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2 Executive summary 

 

The financial crisis, with its beginning in 2008, has faced a number of weaknesses in the audit 

market and audit profession in Europe. Example companies collapsed or had problems with 

going concern in a short time after a clean audit report was given. Accordingly, The European 

Commission found it necessary to reform the audit market in Europe with the means of a new 

regulation. The main objectives of the regulation are to reinforce the independence of auditors 

and define and clarify the role of auditors and audit firms and thus improving the dynamic of the 

market concentration which is today dominated by four audit firms. A new regulation would 

restore the investors’ confidence in financial statements which hopefully would improve the 

stability and confidence in the financial market. 

At the end of 2011 the European Commission published a regulation for the auditing of public 

interest entities (PIE’s). The main objectives are:  

 Increasing the role of audit committees   

 Mandatory tendering for audit mandates  

 Mandatory rotation of the audit firm every 6 years  

 Expanding the audit report with more useful information to investors and stakeholders 

 Prohibition of non-audit services to companies by its auditor or audit firm  

 

This thesis focuses on the future consequences of a new regulation for the internal auditors1 and 

audit committees, especially at financial companies in Denmark. Through interviews with 

members of audit committees, chiefs of internal audit as well as two members from FSR2, the 

scope of this thesis has been to discover the representatives’ views on the proposals from the 

European Commission. 

The significant findings are that audit committees would find it difficult to recruit new members 

if the proposals regarding independence and technical competence for at least two members pass. 

Even the economic consequences would also have a negative impact. The proposal regarding the 

fact that audit committees should lead the mandatory tendering would not have an impact on the 

                                                           
1
 defined as intern revision in Danish 

2
 FSR – danske revisorer; a Danish trade organization of auditors 
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market concentration in Denmark because middle-tier audit firms do not have enough experience 

to lead an audit of PIE’s. 

The findings for internal auditors are that mandatory rotation would centralize the role of intern 

auditors because they have the experience and knowledge about the risks in the companies. If the 

proposal regarding more qualified members in the audit committees passes, it would have an 

impact on internal auditors. More members in the audit committees could lead to more questions 

and higher demand for internal auditors’ knowledge.  

The proposal regarding an informative external audit report could have an impact on the Danish 

Financial Supervisory Authority3 which could suggest a formal and informative internal audit 

report on financial statements. The main reason for prohibiting non-audit services is to improve 

the independence of external auditors but it could ignite a future discussion of the role of 

independence for internal auditors. 

Finally, it seems that the European Parliament and European Council already have amendments 

to the proposals by the European Commission. Accordingly, it is difficult to predict the 

development of the European audit market and profession. 

  

                                                           
3
 Finanstilsynet 
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3 Indledning 

 

Revisionsudvalgenes udvikling 

Efter flere amerikanske virksomhedsskandaler og konkurser omkring årtusindeskiftet er der 

blevet stillet skrappere krav og forventninger til virksomhedernes Corporate Governance, det vil 

sige til god Selskabsledelse
4

, heriblandt også til virksomhedernes revisionsudvalg. 

Revisionsudvalg i amerikanske virksomheder stammer helt tilbage fra 1855, hvor Great Western 

Railway oprettede et udvalg med fokus på samarbejdet med den eksterne revisor, både forud for 

en revision og efterfølgende evaluering heraf. I 1939 anbefalede New York Stock Exchange, at 

den eksterne revisor skulle være uafhængig og objektiv fra virksomheden og ikke længere skulle 

rapportere til den daglige ledelse, men derimod til et revisionsudvalg
5
. I 1967 fremlagde den 

amerikanske revisororganisation, AICPA, et forslag om, at revisionsudvalget skulle bestå af 

outside directors, som skulle vurdere den eksterne revisors arbejde og indstille til valg af ekstern 

revisor på virksomhedens generalforsamling
6
. Outside directors bliver defineret som ”personer 

som ikke er involveret i den daglige ledelse eller i øvrigt er ansat i selskabet”
7
.  

Siden midten af 1970’erne har der været krav til virksomheder i USA om, at de skal have et 

revisionsudvalg for at kunne blive noteret på New York Stock Exchange
8
.  

Med vedtagelsen af den amerikanske Sarbanes-Oxley lov fra 2002, var det et ønske at definere 

henholdsvis bestyrelsens og direktionens ansvar og roller for derved at kunne placere et ansvar 

for selskabets dispositioner. Blandt andet blev der stillet flere krav til virksomhedernes 

revisionsudvalg, hvor medlemmerne i et revisionsudvalg skal være uafhængige, have 

branchekendskab og mindst et medlem skal være financial expert
9
.  

I Europa og Danmark er der i løbet af de sidste ti år kommet markant fokus på revisionsudvalg i 

virksomhederne, blandt andet for at imødekomme aktionærers og offentlighedens interesser om 

Corporate Governance. 

 

                                                           
4
 http://www.corporategovernance.dk/sw37802.asp  

5
 Revisionskomiteer, afsnit 2.1, side 5 

6
 Revisionskomiteer, afsnit 2.2, side 5 

7
 Revisionskomiteer, afsnit 2.2, side 5 

8
 Revision & Regnskabsvæsen nr. 12/2007, side 24 og Revisionskomiteer, side 15-16 

9
 Revision & Regnskabsvæsen nr. 12/2007, side 24 
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I 2005 anbefalede Komitéen for god Selskabsledelse i Danmark, at alle danske børsnoterede 

virksomheder burde nedsætte et revisionsudvalg, eller som minimum lade bestyrelsen varetage 

denne opgave
10

. Med EU’s vedtagelse af det 8. Selskabsdirektiv i 2006
11

, kom der blandt andet 

krav om, at alle europæiske virksomheder af offentlig interesse skulle oprette et revisionsudvalg. 

Dette krav blev i 1998 implementeret i dansk lovgivning som en del af Revisorloven
12

. Med 

hjemmel i Revisorlovens § 31, stk. 8, er der yderligere krav om, at visse
13

 finansielle 

virksomheder, som er underlagt Finanstilsynet, ligeledes skal oprette et revisionsudvalg, jævnfør 

Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt af 

Finanstilsynet § 2, stk. 2-4
14

.  

I Danmark har revisionsudvalg fokus på virksomhedernes regnskabsrelaterede emner og 

problemstillinger, men har også ansvaret for at overvåge virksomhedens interne kontrol- og 

risikosystemer. Revisionsudvalget fungerer som et forberedende underudvalg til bestyrelsen. 

Antallet af revisionsudvalg i danske børsnoterede virksomheder er steget kraftigt i løbet af de 

seneste år
15

, som følge af den ændrede lovgivning. I virksomheder hvor der ikke er 

lovgivningsmæssige krav om revisionsudvalg, er antallet af revisionsudvalg ligeledes steget i 

løbet af de sidste fem år. Dette, antager jeg, er sket som led i virksomhedernes Corporate 

Governance for bedre at kunne tiltrække investorer, kunder og andre stakeholders samtidigt med, 

at Komiteén for god Selskabsledelse har anbefalet virksomheder at oprette revisionsudvalg
16

. På 

baggrund af den omtalte udvikling for virksomhedernes revisionsudvalg i de seneste år, finder 

jeg det interessant at analysere fremtiden for revisionsudvalg i Danmark med udgangspunkt i EU 

Kommissionens oplæg til ny revisorregulering
17

. Det gør jeg for at give et indblik i, hvilke 

mulige udfordringer og problemstillinger, der er tilknyttet oplægget. 

 

                                                           
10

 Komitéen for god Selskabsledelse 2005 
11

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af 
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF 
12

 LOV nr. 468 af 17/06/2008: Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) § 31 
13

 Børsnoterede virksomheder, virksomheder med en balancesum på over 500 mio. kr. i to på hinanden følgende 
regnskabsår 
14

 BEK nr. 1393 af 19/12/2011: Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er 
underlagt af Finanstilsynet 
15

 Analyse af revisionsudvalg for 2011, side 7 og 9 
16

 Thomas Riise Johansen, lektor og Ph.d ved CBS, Institut for Regnskab og Revision: Baseret på ad hoc 
dataindsamling og omfatter kun aktieudstedere 
17

 Oplæg til forordning 
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Optakt til en ny europæisk revisorregulering 

Eftervirkningerne af den finansielle krise i slutningen af sidste årti, fik i foråret 2010 

kommissæren for EU’s Indre marked og Tjenesteydelser Michel Barnier til at annoncere
18

, at der 

i løbet af efteråret 2010 ville udkomme en grønbog
19

, som skulle have til formål at starte en 

debat blandt andet omkring fremtidens revision og eksterne revisorer
20

. Barnier udtalte, at der er 

behov for at genskabe tilliden til virksomhedernes regnskaber og til revisorernes arbejde. Dette 

skal blandt andet ske via en regulering af revisionsbranchen
21

. 

EU Kommissionen mener, at eksterne revisorer har haft et medansvar for virksomheders 

finansielle problemer og konkurser. Indtil 2010 var det kun banker, ratingbureauer og 

investeringsforeninger som, mange mente, var medvirkende til finanskrisens opståen. Barnier 

sagde i pressemeddelelsen at revisorerne ikke kan fritages for ansvar, idet de har afgivet blanke 

påtegninger på senere konkursramte virksomheder.  

 

“While the role of the main economic and financial actors (banks, hedge funds, credit rating 

agencies etc) were immediately called into question following the financial crisis, the role of the 

auditors has not really been questioned until now (...) Now we are entering a less reactive phase 

and I am convinced that it is the right time to launch a real debate at European level on the 

subject of audit”
22

. 

 

Den europæiske revisorregulering skal dog ikke ændres for ændringens skyld, men fordi det er et 

ønske at højne revisionskvaliteten: ”Status quo is not an option for the auditing world”
23

. 

Pressemeddelelsen lagde op til, at der skulle ske en række ændringer på både kortere og længere 

sigt, således at forventningskløften imellem eksterne revisorer og interessenter bliver mindsket
24

. 

 

                                                           
18

 Pressemeddelelse; Michel Barnier 
19

 Folketingets EU Oplysning: Grønbøger er høringsdokumenter, som Kommissionen fremsætter i forbindelse med 
langsigtede lovgivningsplaner på forskellige politikområder (…) Grønbøger fungerer som diskussionsgrundlag og 
analyserer det pågældende område med henblik på at starte en høring om emnet 
20

 Pressemeddelelse; Michel Barnier 
21

 Pressemeddelelse; Michel Barnier 
22

 Pressemeddelelse; Michel Barnier 
23

 Barnier; åbningstale 10. februar 2011, side 5 
24

 Pressemeddelelse; Michel Barnier 
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I oktober 2010 udgav EU Kommissionen grønbogen ”Revisionspolitik: Læren af krisen”
25

. I 

denne grønbog stilles der en række spørgsmål om fremtiden for revision samt offentlighedens og 

virksomheders brug af eksterne revisorers arbejde. Det er EU Kommissionens ønske at styrke 

den eksterne revisors rolle og uafhængighed, så der igen bliver tillid til offentlighedens 

tillidsmænd
26

, samt at mindske eventuelle finansielle risici for virksomheder, investorer, 

stakeholders med flere
27

. I alt indeholdt grønbogen 38 konkrete spørgsmål, hvor EU 

Kommissionen anbefalede alle interesserede parter at give deres meninger til kende inden for en 

periode på to måneder. I alt 688 interessenter gav deres bud på fremtidens revision.  På baggrund 

af disse høringssvar og en konference i Bruxelles i februar måned 2011, hvor emnet var til 

diskussion, offentliggjorde EU Kommissionen i november 2011
28

, sit bud på en ny 

revisorregulering.  

Dette skal ske i form af en forordning gældende for revision af offentligt betydningsfulde 

virksomheder (PIE virksomheder
29

) samt et ændringsforslag til EU’s 8. Selskabsdirektiv, 

gældende for alle revisioner. De væsentligste forslag, efter min mening, er oplistet i boksen her 

under: 

Tabel 1: Oversigt over væsentligste forslag til ny revisorregulering30
 

Forslag til en forordning (gældende for revision af PIE-virksomheder) 

- Flere regler til sammensætningen af virksomhedens revisionsudvalg    

- Obligatorisk udbud af revisionsydelsen (revisionsudvalget ansvarlig herfor) 

- Obligatorisk firmarotation  

- En ny informativ revisionspåtegning  

- Adskillelse af revision og rådgivning for virksomhedens eksterne revisorer 

(maksimal 10 % af revisionshonoraret) 

- Opdeling af store revisionsfirmaer, som både yder revision og rådgivning  

- Brug af internationale revisions standarder (ISA’er) 

- Forbud mod bankers klausuler om anvendelse af specifikke revisionsfirmaer 

- Intern rapportering til revisionsudvalget og bestyrelsen 

 

                                                           
25

 Grønbogen; ”Revisionspolitik: Læren af krisen” 
26

 Grønbogen; ”Revisionspolitik: Læren af krisen”, side 4 
27

 Pressemeddelelse til grønbogen  
28

 Pressemeddelelse til grønbogen og FAQ i forbindelse med grønbogen  
29

 Definition af PIE virksomheder – se afsnittet Begrebsafklaring side 17 
30

 Egen tilvirkning ud fra EU Kommissionens oplæg til forordning og ændring af EU’s 8. Selskabsdirektiv 
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Tabel 1 – fortsat: 

Forslag til ændring af det 8. Selskabsdirektiv (gældende for alle revisioner) 

- Indførelse af et europæisk revisionspas  

- Ensartet kvalifikationseksamen for revisorer i hele EU 

- Offentligt tilsynsorgan 

- Liberalisering af ejerskab 

- Forbud mod bankers klausuler om anvendelse af specifikke revisionsfirmaer 

- En mindre restriktiv, og en mere proportional regulering af revision af små - og 

mellemstore virksomheder i forhold til revision af store virksomheder 

 

De fem forslag, som er markeret med rød skrift i tabel 1 på side 9, er de forslag, jeg har udvalgt, 

og som jeg vil fokusere på igennem nærværende speciale. En nærmere begrundelse for valg af de 

fem forslag bliver omtalt i Afgrænsning på side 14 og præsenteres i afsnittet Præsentation af 

udvalgte punkter i EU Kommissionens forordning på side 18-19. 

