesperiode og begrænsning af ikke-

revisionsydelser, synes der ikke at være belæg for at implementere lovforslagene. 

EU-Kommissionen synes at fokusere på revisors uafhængighed og glemmer, at revisionskvalitet også består 

af revisors dygtighed i forhold til at opdage fejl i regnskabet. Hvis lovforslagene gennemføres i deres nuvæ-

rende form, bliver EU-Kommissionen på en anden måde nødt til at styrke revisorernes evne til at opdage 

væsentlige fejl i regnskabet. Når ændringerne har så store konsekvenser for revision, må man være helt 

sikker på, at de vil have den ønskede effekt, inden man implementerer dem.  

4.2. PERSPEKTIVERING 

Konklusionen om effekterne ansættelsesperiodens længde og leveringen af ikke-revisionsydelser tager 

udelukkende udgangspunkt i revisionskvaliteten. EU-Kommissionens forventning er dog, at rotationspligten 

også har en effekt på markedskoncentrationen, således at de mellem-store revisionsfirmaer får en bedre 

chance for at få del i de store revisionsklienter, som Big 4-revisionsfirmaerne i øjeblikket dominerer. Dette 

aspekt undersøger denne afhandling ikke. Det kan også tænkes, at der er andre fordele ved lovforslagene, 

men denne afhandling behandler kun spørgsmålet om revisionskvalitet. 

Som nævnt i afsnittet om begrænsningerne i min egen undersøgelse findes der andre modeller end Stan-

dard Jones-modellen til at måle discretionary accruals; f.eks. Modified Jones-modellen og Dechow’s model. 

Hvis de samme analyser blev udført på baggrund af disse modeller, ville andre resultater eventuelt fore-

komme, som man også skal tage med i konklusionerne. Yderligere findes der andre proxier for revisionskva-

litet end discretionary accruals, som f.eks. going concern beslutninger, som også kan give andre resultater-

ne, der også skal medtages i konklusionerne. 

I forhold til undersøgelserne, er der ikke helt enighed om, hvilken variabel for ikke-revisionshonoraret der 

giver de mest anvendelige resultater på sammenhængen mellem ikke-revisionsydelser og earnings mana-

gement. Variablen honorar ratio viser det samlede ikke-revisionshonorars andel af det samlede honorar, 

hvilket er højst relevant, men variablen ikke-revisionshonorar tager højde for, om beløbet er højt nok til at 

være signifikant for revisor (Ashbaugh et al, 2003). Da både min egen undersøgelse og andre undersøgelser 
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i nogle af analyserne giver forskellige resultater alt afhængig af, hvilken variabel man kigger på, kunne det 

være relevant, hvis man gennem yderligere undersøgelse kunne finde ud af, hvilken af disse variable der 

bedst udtrykker ikke-revisionshonorarets effekt på revisionskvaliteten. 

Hovedkonklusionen skal desuden ses i lyset af, at jeg ikke undersøger den synlige uafhængighed. Det bety-

der, at konklusionen ikke tager højde for denne del af uafhængighedsbegrebet, men selv om flere undersø-

gelser baseret på spørgeskemaer og interviews afslører, at mange interessenter ser en sammenhæng mel-

lem revisors uafhængighed og henholdsvis ansættelsesperiodens længde og leveringen af ikke-

revisionsydelser, lader regnskabsbrugerne ikke til at lægge stor vægt på dette i praksis. 

  



69 
 

5. KILDEFORTEGNELSE 

5.1. LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING 

Bemærkninger til lovforslaget til Revisorloven, 2008 

Forarbejder til Revisorloven, 2003 

Forordningen, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on specific require-

ments regarding statutory audit of public-interest entities, 2011/0359 (COD) 

FSR's Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2010 

Revisorkommissionen, ”Betænkning om revisorlovgivning – Uafhængighed og liberalisering”  

Revisorloven, 2008 

Uafhængighedsbekendtgørelsen, ” Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders 

uafhængighed” 

5.2. GRØNBOG OG HØRINGSSVAR HERTIL 

Alliance Trust 

BDO 

CFA Institute 

Committe of European Securities Regulators (CESR) 

Dansk Industri (DI) 

Deloitte 

Ernst & Young 

European Federation of Accountants and Auditors for SME’s (EFAA) 

Financial Reporting Council of the UK 

Foreningen af Statsautoriserede revisorer (FSR) 

German Savings Bank Association 

Global Governance in Audit Research Team (GGA) 

Grant Thornton 

Hermes Equity Ownership Services 



70 
 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

International Federation of Accountants (IFAC) 