Det nye forslag til en europæisk revisorregulering lægger op til en del markante ændringsforslag 

i forhold til den nuværende revisorregulering. De fleste ændringer kommer til at påvirke eksterne 

revisorer og deres revisionsfirmaer, men der er også en del ændringer til virksomhedernes 

nuværende revisionsudvalg. Eksempelvis forslaget om en ændring i sammensætningen af 

medlemmerne i revisionsudvalget, hvor det blandt andet er blevet foreslået, at der minimum skal 

være to finansielle eksperter. Den ene som revisionskyndig, og den anden som revisions- og/eller 

regnskabskyndig
31

. I dag er der kun krav om mindst ét revisions- og/eller regnskabskyndigt 

medlem i udvalget
32

.  

Dette leder frem til, om der i Danmark vil være nok af disse eksperter, både med rette 

kvalifikationer og som er uafhængige, til at indtræde i revisionsudvalgene? Yderligere hvorledes 

nuværende medlemmer af revisionsudvalg forholder sig til forslaget om obligatorisk udbud af 

revisionsydelsen? 

Herudover er der i EU Kommissionens oplæg blandt andet også forslag om firmarotation for at 

øge konkurrencen i branchen, samt et næsten total forbud mod eksterne revisorers rådgivning til 

                                                           
31

 Oplæg til forordning, artikel 31 
32

 EU’s 8. Selskabsdirektiv artikel 41 og Revisorloven § 31 
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virksomheden for at øge revisorers uafhængighed
33

. Dette, forestiller jeg mig, vil kunne stille de 

interne revisorer mere centralt i virksomheden i forhold til i dag. Jeg forestiller mig også, at 

eksterne revisorer som følge af obligatorisk firmarotation og adskillelse af revision og 

rådgivning vil miste en del af deres viden og ekspertise omkring virksomheden, som en ny 

ekstern revisor først efter nogen tid vil kunne tilegne sig. Derfor er det nærliggende at undersøge 

om og hvordan, intern revisions rolle og funktion vil blive ændret i fremtiden, som følge af EU 

Kommissionens forordning. 

 

Intern revisions funktion i danske virksomheder 

De sidste par års meget volatile verdensøkonomi påvirker virksomhedernes aktionærer og ejere. 

Der lægges et stort pres på virksomheders direktion og bestyrelse for at imødegå uforudsete 

hændelser og udfordringer, som i høj grad kan påvirke virksomhedernes fremtidige økonomiske 

og finansielle situation. Dette stiller større krav til virksomhedens risikostyring, interne 

kontroller og dermed den interne revision. 

I Danmark er der krav om, at finansielle virksomheder der i de seneste to år, på 

balancetidspunktet har haft minimum 125 fuldtidsansatte (gennemsnitlig), skal oprette en intern 

revision
34

. Intern revision reguleres af Bekendtgørelse om revisionens gennemførsel i finansielle 

virksomheder og koncerner også kaldet Revisionsbekendtgørelsen. Finansielle virksomheder 

bliver, i Lov om finansiel virksomhed
35

, defineret som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 

fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber.  

Intern revision i finansielle virksomheder er en uafhængig og objektiv enhed i virksomheden, 

som refererer og rapporterer direkte til bestyrelsen, hvorfor også den interne revisionschef 

ansættes og afskediges af bestyrelsen. Intern revision har et tæt samarbejde med ekstern revision 

og kan blandt andet udføre finansielle, operationelle som såvel compliance revisionsopgaver
36

.  

Yderligere er intern revision involveret i revisionsudvalgets arbejde, hvor de ofte deltager på 

møder og agerer som referent, hvorfor det kan tænkes, at forslagene til revisionsudvalget også 

får indflydelse på intern revisions arbejde og opgaver i fremtiden.  

                                                           
33

 Pressemeddelelse; Oplæg til ny revisorregulering 
34

 Revisionsbekendtgørelsen § 9, stk. 3 
35

 FIL § 1, stk. 1 og § 5, stk. 1, nr. 1 
36

 Disse tre revisionstyper uddybes i Teori- og Reguleringsafsnittet på side 24-25 
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Intern revisions rolle og funktion bliver defineret på følgende måde af The Institute of Internal 

Audit – Denmark (IIA - Foreningen af Interne Revisorer):  

En intern revisionsfunktion har til formål at tilføre virksomheden værdi gennem uafhængige og 

objektive vurderinger. Den interne revisions opgave er at vurdere tilstrækkeligheden og 

effektiviteten af virksomhedens risikostyring, kontrolsystem og ledelsesprocesser samt løbende 

bidrage til forbedringer heraf gennem anbefalinger til ledelsen
37

. 

 

Derudover skriver IIA - Foreningen af Interne Revisorer i sin præsentationsbrochure, at interne 

revisorer i kraft af deres organisatoriske placering, objektivitet og uafhængighed i virksomheden 

kan komme med forbedringsforslag til direktionen ud fra de analyser og vurderinger, der løbende 

foretages på de reviderede områder
38

. 

Intern revision udfører derfor en vigtig funktion i finansielle virksomheder, og derfor kan man 

forestille sig, at intern revision i højere grad i fremtiden vil få en mere central rolle, hvis EU 

Kommissionens forslag og krav til ekstern revisor bliver vedtaget.  

EU Kommissionens oplæg til ny revisorregulering nævner slet ikke intern revision, men har 

fokus på ændringer i forhold til de nuværende revisionsudvalg og eksterne revisorer.  Jeg mener, 

at disse ændringer indirekte må komme til at påvirke de interne revisorer i fremtiden, fordi man 

kan frygte, at det ikke er medtænkt, hvordan en ændring i reguleringen kan skabe utilsigtede krav 

til de interne revisorer. 

 

  

                                                           
37

 Foreningen af Interne Revisorer; hjemmeside www.iia.dk 
38

 IIA præsentationsbrochure, side 3 og 4 
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3.1 Problemformulering 

 

På baggrund af ovenstående indledning og problemstillinger, mener jeg, at det er interessant og 

relevant at undersøge, om EU Kommissionens oplæg til ny regulering for revision af offentlige 

betydningsfulde virksomheder kommer til at påvirke intern revisions rolle og funktion i danske 

finansielle virksomheder i fremtiden, og i givet fald hvordan. Derudover, hvilke udfordringer 

forordningen formodes at give revisionsudvalgene i danske finansielle virksomheder i fremtiden.  

Dette leder frem til følgende hovedspørgsmål, som ønskes besvaret i nærværende speciale 

indenfor revision: 

 

Hvilke potentielle udfordringer og konsekvenser kan det tænkes, at EU 

Kommissionens oplæg til ny revisorregulering for PIE-virksomheder får 

for intern revision og revisionsudvalg i danske finansielle virksomheder i 

fremtiden? 

 

Til besvarelse af hovedspørgsmålet vil nedenstående undersøgelsesspørgsmål blive belyst: 

 Hvad ligger til grund for EU Kommissionens forslag til ny revisorregulering?  

 Hvorfor ønskes revisionsudvalgets rolle og funktion styrket i fremtiden? 

 Hvilke udfordringer og konsekvenser kan ændringerne til sammensætningen af 

revisionsudvalget medføre?  

 Hvilke udfordringer og konsekvenser kan forslaget om obligatorisk udbud af 

revisionsydelsen få for revisionsudvalget i fremtiden? 

 Vil intern revisions funktion og rolle i fremtiden blive påvirket af EU Kommissionens 

forslag om firmarotation, ny informativ revisionspåtegning samt adskillelse af revision og 

rådgivning? – og i givet fald hvordan? 
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3.2 Afgrænsning 

 

I forhold til EU Kommissionens oplæg til ny revisorregulering, afgrænser jeg mig fra at 

analysere de ændringer, der er foreslået til EU’s 8. Selskabsdirektiv, da mit fokus i nærværende 

speciale vil være på de forhold, som specifikt påvirker PIE-virksomheder, som forordningen er 

målrettet til. 

I forlængelse heraf afgrænses der til visse dele af forordningen, idet der er udvalgt fem punkter, 

som, jeg vurderer, er de væsentligste ændringer i forhold til den nuværende revisorregulering, og 

som kan få størst betydning for intern revision og revisionsudvalg i fremtiden.  

Disse udvalgte forslag er jævnfør tabel 1 på side 9: 

 Flere regler til sammensætningen af virksomhedens revisionsudvalg 

 Obligatorisk udbud af revisionsydelsen med revisionsudvalget som ansvarlig herfor 

 Obligatorisk firmarotation 

 En ny informativ påtegning 

 Adskillelse af revision og rådgivning 

 

Årsagerne til denne udvælgelse er sket med afsæt i Claus Okholms lederartikel i INFO 

(Medlemsblad for IIA - Foreningen af Interne Revisorer) i april 2012
39

, samt i Jørgen Valthers 

Hansens oplæg på IIA - Foreningen af Interne Revisorers gå-hjem-møde den 22. marts 2012 i 

København om EU Kommissionens udspil til ny revisorregulering. Jeg mener samtidig, at disse 

punkter indeholder nogle centrale ændringer i forhold til den nuværende revisorregulering, og 

derfor anser jeg dem for at kunne påvirke intern revision og revisionsudvalg i højere grad end 

nogle af de andre forslag, som EU Kommissionen har stillet. En fyldestgørende præsentation af 

de enkelte punkter sker i afsnittet Præsentation af udvalgte punkter i EU Kommissionens 

forordning på side 18-19.  

Jeg ønsker at undersøge forholdene for revisionsudvalg og intern revision, hvorfor der afgrænses 

fra at undersøge, hvilke konsekvenser forordningen formodes at få for ekstern revisor, 

revisionsfirmaer, virksomheder, myndighed og offentlige instanser. Dette vil kun blive berørt 

sekundært og implicit. 

                                                           
39

 INFO april 2012 



Side 15 af 122 
 

Fokus vil endvidere være på problemstillinger i danske finansielle virksomheder, hvor der er 

krav til både at nedsætte en intern revision og revisionsudvalg. Derfor afgrænses der fra at belyse 

problemstillingerne i virksomheder i andre jurisdiktioner og i virksomheder uden for 

Finanstilsynets ressortområde. 

Hvem skal have intern revision? 

I DK:  Finansielle virksomheder der i de seneste to år, på balancetidspunktet har haft 

minimum 125 fuldtidsansatte (gennemsnitlig), skal oprette en intern revision 

 

Hvem skal have revisionsudvalg? 

I EU:  Store virksomheder samt  

 virksomheder af interesse for offentligheden (PIE virksomheder) 

I DK:  Alle børsnoterede virksomheder samt  

 Finansielle virksomheder med en balance på over 500 mio.kr. i to på  

 hinanden følgende år 

 

Jeg belyser problemstillingerne ud fra et bredt perspektiv med interviews af personer, der har 

tilhørsforhold til forskellige størrelser af finansielle danske virksomheder. Derfor er specialets 

konklusioner ikke nødvendigvis gældende for alle danske finansielle virksomheder, idet mine 

interviews ikke er repræsentativt udført, men et håb om at kunne afspejle en tendens.  

Jeg afgrænser mig yderligere fra at foretage interviews med revisionsudvalgsmedlemmer, som 

udelukkende har en regnskabsmæssig baggrund, det vil sige CFO’er, økonomidirektører og 

lignende, fordi jeg ønsker at belyse og analysere holdninger til revisionsudvalgets fremtid ud fra 

personer, som har samme relevante revisionsmæssige baggrund.  

Slutteligt afgrænses der fra en analyse af økonomiske konsekvenser af EU Kommissionens 

forslag.  
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3.3 Begrebsafklaring 

 

I dette afsnit redegøres der for lovgivningsprocessen i EU, forskellen på en forordning og et 

direktiv, og endelig defineres begrebet ”PIE virksomheder”. Dette afsnit afspejler også, hvordan 

jeg definerer og anvender disse begreber i nærværende speciale.  

 

Lovgivningsprocessen i EU
40

 

Det er som hovedregel kun EU Kommissionen, der kan komme med lovgivningsforslag til EU’s 

regulering, som EU Parlamentet og Ministerrådet derefter godkender i fællesskab. EU 

Parlamentet og Ministerrådet gennemgår hver især lovforslaget, diskuterer indholdet og foreslår 

ændringer, hvis dette anses som nødvendigt. Herefter udarbejdes der et revideret lovforslag, som 

skal godkendes af EU Parlamentet og Ministerrådet i enighed. Efterfølgende er det EU 

Kommissionens opgave at kontrollere, at det vedtagne lovforslag efterleves i EU’s 

medlemslande. 

 

Forskellen på en forordning og et direktiv  

Jeg finder det anvendeligt at redegøre for forskellen imellem de to retsordner; en forordning og 

et direktiv, som hyppigt bliver benævnt i dette speciale, da der er en væsentlig forskel på 

retsvirkningen og på implementeringen i den nationale lovgivning i EU’s medlemslande. 

 

Hvad er en forordning?
41

 

Forordninger kan bedst forklares som en EU lov, som alle medlemslande skal følge, uden at der 

tages hensyn til de enkeltes medlemslandes nuværende lovgivning på området. Forordningen 

træder i kraft umiddelbart efter, den er vedtaget eller på en nærmere fastsat dato i forordningen. 

EU forordninger har derfor forrang for nationale love. Forordningen betyder ensartede regler for 

alle lande og borgere i EU. Det er ikke muligt for EU’s medlemslande at undvige visse dele af 

forordningens bestemmelser, idet forordningen skal følges, som var det en national lov. 

 

                                                           
40

 http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/procedures/index_da.htm 
41

 EU-rettens ABC; Afsnit 0,92: Forordning 
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Hvad er et direktiv?
42

 

Direktiver har en lavere retsorden status end en forordning, idet et direktivs bestemmelser 

implementeres i forhold til medlemslandets nuværende lovgivning. Et direktiv er ikke 

nødvendigvis gældende for alle EU’s medlemslande, men kan være tilsigtet bestemte 

medlemslande. Visse dele i et direktiv er ufravigelige og bindende, således at der er nogle 

ensartede bestemmelser på området, mens andre dele er tilpasset i forhold til medlemslandenes 

eksisterende lovgivning. Bestemmelserne i direktivet vægtes dog tungest, idet medlemslandenes 

nuværende lovgivning skal tilpasses direktivets bestemmelser. I et direktiv er der fastsat en dato 

for, hvornår indholdet skal være implementeret. I det 8. Selskabsdirektiv, som blev vedtaget i 

2006, var der en bestemmelse om, at direktivet skulle være implementeret i medlemslandenes 

nationale love senest 29. juni 2008.  

 

En forordning er derfor med til at sikre en ensartet lovgivning i alle EU medlemslande og skal 

implementeres direkte i hvert enkelt lands lovgivning uden hensyn til nationale bestemmelser og 

love på området. En forordning har forrang for et direktiv og har derfor en højere retsorden. 

 

PIE virksomheder 

PIE står for Public Interest Entities
43

 og er store virksomheder samt virksomheder med særlig 

offentlig interesse. Disse er som udgangspunkt børsnoterede virksomheder, finansielle 

virksomheder som banker, kreditinstitutter og forsikringsvirksomheder, statslige og kommunale 

virksomheder samt virksomheder, som er offentlig relevante grundet deres aktiviteter, størrelse 

eller antallet af medarbejdere. Endvidere definerer EU Kommissionens oplæg til forordning, 

artikel 4, yderligere følgende virksomheder som PIE virksomheder: 

 Landets 10 største udstedere af aktier målt i markedsværdien ved årets udgang  

 Alle aktieudstedere med en gennemsnitlig markedsværdi på over 1 mia. € de seneste tre 

kalenderår 

 Enhver virksomhed som på balancedatoen har en balancesum på over 1 mia. € 

 Virksomheder som på balancedatoen har samlede aktiver under forvaltning på over 1 mia. € 

                                                           
42

 EU-rettens ABC; Afsnit 0,92: Direktiv 
43

 EU’s 8. Selskabsdirektiv, artikel 2, punkt 13 
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4 Præsentation af udvalgte punkter i EU Kommissionens forordning 

 

Jeg vil i dette afsnit introducere de forslag, som efter min opfattelse, får størst indflydelse på 

revisionsudvalgets funktion og sammensætning i fremtiden. Det er to forslag til 

revisionsudvalgene og tre forslag til ekstern revision. Artiklerne der nævnes i dette afsnit 

refererer til EU Kommissionens oplæg til forordning
44

. 

  

Uddybning af forslag til revisionsudvalgene: 

 

 Flere regler til sammensætningen af revisionsudvalg 

Ifølge forordningens artikel 31 ”Revisionsudvalg” skal revisionsudvalget styrkes ved, at 

flertallet af revisionsudvalgets medlemmer samt formanden skal være uafhængige i forhold 

til virksomheden. Alle medlemmer skal have relevante kompetencer inden for 

virksomhedens branche(r). Mindst et medlem skal have kvalifikationer inden for revision og 

et andet medlem skal have kvalifikationer inden for revision og/eller regnskab. I dag er der 

alene krav om, at mindst ét medlem skal være uafhængigt og have revisions- og/eller 

regnskabsmæssige kvalifikationer. 

 

 Obligatorisk udbud af revisionsydelsen 

Forordningens artikel 32 ”Udnævnelse af revisorer og revisionsfirmaer” foreslår, at 

revisionsudvalget skal være ansvarlig for at udbyde revisionsydelsen af virksomheden til 

mindst to revisionsfirmaer. Mindst ét af revisionsfirmaerne må ikke i det foregående 

kalenderår have modtaget mere end 15 % af deres samlede revisionshonorar fra PIE-

virksomheder. Revisionsudvalget skal til virksomhedens bestyrelse indstille til valg af to 

revisionsfirmaer, hvor de samtidig begrunder hvilket revisionsfirma, de foretrækker valgt. 

Dernæst på generalforsamlingen, skal bestyrelsen fremlægge forslaget om 

revisionsudvalgets ønske til valg af revisionsfirma, og generalforsamlingen skal endelig 

foretage valget. I dag skal revisionsudvalget blot indstille et revisionsfirma til valg på 

generalforsamlingen. 

                                                           
44

 Oplæg til forordning 



Side 19 af 122 
 

Uddybning af forslag som tænkes at påvirke intern revision i fremtiden 

 

 Obligatorisk firmarotation 

Ifølge forordningens artikel 33 ”Revisionsopgavens varighed”, må et revisionsfirma kun 

være revisor for samme virksomhed i seks år. Hvis der er joint audit
45

 kan perioden udvides 

op til ni år. Et revisionsfirma har herefter fire års karantæne, inden det igen kan tiltræde som 

revisionsfirma for virksomheden. 

 

 En ny informativ revisionspåtegning 

Ifølge forordningens artikel 22 ”Revisionspåtegning”, skal en ny revisionspåtegning være 

mere informativ for regnskabets brugere. Den skal indeholde 23 specifikke krav om blandt 

andet den anvendte metode i revisionen, fordelingen imellem systemmæssig og 

substansbaseret revision samt indeholde væsentlighedsvurderinger. Påtegningen må 

maksimalt være på fire sider/10.000 tegn. 

 

 Adskillelse af revision og rådgivning 

Ifølge forordningens artikel 9, stk. 2 omkring ”Revisionshonorar”, må honoraret til 

relaterede finansielle ydelser, udført af virksomhedens eksterne revisor og tilhørende 

revisionsfirma maksimalt udgøre 10 % af revisionshonoraret af den lovpligtige revision. 

Denne artikel skal læses sammen med forordningens artikel 10 ”Forbud mod udførelse af 

ikke-revisionsydelser”, hvor stk. 2 indeholder seks punkter over de godkendte relaterede 

finansielle ydelser, som kan indgå i de maksimale 10 %. Disse er eksempelvis revision af 

delregnskaber og erklæringsopgaver vedrørende overholdelse af CSR, skattebestemmelser 

og kapitalkrav. Stk. 3a angiver rådgivningsopgaver som revisionsfirmaet ikke, under nogen 

omstændigheder må udøve for den reviderede virksomhed. Disse er eksempelvis 

skatterådgivning, bogføringsopgaver, aktuaropgaver og juridiske ydelser. To 

rådgivningsopgaver er kun tilladte, såfremt virksomhedens revisionsudvalg har godkendt 

dem. Disse er børsprospekter og HR-opgaver såsom rekruttering af topledere jævnfør stk. 

3b. Hvis et revisionsfirmas årlige indtægt fra PIE virksomheder er over 33 %, og dette firma 

indgår i et EU netværk med en samlet omsætning på over 150 mia. €, er der ifølge stk. 5 

totalt forbud mod at yde rådgivning. 

                                                           
45

 To revisionsfirmaer som deler revisionsydelsen af virksomheden 
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5 Teori- og Reguleringsafsnit  

 

Dette afsnit har til hensigt at redegøre for de lovgivningsmæssige krav, der er til intern revision 

og revisionsudvalg i finansielle virksomheder i Danmark. Først vil der blive gjort rede for 

Corporate Governance begrebet i dansk kontekst for at forstå vigtigheden af intern revision og 

revisionsudvalg i danske finansielle virksomheder, som nærværende speciale har fokus på.  

5.1 Corporate Governance i danske virksomheder 

Corporate Governance kan være svært at definere og oversætte til dansk, men Komitéen for god 

Selskabsledelse i Danmark udtrykker det således: "Det system, som anvendes til at lede og 

kontrollere en virksomhed"
46

. Corporate Governance kan dermed også udtrykkes som ”den gode 

ledelse af en virksomhed”, samt hvilke informationer virksomheden bør give sine aktionærer og 

stakeholders
47

. Formålet med Corporate Governance er at styrke tilliden imellem selskabets 

aktionærer og direktion/bestyrelse, således at den daglige ledelse og bestyrelse af virksomheden 

på bedst mulig måde varetager aktionærernes interesser og sikrer en effektiv udnyttelse af 

selskabets ressourcer
48

.  

For at opretholde god Corporate Governance i danske finansielle virksomheder, kan modellen 

Three lines of defense
49

 benyttes:  

Figur 1: Three lines of defense 
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 http://www.corporategovernance.dk/sw37802.asp 
47

 Nørby-udvalget 2001, side 55 
48

 Nørby-udvalget 2001, side 53 
49

 Corporate Governance Insights, side 3 
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Den første forsvarslinje, 1st line of defense, er den lokale og daglige ledelse af de 

forretningsområder, hvori risici kan opstå. De er ansvarlige for, at virksomhedens politik på 

området overholdes, og at forretningsgange efterleves. Dette sker ved hjælp af interne kontroller, 

funktionsadskillelser og løbende kvalitetssikring. Desuden skal ledelsen være i stand til at kunne 

identificere og afdække risici som kan opstå eller opstår
50

.  

Den næste forsvarsline, 2nd line of defense, er risikostyringsfunktionen, som blandt andet består 

af compliance-, riskmanagement- og controllerafdelinger, som alle har til opgave at minimere de 

risici, der kan opstå i forretningsområderne. Risikostyring er på et mere overordnede plan, det 

som ofte er fælles for virksomheden
51

. 

Intern revision indgår som det tredje led i en virksomheds forsvarslinje, 3rd line of defense, og 

har til opgave at udføre en uafhængig revision af interne kontroller, forretningsgange, 

risikostyringsfunktioner og andre delelementer, som indgår i den operationelle revision, men 

som også udfører opgaver, som relaterer sig til den finansielle revision
52

.  

Hvor første og andet led refererer til direktionen, refererer intern revision i kraft af sin 

uafhængige rolle til bestyrelsen samt rapporterer primært til revisionsudvalget. Intern revision 

rapporterer sekundært til direktionen i form af managementletters om revisionens udførelse i 

forretningsområderne hvis nødvendigt, men der er ikke krav herom jævnfør stiplet linje i figur 1. 

1st line of defense bør kunne agere uafhængigt af 2nd og 3rd lines of defense. Intern revision i 

finansielle virksomheder har blandt andet til opgave at føre tilsyn med direktionens handlinger
53

.  
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 Corporate Governance Insights, side 3 og Peter Engberg Jensen 
51

 Corporate Governance Insights, side 3-4 og Peter Engberg Jensen 
52

 Corporate Governance Insights, side 4 
53

 Corporate Governance Insights, side 3 og Peter Engberg Jensen 
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5.2 Regulering af intern revision 

 

Hvem skal have intern revision? 