KPMG 

Nasdaq OMX 

Novo Nordisk/Novozymes/Vestas 

Nyenrode Business University 

Portugal Telecom 

Professional and Business Service Group 

PWC 

RSM 

5.3. RAPPORTER OG ARTIKLER 

Ashbaugh et al, “Do Nonaudit Services Compromise Auditor Independence? Further Evidence”, The Ac-

counting Review, 2003 

Beneish, “Earnings management: a perspective”, Managerial Finance, 2001 

Bom, M., ”1. udfordring: EU-Kommissionen: Adskil rådgivning fra revision”, Revision & Regnskabsvæsen”, 

2012 

Copenhagen Economics, “Regulation of the market for statutory audits – review of the EC impact assess-

ment”, 2012 

ESCP Europe, “Study on the effects of the implementation of the acquis on statutory audits of annual and 

consolidated accounts including the consequences on the audit market”, 2011 

DeAngelo, L. E., “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, 1981 

Dechow, P. M., “Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of account-

ing accruals”, Journal of Accounting and Economics, 1994 

Dechow et al, “An empirical assessment of the residual income valuation model”, Journal of Accounting and 

Economics, 1999 

Dechow et al, “Detecting Earnings Management”, The Accounting Review, 1995 



71 
 

Dichev og Dechow, “The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation 

Errors“, The Accounting Review, 2002 

Füchsel, K., ”EU’s Grønbog om revision”, Revision & Regnskabsvæsen, 2011 

Geiger og Raghunandan, “Auditor tenure and audit reporting failure”, Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 2002 

Gul et al, “Auditor Independence: Evidence on the Joint Effects of Auditor Tenure and Nonaudit Fees, Audit-

ing: A Journal of Practice & Theory, 2007 

Kiertzner, L., ”Grønbogen og systemiske risici på revisionsmarkedet”, Revision & Regnskabsvæsen, 2011 

Koktvedgaard, K. ”EU-Kommissionens overskrift for forslagene: Reform of the audit market”, Revision & 

Regnskabsvæsen, 2012 

Myers et al, “Exploring the Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality of Earnings: A Case for 

Mandatory Auditor Rotation?” The Accounting Review, 2003 

Quick, R., “EC Green Paper Proposals and Audit Quality”, Accounting in Europe, 2012 

Renge, M., ”Kan man skille det kolde og varme vand i bassinet”, Revision & Regnskabsvæsen, 2011 

Renge, M., ”Kæmperegning på vej fra EU til danske virksomheder”, Revision & Regnskabsvæsen, 2011 

Røder, J., ”Revision og revisors rolle fremadrettet efter indførelsen af Kommissionens lovforslag – Har revi-

sor de rette kompetencer”, Revision & Regnskabsvæsen, 2012 

Stæhr og Ferm, Dispersion of Analysts’ Earnings Forecast and Accounting Quality, Cand.Merc.FIR-speciale, 

2012 

Warming-Rasmussen, B., “Revisors uafhængighed i dobbeltfunktionen - en replik,” Revision og Regnskabs-

væsen, 2011 

Warming-Rasmussen et al, ”Independence in Appearance - A research-based commentary on the EC Green 

Paper”, Revision & Regnskabsvæsen, 2011 

5.4. ANDET 

EU-Kommissionen, Grønbog, ”Revisionspolitik: Læren af krisen”, 2010 



72 
 

EU-Kommissionen, “Impact assessment, Accompanying the document “Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-

interest entities””, 2011 

http://da.wikipedia.org/wiki/Hypotesepr%C3%B8vning 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_da.htm  

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_da.htm


73 
 

6. BILAG: DATAGRUNDLAG  

Virksomheder anvendt i min egen undersøgelse (årstallene er som tidligere nævnt 2002-2008):

A. P. Møller - Mærsk 

Alk-Abello A/S 

Ambu International A/S 
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Arkil Holding A/S 

Asgaard Development A/S 

Auriga Industries A/S 
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Bang & Olufsen A/S 
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Brdr. A. & O. Johansen A/S 

Brdr. Klee A/S 

Brdr. Hartmann A/S 

Carlsberg A/S 

cBrain A/S 
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Dantax A/S 
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DFDS A/S 
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A/S 
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A/S 
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DSV A/S 
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FLSmidt & Co. A/S 
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Genmab A/S 

Greentech Energy Systems 

A/S 

GN Store Nord A/S 
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Rockwool International A/S 
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William Demant Holding A/S 
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A/S 