I DK:  Finansielle virksomheder der i de seneste to år, på balancetidspunktet har haft 

minimum 125 fuldtidsansatte (gennemsnitlig), skal oprette en intern revision 

 

Lovgivningsmæssige krav til intern revision 

I finansielle danske virksomheder der i de seneste to år, på balancetidspunktet har haft minimum 

125 fuldtidsansatte (gennemsnitlig), er det et lovkrav jævnfør, § 9 stk. 3 i Revisionsbekendt-

gørelsen, at der skal oprettes en intern revision. Der er ikke krav om intern revision i ikke-

finansielle virksomheder, selvom de er børsnoteret, men mange store virksomheder som Novo 

Nordisk, DSB og Danfoss, som er eksempler på ikke-finansielle virksomheder, har nedsat en 

egentlig intern revision som led i deres Corporate Governance. Intern revision i finansielle 

virksomheder bliver reguleret af kapitel tre i Revisionsbekendtgørelsen, det vil sige §§ 9-17. 

Der findes ingen formelle regler om hvor mange personer, der skal være i den interne revision og 

hvilke kompetencer, de ansatte skal have, men det skal samlet vurderes, om antallet af 

medarbejdere og deres kompetencer kan anvendes til brug for revisionen af virksomheden
54

. Det 

er dog en forudsætning, at den interne revisionschef skal have kompetencer svarende til 

minimum en registreret revisor. Den interne revisionschef skal have beskæftiget sig med revision 

i årene op til ansættelsen som intern revisionschef og gerne have kompetencer inden for den 

pågældende virksomheds branche jævnfør Revisionsbekendtgørelsen § 10 stk. 2.  

Jævnfør § 11 stk. 1-3 i Revisionsbekendtgørelsen skal ansættelse og afskedigelse af den interne 

revisionschef meddeles til Finanstilsynet senest én måned efter ændringen. Heri skal der også 

rapporteres, om den nye chef lever op til lovens krav om uafhængighed og besidder de 

kvalifikationer, der kræves for at besidde posten som intern revisionschef. Hvor 

Revisionsbekendtgørelsen § 13 påpeger, at den interne revisionschef ikke må have økonomiske 

interesser i virksomheden, er der ingen tilsvarende bestemmelser for de menige interne revisorer. 
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 Danske perspektiver på revisorer og revision, side 307 



Side 23 af 122 
 

Intern revisions funktionsbeskrivelse 

Revisionsudvalget og/eller bestyrelsen i en virksomhed skal årligt vurdere behovet for en intern 

revision og drøfte hvilke opgaver, denne skal udføre. Der skal udarbejdes en 

funktionsbeskrivelse, jævnfør Revisionsbekendtgørelsen § 14, stk. 1, hvori der minimum tages 

stilling til 14 punkter omkring afdelingens bemanding, kompetencer, budget, efteruddannelse, 

samt særlige revisionsforpligtelser i årets løb.  

Der er forskel på om de interne revisorer ”kun” udfører den operationelle del af revisionen eller 

også er medaktør på den finansielle revision. Hvis den interne revisionschef underskriver 

årsrapporten, er der krav om, at intern revisor skal have medvirket i revisionen af ”særligt 

risikofyldte områder” jævnfør Revisionsbekendtgørelsen § 15 stk. 2. Der er ikke krav om, at den 

interne revisionschef skal underskrive en standard revisionspåtegning, men skal leve op til de 

lovmæssige bestemmelser i Revisionsbekendtgørelsen § 19 stk. 2 og stk. 3. IIA – Foreningen af 

Danske Revisorer har dog udarbejdet et forslag til påtegning. 

Som led i den løbende revision bør intern revision udarbejde notater i form af managementletters 

til pågældende afdeling, hvor der er udført revision, samt orientere den daglige ledelse og 

direktion herom. Den interne revisionschef rapporterer ligesom ekstern revision i form af et 

revisionsprotokollat til bestyrelsen/revisionsudvalget om den udførte revision
55

.  

I planlægningsfasen skal den eksterne og interne revision drøfte hvilke risikofyldte områder, der 

skal fokuseres på. Planen skal forelægges for bestyrelsen og/eller revisionsudvalget og aftalerne 

indskrives i revisionsaftalen, jævnfør Revisionsbekendtgørelsen § 15 stk. 1. Som led i den 

eksterne revisors rapportering til bestyrelsen og revisionsudvalget, skal ekstern revisor vurdere 

og kontrollere intern revisions arbejde og kompetencer, når ekstern revisor benytter sig af 

arbejde udført af interne revisorer 
56

 jævnfør ISA 610 ”Anvendelse af interne revisorers 

arbejde”.  
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 Danske perspektiver på revisorer og revision, side 309-311 
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 Danske perspektiver på revisorer og revision, side 293-295 
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IIA - Foreningen af Interne Revisorer i Danmark har udstedt retningslinjer for, hvilke opgaver 

interne revisorer bør beskæftige sig med
57

: 

 Vurdere pålideligheden og integriteten af finansiel og operationel information 

 Vurdere effektiviteten i virksomhedens procedurer og processer 

 Sikring af virksomhedens værdier 

 Overholdelse af love og regler 

 

Det er centralt at pointere, at intern revision ikke må være en rådgivningspartner, controller eller 

agere compliance funktion i og for virksomheden, hvis intern revision skal leve op til 

lovgivningens uafhængigheds- og objektivitetskrav. 

 

Intern revisions opgavetyper  

Revisionsbekendtgørelsens bilag 3
58

, andet afsnit, oplister nogle eksempler på områder, som 

intern revision må udføre opgaver indenfor. Områderne præsenteres kort herunder: 

 

Finansiel revision 

Finansiel revision ydes i forbindelse med års- og kvartalsregnskabsaflæggelse overfor 

offentligheden og de kontroller, der er forbundet hermed. Ved kontroller menes der en 

gennemgang af, om der foreligger forretningsgange på området, samt om der er tilstrækkelige 

interne kontroller (manuelle som automatiske) for at minimere risici for fejl og besvigelser. Det 

skal efterprøves, om virksomhedens fremlagte regnskab og dens informationer er rigtige samt 

uden væsentlige fejl.  

 

Operationel revision 

Operationel revision er en revision af virksomhedens interne kontroller og processer med videre, 

der ikke knytter sig specifikt til de finansielle rapporteringer. Derudover vurderes det også, om 

kontrollerne og processerne fungerer effektivt og hensigtsmæssigt, og at forretningsgangene på 
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området efterleves. Det er væsentligt at pointere, at intern revision ikke er en kontrolinstans, men 

en enhed, der skal sikre at kontrollerne fungerer og efterleves. 

 

Revision af compliance funktionen 

Ved compliance revision forstås den revision, der udføres af intern revision af virksomhedens 

complianceafdeling. En complianceafdeling assisterer typisk ledelsen af virksomheden med at 

implementere og overholde lovgivningen på området. Intern revisions opgave er derfor at 

efterse, om den gældende lovgivning på området efterleves af virksomheden selv. Intern revision 

må ikke udføre selve compliance funktionen selv, men kun revidere denne enhed, da det kræves, 

at compliance og intern revision skal være to separate enheder i virksomheden
59

. 

 

Revision af virksomhedens risikostyring 

Intern revisions funktion og arbejdsområde kan også være at gennemgå virksomhedens interne 

risikostyring og rapportere til bestyrelsen samt revisionsudvalget herom.  

Ofte udstikker bestyrelsen retningslinjer, som direktionen skal følge i spørgsmålet omkring 

afdækning af risici, og revisionen har til opgave at sikre sig, at retningslinjerne bliver efterlevet 

på betryggende vis. IIA International har udsendt nogle etiske retningslinjer
60

, om hvad intern 

revisions funktion og rolle er og ikke er. Intern revision anbefales at følge disse, når de skal 

gennemgå virksomhedens risikostyring for ikke at komme i konflikt med sin 

uafhængighedsfunktion. I Danmark er det især vigtigt, at disse anbefalinger følges, idet interne 

revisorer i finansielle virksomheder i Danmark ikke må udføre rådgivningsopgaver for 

virksomheden
61

.  

IIA International opdeler opgavetyperne i tre grupper, som figuren på næste side illustrerer 
62

: 
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Figur 2: Intern revisions rolle i virksomhedens risikostyring 

 

 

Jo længere man bevæger sig til højre for de punkter i den midterste del af figuren, jo mere 

påpasselig skal intern revision være, og jo flere sikkerhedsforanstaltninger bør de tage. Det er 

vigtigt at pointere, at intern revision kun må være sparringspartner ved disse spørgsmål og ikke 

påtage sig det egentlig ledelsesmæssige ansvar som eksempelvis at udvikle en ny 

risikostyringsstrategi på bestyrelsens vegne
63

. 

Første gruppe er kerneopgaver, som intern revision gerne må beskæftige sig med uden 

yderligere stillingtagen; eksempelvis foretage evaluering af allerede rapporterede nøglerisici. 

Anden gruppe indeholder legitime opgaver, men hvor intern revision skal være påpasselig; 

eksempelvis ved drøftelser med ledelsen omkring mulige risici. Den tredje gruppe består af 

opgaver, hvor IIA International ikke anser det som hensigtsmæssigt, at intern revision påtager sig 

revision af disse typer af opgaver, for eksempel at bestemme risikovilligheden i virksomheden
64

. 
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5.3 Regulering af revisionsudvalg 

 

Hvem skal have revisionsudvalg? 

I EU:  Store virksomheder samt  

 virksomheder af interesse for offentligheden (PIE virksomheder) 

I DK:  Alle børsnoterede virksomheder samt  

 Finansielle virksomheder med en balance på over 500 mio.kr. i to på  

 hinanden følgende år 

 

Revisionsudvalgets funktion 

Revisionsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen, der har til hensigt at bidrage til en forbedring 

af bestyrelsens arbejde, som det overvågende organ af virksomhedens regnskab og risikostyring 

samt revisionen heraf
65

. Revisionsudvalget har fokus på regnskabsrelaterede emner og 

problemstillinger samt ansvar for at overvåge virksomhedens interne kontrol- og risikosystemer.  

 

Krav om revisionsudvalg i EU regi 

Med EU’s vedtagelse af det 8. Selskabsdirektiv i 2006, jævnfør artikel 41, stk. 1, kom der blandt 

andet krav om at ”Virksomheder af interesse for offentligheden skal have et revisionsudvalg”, 

hvilket både omfatter finansielle, børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder. 

Flere typer af virksomheder er i direktivet fritaget for kravet om revisionsudvalg, for eksempel 

datterselskaber, hvis moderselskabet/koncernen har et revisionsudvalg
66

, eller hvis virksomheden 

på forhånd har nedsat et udvalg, som varetager de samme funktioner som et revisionsudvalg
67

.  

EU stiller i 8. Selskabsdirektiv, artikel 41, stk. 1-4 visse krav til revisionsudvalget, mens andre 

dele af artiklen er op til hvert enkelt medlemsland at implementere i forhold til deres nationale 

lovgivning. Et ufravigeligt krav er blandt andet antallet af uafhængige og revisions- og/eller 

regnskabskyndige medlemmer, mens kravene til den øvrige sammensætning er mere fri. 

                                                           
65

 Danske perspektiver på revisorer og revision, side 261 og Søren Thorup Sørensen, 4:30-6:30 min.  
66

 EU’s 8. Selskabsdirektiv, artikel 41, stk. 5 
67

 EU’s 8. Selskabsdirektiv, artikel 41, stk. 1 



Side 28 af 122 
 

Krav om revisionsudvalg i dansk regi 

Bestemmelsen om revisionsudvalg i det 8. Selskabsdirektiv, artikel 41 stk. 1, blev implementeret 

i den danske lovgivning i 2008 jævnfør Revisorloven § 31, og derfor synes erfaringerne med 

revisionsudvalg at være relativt begrænsede.  

Af Revisorlovens § 31 stk. 1 fremgår det at virksomheder, som er børsnoterede i et europæisk 

eller EØS land skal have et revisionsudvalg. Derudover, med hjemmel i Revisorloven § 31, stk. 

8, findes også Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er 

underlagt af Finanstilsynet 
68

, som siger at finansielle virksomheder, der er børsnoterede på det 

danske marked, skal have et revisionsudvalg
69

. Derudover at ikke-børsnoterede finansielle 

virksomheder, som har en balancesum på over 500 mio.kr. på i to på hinanden følgende år også 

skal have et revisionsudvalg
70

. Virksomhedens bestyrelse skal mindst én gang om året tage 

stilling til, om der er behov for at nedsætte et revisionsudvalg/fortsætte med revisionsudvalget. 

 

Sammensætning af revisionsudvalget 

Revisionsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen, hvor medlemmer af revisionsudvalget 

samtidig er medlem. Det er ikke muligt at være medlem af revisionsudvalget, uden samtidigt at 

være medlem af bestyrelsen i det pågældende selskab
71

. Der har været talt om muligheden for, at 

medlemmer til revisionsudvalget kunne vælges på virksomhedens generalforsamling, uden 

samtidig at skulle være medlem af bestyrelsen, som bestemmelsen i det 8. Selskabsdirektiv giver 

medlemslandene mulighed for
72

. Ved udarbejdelsen af Revisorloven fra 2008 udtalte 

Revisorkommissionen, at tilladelse til at lade ikke-bestyrelsesmedlemmer sidde i et 

revisionsudvalg ville skabe for stor usikkerhed i forhold til fortrolige oplysninger om 

virksomheden
73

. Denne vurdering blev taget til indtægt i udarbejdelsen af loven. Komitéen for 

god Selskabsledelse i Danmark anbefaler ligeledes, at det kun er medlemmer af bestyrelsen, der 

er medlem af revisionsudvalget, fordi bestyrelsen står for det endelige ansvar for beslutninger, 

der vedrører virksomheden
74

. Daværende erhvervsminister Bendt Bendtsen svarede på samme 
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spørgsmål og gav følgende grund: ”Et medlem af revisionsudvalget, som ikke er medlem af 

bestyrelsen, vil være underlagt en anden ansvarsbedømmelse end et medlem, der samtidig er 

medlem af bestyrelsen
75

”. 

 

Bestyrelsen som revisionsudvalg 

Hvis virksomheden ønsker at lade den samlede bestyrelse varetage revisionsudvalgets 

funktioner, er der visse krav, som skal opfyldes jævnfør Revisorlovens § 31 stk. 4. I) Ingen 

direktionsmedlemmer må være medlem af bestyrelsen samt II) Kravet om uafhængighed og 

revisions og/eller regnskabsmæssig kvalifikation for mindst ét af revisionsudvalgets medlemmer 

skal dermed også være opfyldt for mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne. Såfremt 

revisionsudvalgets funktioner kan varetages af den samlede bestyrelse under overholdelse af 

ovenstående krav, skal dette oplyses i virksomhedens årsrapport
76

.  

Yderligere restriktioner for at lade bestyrelsen udgøre revisionsudvalget fremgår af 

Revisorlovens § 31 stk. 5. To af de tre nedenstående størrelser må ikke overskrides ”i to på 

hinanden følgende regnskabsår”
77

: 

 Antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere, 

 En balance på 43 mio. € eller 

 En nettoomsætning på 50 mio. €. 

 

I 2011 havde 94 % af C20 virksomhederne nedsat et egentlig revisionsudvalg, mens resten (6 %) 

lod den samlede bestyrelse udføre revisionsudvalgets opgaver
78

. 
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Krav til det kvalificerede og uafhængige medlem 

I både det 8. Selskabsdirektivs artikel 41, stk. 1 og Bekendtgørelsen om revisionsudvalg i 

virksomheder samt koncerner, der er underlagt af Finanstilsynet § 5, stk. 1, er et af de 

ufravigelige krav at ”mindst et af medlemmerne af revisionsudvalget skal være uafhængigt og 

have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision”. 

I Danmark skal oplysningerne om det uafhængige og kvalificerede medlem gives til 

Finanstilsynet og endvidere præsenteres og begrundes i virksomhedens årsrapport, samt på dens 

hjemmeside
79

. Finanstilsynet vurderer herefter, om medlemmerne af revisionsudvalget lever op 

til de lovgivningsmæssige krav på området. Påbud eller bøder gives virksomheden, hvis ikke de 

lovmæssige krav efterleves.  

Vurderingen af om et medlem besidder revisions- og/eller regnskabsmæssig erfaring sker med 

udgangspunkt i ét af følgende kriterier med minimum et års varighed
80

:  

 Kvalifikationer opnået igennem uddannelse til statsautoriseret revisor, registreret revisor 

eller lignende 

 Erhvervserfaring opnået igennem arbejde som økonomidirektør, intern revisionschef, 

medlem af revisionsudvalg med videre i børsnoterede virksomheder, finansielle 

virksomheder, PIE-virksomheder eller lignende 

 Andet kendskab til regnskabsaflæggelse eller revision af regnskaber samt 

 Kendskab til den pågældende virksomheds branche 

Desuden bør det revisions- og regnskabskyndige medlem have erfaring med 

regnskabsaflæggelse efter IFRS standarderne.  

 

Ved vurdering af uafhængighedskravet ses der blandt andet også på, om medlemmet af 

bestyrelsen ikke indenfor de seneste fem år har haft en ledende stilling i koncernen; ikke har 

været medlem af bestyrelsen i over 12 år; ikke har nære relationer til virksomheden eller en 

større aktionær; ikke har været ekstern revisor for selskabet indenfor de seneste tre år samt ikke 

har nære familiemæssige relationer til ledende medarbejder i virksomheden. Modtagelse af 

honorar for bestyrelsesarbejdet anses ikke at påvirke uafhængigheden. 
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Revisionsudvalgets opgaver 

Revisionsudvalget har til opgave at identificere og vurdere virksomhedens risici, regnskabsposter 

hvori der kan opstå væsentlige fejl samt regnskabsposter, der baseres på skøn og estimater. Disse 

områder kan være ændringer i regnskabspraksis eller nedskrivningstests af væsentlige aktiver. 

Revisionsudvalget skal ikke være en kontrolinstans, men det skal overvåge og assistere den 

samlede bestyrelse med information omkring virksomhedens økonomiske - og finansielle 

forhold, interne kontroller samt risikostyring, således at ”den finansielle rapportering vil give 

offentligheden et fuldstændigt og retvisende billede af selskabets situation”
81

. 

Revisionsudvalgets funktioner og arbejdsopgaver er defineret i Bekendtgørelse om 

revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt af Finanstilsynet § 3, stk. 1 og 

omfatter mindst:  

 at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, 

 at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt, 

 at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet med videre samt 

 at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jævnfør Revisorlovens § 24, herunder 

særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser
82

 til virksomheden. 

 

På den årlige generalforsamling skal revisionsudvalget foreslå indstilling til valget af ekstern 

revisor på generalforsamlingen jævnfør Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt 

koncerner, der er underlagt af Finanstilsynet § 3, stk. 2. Indstillingen af den eksterne revisor sker 

med baggrund i en vurdering af revisionskvaliteten, uafhængigheden, revisionshonoraret og 

samspillet mellem virksomhedens direktion og interne revision. 

Revisionsudvalgets forretningsorden og arbejdsopgaver (kommissorium) bør som led i 

virksomhedens Corporate Governance være tilgængeligt på virksomhedens hjemmeside og bør 

indeholde væsentlige punkter om udvalgets formål, sammensætning, opgaver og lignende
83

.  
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6 Metodeafsnit 

 

I dette afsnit vil jeg redegøre for mine metodiske overvejelser i processen omkring indsamling af 

et fyldestgørende datagrundlag for at kunne besvare problemstillingerne på bedst mulig vis. 

For at analysere og besvare hoved- og undersøgelsesspørgsmålene i nærværende speciale, 

indsamles der data i form af personlige interviews (primære data) samt dokumenter primært fra 

EU Kommissionen (sekundære data).  

Metoden, jeg benytter mig af, bærer præg af at være eksplorativ, idet jeg undersøger en række 

forhold, som på nuværende tidspunkt er mindre kendte eller helt ukendte
84

. Idet EU 

Kommissionens oplæg til forordning ikke er vedtaget eller trådt i kraft endnu, kendes de endelige 

regler ikke, ligesom mulige konsekvenser og udfordringer, som disse kan give intern revision og 

revisionsudvalg i fremtiden, heller ikke kendes til fulde endnu. Ikke desto mindre, er formålet 

med dette speciale at analysere og bevidstgøre disse eventuelle konsekvenser og udfordringer for 

intern revision og revisionsudvalg i danske finansielle virksomheder i fremtiden. Derudover er 

metoden induktiv, idet jeg benytter mine enkelte interviews til at vurdere en helhed i branchen, 

dog med forbehold for, at virkeligheden kan forholde sig anderledes hos ikke-interviewede 

personer
85

. ”Lige meget hvor mange bekræftende erfaringer man gør, kan man aldrig udelukke, 

at der er undtagelser, som man endnu ikke har opdaget”
86

. Jeg er opmærksom på, at mine 

interviews ikke er repræsentativt udført, men udført ud fra et bredt perspektiv i forhold til 

interviewpersoner fra forskellige positioner i virksomheder samt organisationer. 

 

6.1 Metodevalg  

 

For at svare på undersøgelsesspørgsmålene: ”Hvad ligger til grund for EU Kommissionens 

forslag til ny revisorregulering?” og ”Hvorfor ønskes revisionsudvalgets rolle og funktion 

styrket i fremtiden?” foretages der primært en analyse af EU Kommissionens officielle 

dokumenter, der er offentliggjort i processen omkring en ny revisorregulering.  
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Jeg har valgt at foretage personlige semi-strukturerede interviews, som er en kvalitativ 

undersøgelse, for at belyse undersøgelsesspørgsmålene: ”Hvilke udfordringer og konsekvenser 

kan ændringerne til sammensætningen af revisionsudvalget medføre?” og ”Hvilke udfordringer 

og konsekvenser kan forslaget om obligatorisk udbud af revisionsydelsen få for 

revisionsudvalget i fremtiden?” samt ”Vil intern revisions funktion og rolle i fremtiden blive 

påvirket af EU Kommissionens forslag om firmarotation, ny informativ revisionspåtegning samt 

adskillelse af revision og rådgivning? – og i givet fald hvordan?” Argumentet for dette valg er, 

at jeg med en kvalitativ tilgang får muligheden for at få uddybende svar til de emner, jeg ønsker 

at undersøge. Jeg mener ikke, at kvantitative undersøgelser, såsom spørgeskemaer, ville give mig 

muligheden for at analysere interviewpersonernes personlige holdninger i forhold til de 

undersøgelsesspørgsmål, jeg ønsker at stille. 

 

6.2 Præsentation af dokumenter til analysebrug 

 

For at danne et overblik over udviklingen i processen som har ledt til fastlæggelsen af EU 

Kommissionens oplæg til ny revisorregulering, finder jeg nedenstående dokumenter anvendelige. 

De dokumenter, der benyttes, er offentligt tilgængelige på EU Kommissionens hjemmeside 

under sektionen ”Auditing” og dernæst området ”Reform of the audit market”
87

.  

Tabel 2: Oversigt over udvalgte dokumenter til analysebrug 

Afsender Dokumenttype Dato 

EU Kommissionen Grønbogen: ”Revisionspolitik: Læren af krisen” 13.10.2010 

EU Kommissionen Høringssvar til grønbogen                    04.02.2011 

Jonathan Faull Jonathan Faull; Afslutningstale på konference 10.02.2011 

ESCP London Final report (Executive summary); undersøgelse af den 

europæiske revisionsbranche 

09.11.2011 

EU Kommissionen Pressemeddelelse; Oplæg til ny revisorregulering 30.11.2011 

EU Kommissionen FAQ i forbindelse med oplæg til ny revisorregulering 30.11.2011 

EU Kommissionen Sammendrag af konsekvensanalyse 30.11.2011 

EU Kommissionen Oplæg til forordning 30.11.2011 

Arvind Wadhera  Arvind Wadhera; Tale på FSR – danske revisorers arr. 25.04.2012 
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Vurdering af dokumenterne 

Jeg finder de valgte dokumenter pålidelige at benytte, da afsenderen er EU Kommissionen, og et 

af mine undersøgelsesspørgsmål er at belyse, hvad der ligger til grund for EU Kommissionens 

forslag til ny regulering. Det er vigtigt at have for øje, at idet dokumenterne er udarbejdet af EU 

Kommissionen selv og har til hensigt at styrke EU’s indre marked og tjenesteydelser, belyser de 

sandsynligvis ikke årsagerne entydigt objektivt, men kan have en vis grad af subjektivitet. Det 

samme kan være gældende for rapporten fra ESCP London, da de, på trods af at de er 

uafhængige af EU Kommissionen, kan have til hensigt at tilgodese EU Kommissionens 

holdninger, i stedet for at have en objektiv synsvinkel.  

 

6.3 Præsentation af kvalitative interviews 

  

Interviewformen der bliver benyttet i specialet er semi-struktureret, og ligger i kølvandet mellem 

det strukturerede interview, hvor spørgsmålene ligger fast, og det åbne interview, hvor 

spørgsmålene ikke er fastlagt på forhånd
88

. Jeg mener, at jeg med denne form kan styre 

interviewet bedst muligt og få svar på de spørgsmål, jeg har formuleret hjemmefra, samtidig med 

at jeg kan tage interessante svar og problemstillinger op og få interviewpersonen til at uddybe 

disse nærmere
89

. Jeg vil primært benytte Steinar Kvales metode til at udarbejde min 

interviewguide med udgangspunkt i det kvalitative forskningsinterview
90

.  

”Formålet for et kvalitativt forskningsinterview er (således) at fremskaffe empirisk materiale, 

der består af den interviewedes egne beskrivelser/fremstillinger af sig selv og den livsverden, 

han må forholde sig til”
91

.  

 

Jeg har gjort mig mange refleksioner i forhold til arbejdet med de personlige interviews, og om 

hvordan jeg anvender og forholder mig til de interviews, der er foretaget. Disse refleksioner har 

jeg derfor valgt at uddybe i de kommende afsnit.  

 

                                                           
88

 Kvalitative metoder – en grundbog, side 36-38 
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Samarbejdet med IIA - Foreningen af Interne Revisorers strategiudvalg om intern revision 

og revisionsudvalg 

I forbindelse med søgningen efter empiri til mit speciale i foråret 2012, fandt jeg ud af, at IIA - 

Foreningen af Interne Revisorer ønsker at sætte fokus på ”Intern revisions rolle og udfordringer 

med revisionsudvalg”. Dette fokus, fandt jeg interessant at undersøge nærmere i forhold til mine 

egne problemstillinger i specialet, og derfor tog jeg kontakt til formanden for det nedsatte udvalg 

Ane Marie Christensen, intern revisionschef i Nordea Bank Danmark. Vi drøftede blandt andet, 

om der var områder, hvor vi begge kunne få udbytte og gavn af hinandens arbejde. Jeg er derfor 

blevet medlem af strategiudvalget, og mit speciale vil på sigt kunne bruges som inspiration til 

strategiudvalgets fremtidige drøftelser om intern revisions rolle og udfordringer med 

revisionsudvalg.  

 

Udvælgelse af interviewpersoner 

Kendetegnet ved det semistrukturerede interview er, at intervieweren nøje har udvalgt sine 

interviewpersoner ud fra en idé om, at de kan bidrage med brugbar viden i forhold til det, der 

ønskes undersøgt
92

.  

Idet jeg er medlem af IIA - Foreningen af Interne Revisorers strategiudvalg, og jeg derfor sidder 

sammen med en række interne revisionschefer for finansielle danske virksomheder, har jeg fået 

adgang til interviews med disse personer. Yderligere har jeg igennem de interne revisionschefers 

netværk, fået kontakt til revisionsudvalgsmedlemmer, som jeg senere har interviewet.  

Jeg har valgt at belyse problemstillingerne ud fra et bredt perspektiv og derfor valgt at foretage 

interviews med personer, som hver repræsenterer store, mellemstore eller små finansielle 

virksomheder (se tabel 3 på næste side). Derudover har jeg valgt at interviewe to repræsentanter 

fra FSR, danske revisorer, for at få belyst brancheorganisationens holdning til EU 

Kommissionens oplæg til ny revisorregulering.  

  

                                                           
92

 InterView - introduktion til et håndværk, side 163-164 



Side 36 af 122 
 

Tabel 3: Klassificering af virksomhedsstørrelse 
 

Pr. 31.12.2011 

jf. Årsrapport
93

 

Nordea Bank 

Danmark 

Handelsbanken 

Banken Danmark 

(inkl. SHB Liv)  

Topdanmark - 

Forsikring og 

Pension 

Lån & Spar 

Bank 

Antal ansatte i 

intern revision 
30 personer 7 personer 8 personer 3 personer 

Ansatte i 

Danmark 
7900 personer 750 personer 2600 personer 360 personer 

Aktiver 902 mia. kr. 69 mia. kr. 61 mia. kr. 10 mia. kr. 

Klassificering 

af finansiel 

virksomhed 

Stor Mellemstor Mellemstor Lille 

 

Klassificeringen er sket ud fra egen betragtning af virksomhedernes størrelser ud fra ovenstående 

parametre. 

 

For at belyse hvordan interne revisionschefer forholder sig til oplægget om ny regulering, og 

hvordan denne tænkes at kunne påvirke intern revision i fremtiden, har jeg foretaget interview 

med fire interne revisionschefer. Derudover har jeg for at belyse holdningerne til 

revisionsudvalgenes funktion i fremtiden foretaget interview med tre 

revisionsudvalgsmedlemmer. Disse tre medlemmer anses også for det revisions- og 

regnskabskyndige medlem i de pågældende udvalg.  

”Hvis jeg er interesseret i, hvorledes individer forholder sig til deres omverden, og hvad den 

betyder for dem, så er det få og intensive interviews, som bedst ville kunne give mig det jeg 

ønsker
94

”. 
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Oversigt over interviewpersoner 

 Thorkil Nielsen, intern revisionschef i Handelsbanken Danmark 

 Leif Zilmer, intern revisionschef i Topdanmark 

 Jan Møiniche, intern revisionschef i Lån & Spar Bank 

 Ane Marie Christensen, intern revisionschef i Nordea Bank Danmark 

 Anette K. Laursen, senior audit manager i Nordea Bank Danmark 

 Tom Vile Jensen, direktør for Erhvervspolitisk Center, FSR – danske revisorer 

 Henrik Carmel, fagkonsulent i Erhvervspolitisk Center, FSR – danske revisorer 

 Søren Thorup Sørensen, revisionsudvalgsformand i Topdanmark, TDC og Falck 

 Jens Jørgensen, revisionsudvalgsformand i Svenske Handelsbanken Liv 

 Anne Rømer, medlem af revisionsudvalget i Nordea Bank Danmark 

 

En nærmere præsentation af interviewpersonernes baggrund kan læses i bilagene 2 A til 2 I. 

Interviews er foretaget i perioden 26. juni - 17. august 2012. 

 

Tilgang til interviews 

Jeg har valgt at foretage interviewene ud fra en interviewguide (se bilag 1A til 1C), hvor jeg i 

processen gjorde mig klart, hvilke problemstillinger jeg konkret ville undersøge samt hvilke 

spørgsmål jeg ville kunne stille interviewpersonerne, for at nærme mig svar på 

problemstillingerne
95

. Spørgsmålene er udarbejdet i en proces, hvor jeg har reflekteret over 

hvilke mulige konsekvenser og udfordringer, EU Kommissionens oplæg vil kunne få for intern 

revision og revisionsudvalg i fremtiden. Derudover har jeg i min proces omkring udarbejdelsen 

af Teori- og Reguleringsafsnittet noteret ned, hvilke eventuelle udfordringer den nuværende 

regulering af intern revision og revisionsudvalg vil få i fremtiden, hvis EU Kommissionens 

forordning vedtages i sin nuværende form.  
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Interviews i praksis 

Jeg vil i dette afsnit redegøre for de erfaringer, jeg gjorde under og efter interviewene, og 

hvordan mine interviews fungerede i praksis.  

Udførelsen af interviewene forløb stort set, som jeg havde håbet, de ville. Forud for selve 

interviewet startede jeg med en kort briefing omkring specialets problemstillinger, formålet med 

interviewet og spurgte til, om jeg måtte gøre brug af min diktafon, dels til brug for 

dokumentation, samt for at kunne høre interviewet igen i min efterfølgende skriveproces. Dette 

valgte jeg at gøre for at interviewpersonerne ikke skulle føle ubehag ved, at den var tændt, men 

også for at få deres godkendelse til at optage interviewet. Det fungerede godt, at jeg fik tilladelse 

til at optage alle interviews på diktafon, så jeg kunne fokusere på at lytte til interviewpersonen 

samt stille passende spørgsmål, uden at skulle nedskrive alle svarene løbende.  

Jeg indledte hvert interview med at lade interviewpersonen fortælle om sin baggrund, præsentere 

sin virksomhed og fortælle generelt om sine erfaringer med henholdsvis intern revision og 

revisionsudvalg i deres virksomhed. Dette var et bevist valg for at skabe en god interaktion med 

interviewpersonen. Jeg stillede spørgsmål ud fra interviewguiden samtidig med, at jeg lod dem 

tale og udfolde de emner, som de ønskede, men jeg spurgte også ind til de interessante områder 

jeg ønskede uddybet. Jeg oplevede en smule ubehag ved at stille yderligere og dybdegående 

spørgsmål i nogle af interviewene, hvis interviewpersonerne begyndte at se på sit ur, blev 

ukoncentreret eller svarede affærdigende på mine spørgsmål. Derfor har det også efterfølgende 

vist sig, at jeg ikke til alle interne revisionschefer og revisionsudvalgsmedlemmer har fået stillet 

de eksakte spørgsmål. Dette kan på den ene side betyde, at det kan være problematisk at holde 

interviewene op mod hinanden i analysefasen, men på den anden side er det urealistisk at tage 

udgangspunkt i, at alle interviewsituationer er ens.  

I løbet af processen med interviewene var det vigtigt for mig at reflektere over, hvordan og til 

hvad jeg kunne bruge svarene fremadrettet til. Efter de første interviews fandt jeg ud af, hvilke 

spørgsmål der fungerede godt og hvilke spørgsmål, jeg måtte reformulere inden de næste 

interviews. Jeg har efterfølgende overvejet, om jeg i visse interviews har været kritisk nok i min 

spørgeteknik, og om der i så fald ville være kommet andre svar fra interviewpersonerne. 
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Brug af citater fra interviews 

Jeg har valgt ikke at foretage en transskription af mine interviews, da jeg ikke mener, at arbejdet 

rent tidsmæssigt ville give et tilsvarende udbytte. Derfor har jeg skrevet et resume af hvert 

interview og opsummeret holdningerne i en oversigt, se bilag 2A til 2I. Jeg har i de tilfælde, hvor 

det er vurderet givtigt, skrevet mindre brudstykker af interviewet som citater i specialet. 

Interviewpersonernes ytringer kan blive sårbare, når man tager dem ud af en sammenhæng i en 

analyse. Derfor har jeg lavet aftale med en enkelt interviewperson om, at hvis jeg anvender 

direkte citater fra interviewet, skal hun have mulighed for at godkende dem inden. Ved brug af 

citater og holdninger vil jeg henvise til interviewet i en fodnote.  

(Udelukkende til brug for kildekontrol og for bedømmelsesgrundlag, er en kopi af interviewene 

vedlagt på cd-rom til vejleder og censor).  

 

Vurdering af de personlige interviews 

I dette afsnit vil jeg gøre rede for hvorvidt den viden, jeg har tilegnet mig igennem de personlige 

interviews, kan siges at være reliabelt og validt
96

. 

Det er vigtigt at forholde sig kritisk og objektivt til de informationer interviewpersonerne giver, 

da deres holdninger er subjektive og nødvendigvis ikke afspejler den samme sandhed, som andre 

personer eller måske flertallet deler. Reliabilitet henviser til, hvorvidt interviewpersonernes svar 

er præcise og pålidelige, samt om andre forskere vil kunne opnå samme resultater, hvis de skulle 

foretage det samme interview med interviewpersonen med de samme spørgsmål og på samme 

vilkår
97

. Validitet refererer til, hvorvidt man på dækkende vis, afspejler den egentlige betydning 

af det undersøgte felt. Det vil sige om det, der ønskes undersøgt virkelig også bliver undersøgt
98

. 

 

Reliabilitet 

Når jeg skal vurdere reliabiliteten af mine interviews, må jeg kigge på, hvorvidt de interviewedes 

holdninger afspejler virkeligheden på bedst mulig vis, det vil sige, om jeg kan sige noget mere 

generelt om fremtiden for intern revision og revisionsudvalg ud fra de interviewedes svar. Jeg 

arbejder derfor videre ud fra en forestilling om, at det interviewpersonerne fortæller er deres 
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egne subjektive virkeligheder, og jeg vil derfor ikke gå ind og vurdere sandhedsgraden af det 

sagte. Den type viden, jeg har produceret i mit speciale, antager jeg derfor at være 

interviewpersonernes sandhed og dermed deres virkelighed. 

Et forhold, jeg har været opmærksom på i mit arbejde med specialet, er at idet jeg har interviewet 

interne revisionschefer, som er medlemmer af det strategiudvalg, som jeg selv er medlem af, kan 

de have sagt ting, de formodede, jeg gerne ville høre. Jeg har dog ikke belæg for at tro dette, og 

jeg synes heller ikke at kunne fremhæve situationer, hvor jeg er i tvivl herom.  

 

Validitet 

Når man skal undersøge et givent emne, vil man altid have nogle begrænsninger enten i form af 

tid eller ressourcer. Man vil altid kunne gøre mere for at belyse sit felt, interviewe flere personer, 

fortage længere interviews og så videre. Som tidligere argumenteret for, har jeg vurderet, at 

validiteten af og kvaliteten i undersøgelsen ville være højest ved få intense og dybdegående 

interviews.  

Jeg mener, at det antal interviews, jeg har foretaget, er dækkende til de problemstillinger, jeg 

ønsker at undersøge, idet de interviewedes holdninger har en tendens til at bevæge sig i samme 

retning. Nogle af svarene er mere brugbare end andre, men grundlæggende mener jeg, at jeg har 

tilstrækkelig og brugbar information til at kunne besvare specialets problemstillinger. Jeg er 

opmærksom på, at de interviewede personer, ikke nødvendigvis repræsenterer alle interne 

revisorers og revisionsudvalgsmedlemmers holdninger og meninger i finansielle virksomheder. 

Hvis jeg havde interviewet andre personer kunne svarene således være anderledes, og dermed 

ville konklusionerne i et tilsvarende speciale tage en anden drejning end i nærvende speciale. 

Men idet jeg anskuer en tendens i de interviewede personers holdninger, anser jeg dem som 

generaliserbare til den videre analyse. 
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7 Analyse 

 

Analysen opdeles i tre afsnit, så den er tilpasset undersøgelsesspørgsmålene i 

problemformuleringen. Første afsnit har til formål at analysere de overordnede årsager til den 

nye revisorregulering og det tilhørende tidsmæssige forløb. I andet afsnit analyseres mulige 

konsekvenser og udfordringer i fremtiden for revisionsudvalg, ud fra EU Kommissionens oplæg 

om sammensætningen af medlemmerne i revisionsudvalget samt obligatorisk udbud af 

revisionsydelsen, som revisionsudvalget skal være ansvarlig for. I tredje og sidste afsnit 

analyseres, hvilke mulige konsekvenser og udfordringer forslagene om firmarotation, en ny 

informativ revisionspåtegning samt adskillelse af revision og rådgivning kan forventes at give 

intern revision, i finansielle virksomheder i Danmark, i fremtiden.  

 

7.1 Delanalyse 1: Årsagerne til en ny revisorregulering 

 

For at belyse undersøgelsesspørgsmålet ”Hvad ligger til grund for EU Kommissionens forslag til 

ny revisorregulering?” vil jeg først gøre rede for den overordnede tidsmæssige proces. Det vil 

sige fra den første pressemeddelelse blev udsendt i foråret 2010 til oplægget om ny 

revisorregulering blev udsendt i november 2011. Herefter præsenteres, hvordan den fremtidige 

proces omkring forhandling og vedtagelse af forordningen formodes at forløbe inden en ny 

europæisk revisorregulering træder i kraft.  

Dernæst analyseres årsagerne til en ny revisorregulering. Analysen tages med udgangspunkt i 

officielle dokumenter fra EU Kommissionen hjemmeside ”Reform of the audit market” blandt 

andet pressemeddelelser, præamblen til grønbogen og forordningen samt opsummeringen på 

høringssvarene til grønbogen jævnfør tabel 2 på side 33.  Derudover er dele af interviewene med 

FSR – danske revisorers direktør og fagkonsulent i Erhvervspolitiske Center benyttet som 

supplering. 
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7.1.1 Redegørelse for den tidsmæssige proces til en ny revisorregulering 

 

Figur 3: Oversigt over den tidsmæssige proces til en ny revisorregulering99
 

 

 

 I foråret 2010 (den 27. april 2010) annoncerer kommissæren for EU’s Indre marked og 

Tjenesteydelser, Michel Barnier, at der i løbet af efteråret 2010 vil udkomme en grønbog 

som har til formål at starte en debat omkring fremtidens revision. 

 

 Nogle måneder senere (den 22. juni 2010) sender EU Kommissionen en opgave i 

udbud
100

, som overordnet har til hensigt at analysere påvirkningerne og konsekvenserne af 

den gældende regulering for eksterne revisorer. Opgaven blev vundet af ESCP London
101

. 

 

 Den 13. oktober 2010 fremligger EU Kommissionen grønbogen under overskriften 

Revisionspolitik: Læren af krisen
102

, om hvordan det europæiske revisionsmarked vil kunne 

forbedres i fremtiden. 

 

 Den 8. december 2010 er sidste frist for interessenter at sende sine svar til grønbogen, og 

primo februar 2011 udsender EU Kommissionen en opsummering af de modtagne svar. 
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EU Kommissionen modtog i alt 688 høringssvar til grønbogen fra både eksterne revisorer, 

revisionsfirmaer, myndigheder, virksomheder og akademikere med flere. Der er overvejende 

enighed om, at grønbogen rejser nogle vigtige problemstillinger, hvorfor det kan være 

nødvendigt at ændre revisorreguleringen, men i hvilken retning og hvilke tiltag det skal 

gøres i, er der stor uenighed om
103

. 

 

 Den 9. og 10. februar 2011 afholdtes der en konference i Bruxelles
104

 med EU 

Kommissionen som vært under temaet ”Financial reporting and auditing: a time for 

change?” Over 500 personer var tilmeldt til konferencen, der havde til formål at diskutere 

den eksterne revisors rolle i fremtiden. En lang række af interessenter kom med deres bud på 

løsninger, og der var enighed om ”status quo is not an option for the auditing world”.  

 

 ESCP London fremlægger den 9. november 2011 sin rapport om den nuværende 

revisorregulerings påvirkninger og konsekvenser i EU’s medlemslande.  

Hovedkonklusionerne i deres rapport er, at medlemslandenes revisorregulering er meget 

forskellig fra hinanden, hvilket giver en diversitet og konkurrenceforvridning blandt 

eksterne revisorer og revisionsfirmaer i EU
105

. Derudover er markedsstrukturen 

disharmonisk, fordi branchen er domineret af nogle meget store revisionsfirmaer i alle 

medlemslande. Endelig foreslår rapporten en fremtidig regulering, som opdeler 

revisorreguleringen i to; én for firmaer som beskæftiger sig med store og børsnoterede 

virksomheder (PIE virksomheder) og én regulering for revisorer, som beskæftiger sig med 

små og mellemstore virksomheder
106

. 

 

 Den 30. november 2011 fremlægger EU Kommissionen deres forslag til ny 

revisorregulering for PIE virksomheder samt en ændring af det 8. Selskabsdirektiv fra 2006, 

som skal gælde for alle revisioner. Oplægget til forordningen og ændringsforslaget til det 8. 

Selskabsdirektiv modtages med blandede kommentarer fra mange forskellige interessenter 

rundt omkring i EU. 

                                                           
103

 Høringssvar til grønbogen, side 6 
104

 EU Kommissionens konference 9.-10. februar 2011 
105

 ESCP London, side 3 
106

 ESCP London, side 8 



Side 44 af 122 
 

Forventninger til den fremadrettede proces 

Udgangspunktet er, at forordningen og ændringer til det 8. Selskabsdirektiv skal træde i kraft 

samtidig; i skrivende stund sker der to sideløbende processer omkring behandling af 

Kommissionens lovforslag.  

I Ministerrådsregi mødes embedsmænd for de nationale regeringer og drøfter indholdet samt 

konsekvenserne af alle lovforslagene og kommer dermed med ændringsforslag til de forskellige 

artikler. Processen er opdelt sådan, at man først ønsker at behandle forslagene om ændringer til 

det 8. Selskabsdirektiv og dernæst forordningen
107

. Proceduren i EU Parlamentet sker ved 

medlemmer af det juridiske udvalg – JURI – drøfter indholdet af lovforslagene og giver deres 

ændringer til rapporteur Sajjad Karim, som står for at samle alle forslag, inden der kan 

udarbejdes et samlet ændringsforslag
108

.    

EU Parlamentets og Ministerrådets ændringsforslag til forordningen og 8. Selskabsdirektiv 

forventes tidligst at være klar i efteråret 2012
109

, og derefter starter der forhandlinger imellem 

EU Parlamentet og Ministerrådet. 

Afstemning vil sandsynligvis tidligst ske i januar/februar 2013 i henholdsvis EU Parlamentet og 

Ministerrådet hver for sig. Hvis de to instanser bliver enige, vil der herefter være 24 måneders 

implementeringsfrist, og igen kan der være overgangsordninger. Hvis Parlamentet og 

Ministerrådet ikke kan blive enige skubbes processen yderligere, hvorfor der i princippet kan gå 

op til 10 år efter Finanskrisen indtraf til at nogle af forslagene i forordningen og ændringen af 8. 

Selskabsdirektiv for første gang skal efterleves
110

. 
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7.1.2 Hvorfor ønskes der en ny revisorregulering? 

  

Som nævnt i forrige afsnit fik ESCP London til opgave at undersøge den nuværende 

revisorregulerings påvirkninger og konsekvenser for EU’s medlemslande.  

Hovedpunkterne i analysen er, at flere af interessenterne, blandt andet investorer og 

myndigheder, udtrykker en stigende tendens til mistillid til kvaliteten af det arbejde eksterne 

revisorer udfører, og der er observeret, at en større andel af revisionsfirmaernes indtægter 

stammer fra rådgivningsopgaver, hvilket kan skabe tvivl om revisorernes uafhængighed
111

. Der 

er derfor behov for at styrke tilliden til revisorernes opgaver. Derudover er markedsstrukturen 

meget disharmonisk, og branchen er præget af nogle enkelte meget store revisionsfirmaer, 

hvilket påvirker markedskonkurrencen i negativ retning
112

. 

Hvad kan der så gøres for at styrke ovenstående udfordringer på EU plan? ESCP London 

fastslår, at der ikke er et entydigt svar, men der må sættes flere tiltag i gang for at mindske 

udfordringerne. Grundet diversiteten i revisionsbranchen på tværs af medlemslandene vil disse 

tiltag få forskellig effekt. Nogle tiltag har til formål at øge tilliden til den eksterne revisors 

opgaver, mens andre har til hensigt at øge markedskonkurrencen i revisionsbranchen
113

. 

Ovenstående rapport og grønbogen samt høringssvarene hertil udmøntede sig i, at EU 

Kommissionen den 30. november 2011 fremlagde forslag til ny revisorregulering i EU.  

Hovedpunkterne i revisionsreformen er
114

:  

 at klargøre og definere revisors rolle 

 genskabe uafhængigheden og den professionelle skepsis hos revisorerne 

 øge konkurrencen i revisionsbranchen 

 forbedre overvågningen af revisorerne 

 fremme muligheden for revisorers arbejder i alle EU medlemslande 

 reducere unødvendige byrder for små og mellemstore virksomheder (SMV) 

 

                                                           
111

 ESCP London, side 5 
112

 ESCP London, side 4-5 
113

 ESCP London, side 6-8 
114

 Pressemeddelelse; Oplæg til ny revisorregulering og FAQ i forbindelse med oplæg til ny revisorregulering, pkt. 4 



Side 46 af 122 
 

De fire første forslag er indeholdt i oplægget til forordningen, mens de to er indeholdt i det 8. 

Selskabsdirektiv. 

Som tidligere nævnt er reguleringen omkring revision af PIE virksomheder foreslået i form af en 

forordning. En forordning er nyt i forhold til tidligere regulering af området, hvor dette tidligere 

er sket igennem henstillinger og direktiver
115

. EU Kommissionen mener, at en forordning vil 

skabe en højere retssikkerhed, idet en forordning vil sikre ensartede regler i alle medlemslande 

og vil kunne give ensartede konkurrencevilkår i branchen uanset landegrænser. Tidligere 

direktiver har skabt store forskelle i EU
116

.  

På konferencen i Bruxelles i februar 2011
117

 med EU Kommissionen som vært, talte Jonathan 

Faull, Director General på området for Intern marked og Tjenesteydelser, om årsagen til en 

ændring af revisorreguleringen:  

“How could anyone think that the Commission could take regulatory initiatives in all parts of the 

financial sector but for some odd reason, exclude audit - the very segment that provides 

assurance on financial statements of all companies?”
118

 

Han talte endvidere om, at et dårligt omdømme for et revisionsfirma kan påvirke mange 

revisionsfirmaer på grund revisionsfirmaernes store og internationale netværk, hvorfor det er en 

nødvendighed at regulere hele branchen. Hvis investorer først får mistillid til en revisor eller 

revisionsfirma, vil dette påvirke deres tillid til virksomheders regnskaber og dermed fremtidige 

investeringer
119

. Derfor er det vigtigt, at investorerne genskaber tilliden til revisorerne arbejde, 

hvilket udtrykkes således:   

”We do not want to find ourselves in another crisis where questions regarding the role of an 

auditor are raised”
120

. 

Han understregede til sidst, at EU Kommissionen ikke blot ønsker at ændre lovgivningen for 

lovgivningens skyld, men fordi der er behov for dette
121

. ”We need an audit reform now, for our 

own good”
122

.  
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På FSR – danske revisorers arrangement Fremtidens revision i København den 25. april 2012 

talte Arvind Wadhera, fungerende kontorchef i EU Kommissionen, som har udarbejdet en stor 

del af forslagene til den nye revisorregulering, om årsagerne til den nye revisorregulering. Han 

fastslog, at det er vigtigt at agere på baggrund af finanskrisen, fordi revisorer er offentlighedens 

tillidsmænd, og der har blandt andet været kritik af, at eksterne revisorer afgav blanke 

revisionspåtegninger til virksomheder, som kort efter gik konkurs. Derudover stilles der 

spørgsmålstegn ved eksterne revisorers uafhængighed og professionelle skepsis. EU 

Kommissionen har derfor følt sig forpligtet til at styrke mulighederne for, at stakeholders igen 

tør stole på virksomhedernes regnskaber
123

. På EU Kommissionens vegne udtalte han således: 

”Revision er en af hovedsøjlerne i de finansielle markeder. En revisionspåtegning skal give tillid 

til en årsrapport. Og lige nu er vi i en situation, hvor en krise har vist, at der er ting i de 

nuværende regler, som ikke fungerer. Det er i offentlighedens interesse, at problemerne løses, og 

med EU Kommissionens forslag forsøger vi at imødekomme det”
124

.  

Arvind Wadhera sagde yderligere i sin tale, at selvom vi ikke havde fået finanskrisen i 2008, 

ville det 8. Selskabsdirektiv med sandsynlighed stadigvæk kunne bruges
125

. 

 

Hjemmel til indførsel af forordningen om særlige krav ved lovpligtig revision af virksomheder af 

offentlig interesse, følger af artikel 114 i TEUF ”Harmonisering af medlemsstaternes regler 

vedrørende det indre marked”
126

. Ændringer til EU’s 8. Selskabsdirektiv er baseret med 

hjemmel i artikel 50 i TEUF om etableringsfrihed
127

. 

 

EU Kommissionen beskyldes for ikke at have belæg for deres påstande om en sammenhæng 

imellem virksomheders konkurser eller going concern problemer og eksterne revisorers ansvar 

forbundet hermed. Copenhagen Economics har gennemgået konsekvensanalysen og fastslår: 

”Copenhagen Economic does not find that the role of auditors in the financial crisis has been 

fully analysed. The Impact Assessment claims to have provided evidence of problems with audits 

in the banking sector during the crisis that would justify the radical proposals. We do not agree 
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that this evidence is provided”
128

. Der sås dermed tvivl om, hvilke reelle årsager der ligger til 

grunde for en gennemgribende revisorregulering. 

 

7.1.3 Konklusion delanalyse 1: Årsagerne til en ny revisorregulering 

 

EU Kommissionen mener at have belæg for, at Finanskrisen har vist, at der er behov for en ny 

revisorregulering, idet investorer har mistet tillid til virksomhedernes regnskaber og revisorernes 

funktion som offentlighedens tillidsmænd. Tidligere har banker og investeringsforeninger fået 

skyld for at være medvirkende til finanskrisens opståen, men eksterne revisorer kan ikke lade sig 

fritage for ansvar, idet de har afgivet blanke påtegninger på senere konkursramte virksomheders 

regnskaber. Derfor ønsker EU Kommissionen at øge tilliden til revisorernes fremtidige opgaver 

ved at øge kravene til uafhængighed og professionel skepsis. Grundet store forskelle på området 

for revision i EU, ønsker EU, at mindske diversiteten og skabe ensartede regler for eksterne 

revisorer og revisionsfirmaer i fremtiden, hvorfor retskilden til den nye revisorregulering for 

PIE-virksomheder sker i form af en forordning. Disse belæg imellem årsag og kausalitet sår 

Copenhagen Economics dog tvivl om, idet deres gennemgang af konsekvensanalysen ikke peger 

på en direkte sammenhæng. 
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7.2 Delanalyse 2: Revisionsudvalg i fremtiden 

 

Dette afsnit har til formål at analysere, hvad der ligger til grund for EU Kommissionens 

specifikke forslag om at styrke virksomhedernes revisionsudvalg i forhold til den nuværende 

lovgivning på området. Dernæst analyseres hvilke holdninger der er til EU Kommissionens to 

fremlagte forslag; ændring i medlemssammensætningen af revisionsudvalg samt obligatorisk 

udbud af revisionsydelsen. Denne sidste del af analysen sker ud fra de personlige interviews, jeg 

har foretaget. 

 

7.2.1 Redegørelse for hvorfor revisionsudvalgets rolle ønskes styrket i fremtiden 

 

Analysen tager udgangspunkt i officielle dokumenter fra EU Kommissionens hjemmeside under 

afsnittet ”Reform of the audit market”; blandt andet pressemeddelelser, præamblen til 

forordningen samt høringssvarene til grønbogen. Sekundært benyttes en artikel i tidsskriftet 

INSPI fra juni måned 2012 samt flere afsnit i KMPG’ s rapporter om revisionsudvalg i 

Danmark
129

. 

Selvom revisionsudvalg antages at fungere tilfredsstillende i Danmark, kan revisionsudvalg i 

andre EU medlemslande antages at fungere mindre godt på grund af implementeringsfriheden af 

det 8. Selskabsdirektiv
130

. Yderligere viser undersøgelser fra DI (Dansk Industri) at 11 EU lande 

endnu ikke har implementeret artikel 41 i det 8. Selskabsdirektiv om revisionsudvalg fuldt ud
131

. 

I Danmark er der også forskelle på revisionsudvalgets funktion og sammensætning fra 

virksomhed til virksomhed på trods af en ensartet lovgivning på området. Nogle har nedsat et 

decideret revisionsudvalg, mens funktionen i andre virksomheder varetages af den samlede 

bestyrelse
132

. Ved at vedtage krav til revisionsudvalg i en forordning, kommer EU’s lovgivning 

til at gælde for alle EU’s medlemslande.  
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EU Kommissionen finder det væsentligt at styrke revisionsudvalgene i virksomhederne, da dette 

er en medvirkende årsag til en forbedring af den samlede revision. Revisionsudvalget skal 

udfylde en større rolle end tidligere, da revisionsudvalgets funktion i fremtiden bliver mere 

synliggjort og udvalget får et større ansvar. Dette udleder jeg blandt andet ud fra følgende:  

“A strengthened audit committee will have a positive impact on audit quality by better 

overseeing the selection and work of the auditor”
133

. 

 

Det er fra EU Kommissionens side et ønske at styrke revisionsudvalget ved at øge kravene til de 

kompetencer, medlemmerne af udvalget skal have, fordi de i fremtiden vil skulle drøfte flere 

komplekse emner og problemstillinger. Der ønskes som tidligere nævnt, at minimum ét medlem 

skal have revisionsbaggrund, mens ét andet medlem skal have revisions- eller regnskabsmæssig 

baggrund. Dette skal være med til at øge tilliden til revisorernes opgaver for virksomheden og 

kvaliteten i virksomhedens regnskaber
134

. Årsagen til at flere revisions- og regnskabskyndige 

medlemmer ønskes er, at flere personer tilsammen har flere kompetencer til at vurdere, om de 

eksterne revisorer blandt andet kan påtage sig rådgivningsopgaverne (udformning af 

børsprospekter og HR opgaver såsom rekruttering af topledere), som vil kunne medføre 

eventuelle interessekonflikter imellem revisor og virksomheden
135

.  

EU Kommissionen ønsker at minimere risikoen for, at et eksternt revisionsfirma vælges af 

virksomheden som følge af interessemæssige og historiske grunde, og ikke på faglige 

kvalifikationer og af økonomiske årsager
136

. På baggrund af høringssvarene til grønbogen, mener 

investorerne, at ved at øge kravet om uafhængighed til mindst halvdelen af revisionsudvalgets 

medlemmer vil genvalg af virksomhedens eksterne revisor samt forhandling af 

revisionshonoraret vurderes ud fra et mere objektivt og kritisk syn i forhold til i dag
137

.  

I disse ovenstående udtalelser fra EU Kommissionen savnes der igen belæg for blandt andet 

årsagssammenhængen imellem virksomheders konkurser eller going concern problemer under og 

efter Finanskrisen, samt revisorernes ansvar der postuleres forbundet hermed
138

.  
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Høringssvarene til grønbogen fra investorernes side peger endvidere på, at revisionsudvalget i 

fremtiden skal synliggøre deres argumenter og vurderinger for valg af revisionsfirma på 

generalforsamlingen. Dette vil øge gennemsigtigheden i et eventuelt langvarigt samarbejde 

imellem det eksterne revisionsfirma og virksomheden samt synliggøre revisionsudvalgets 

arbejde
139

. Derfor foreslås det, at revisionsudvalget skal foretage valget af det eksterne 

revisionsfirma igennem et obligatorisk udbud, så flere revisionsfirmaer kan byde ind på opgaven. 

På længere sigt forventes dette at øge den eksterne revisors uafhængighed og professionelle 

omdømme, samt øge markedskonkurrencen i branchen, da the big four
140

 besidder en 

gennemsnitlig markedsandel på cirka 85 % på tværs af alle EU’s medlemslande for revisioner af 

PIE virksomhederne
141

. 

Forslaget vil dermed kunne gøre det lettere for revisionsudvalget at føre tilsyn med ekstern 

revisors opgaver, hvis der ikke eksisterer tætte relationer. Dette vil både styrke revisorers 

professionelle omdømme, og investorer vil kunne træffe valg på en mere sikker måde uden at 

skulle kalkulere med risikoen for tætte relationer imellem virksomheden og revisor. 

 

For at opsummere mener EU Kommissionen, at ved at øge kravene til revisionsudvalgets 

medlemmer om deres uafhængighed og kompetencer, vil udvalget kunne træffe beslutninger om 

valg af eksternt revisionsfirma på et mere professionelt grundlag. Hvis revisionsydelsen 

samtidigt sendes i obligatorisk udbud til mindst to revisionsfirmaer, og revisionsudvalget skal 

fremlægge deres forslag til valg af revisionsfirma for generalforsamlingen, vil dette øge 

gennemsigtigheden i et eventuelt langvarigt samarbejde imellem revisionsfirmaet og 

virksomheden. Hvis minimum to medlemmer af revisionsudvalget har branchekendskab og 

kompetencer inden for revision og regnskab, vil de være i stand til at vurdere, om det eksterne 

revisionsfirma kan påtage sig rådgivningsopgaver for virksomheden uden at komme i konflikt 

med uafhængighedskravet. Både revisorernes omdømme og revisionsudvalgets dømmekraft vil 

tilføre virksomheden og revisionsfirmaerne en større værdi over for virksomhedens investorer og 

stakeholders. 
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7.2.2 Hvilke holdninger er der til ændringerne i sammensætningen af revisionsudvalget?  

 

Dette afsnit har til formål at analysere holdningerne til EU Kommissionens forslag om at ændre 

medlemmernes sammensætning i virksomhedernes revisionsudvalg i fremtiden – mere specifikt 

at øge antallet af revisions- og regnskabskyndige medlemmer fra en til to samt øge antallet af de 

uafhængige medlemmer, således disse udgør mindst halvdelen af revisionsudvalgets medlemmer 

mod mindst ét medlem i dag.  

Nedenfor er oplistet interviewpersonernes holdninger til emnet; de er opdelt ud fra deres 

tilhørsforhold som enten intern revisionschef, ansat i FSR – danske revisorer eller medlem af et 

revisionsudvalg. Der henvises til bilag 2A til 2I for en yderligere uddybning af hver enkelt 

interviewpersons holdning: 

Tabel 4: Holdninger til forslaget om ændring af sammensætningen i revisionsudvalget 

  Interne revisionschefer FSR – danske revisorer Revisionsudvalgsmedlemmer 

Fordele - To medlemmer er 

bedre end ét medlem  

(alt andet lige) 

 

- Medlemmer kan 

bidrage med erfaringer 

fra eventuelt andre 

revisionsudvalg 

- Revisorers andel i besty-

relser kan blive styrket       

(i dag er mange medlemmer 

jurister) 

 

 

 

- Kan styrke 

revisionskvaliteten 

- To medlemmer er bedre end 

ét medlem (alt andet lige) 

 

- En fordel i meget store og 

globale virksomheder (men 

ikke i Danmark) 

 

- Kan styrke 

revisionskvaliteten 

     

Ulemper - Omkostningstungt - Omkostningstungt - Omkostningstungt 

   - Ikke nok egnede kandi-

dater 

- Svært at finde egnede 

kandidater 

     

 - Tids- og ressource-

mæssige store krav til 

virksomhederne 

- Overkill i små virksomheder 

- Nuværende lovgivning skal 

laves helt om (for eksempel 

Pensionskassernes) 

 

Forslag - Graduere antallet af 

medlemmer i forhold til 

virksomhedens størrelse, 

branche og transaktio-

ners kompleksitet 

 - I Danmark bør revisions-

udvalget bestå af ikke- 

bestyrelsesmedlemmer 

- Graduere antallet af 

medlemmer i forhold til 

virksomhedens størrelse, 

branche og transaktioners 

kompleksitet 
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Som det ses ud fra ovenstående tabel, er der ensartede holdninger uanset hvilken 

interessentgruppe, man tilhører. Fordelene, der nævnes ved at styrke revisionsudvalget er, at 

revisionskvaliteten kan blive styrket, idet to revisions- og regnskabskyndige personer tilsammen 

vil besidde flere kompetencer mod én person alene. Den generelle holdning om ulemperne er, at 

det er omkostningstungt og ressourcekrævende for virksomheden at øge antallet af medlemmer 

fra et til to, og at det kan blive svært at finde egnede kandidater hertil. De fleste foreslår 

uafhængigt af hinanden og interessentgruppe, at antallet af medlemmer i revisionsudvalget bør 

afhænge af virksomhedens størrelse, branche og kompleksiteten i dens transaktioner. Der er 

endvidere ikke den store forskel, om de interviewede personer har deres dagligdag i en mindre, 

mellemstor eller stor virksomhed jævnfør bilag 2A til 2I. 

 

Hernæst følger en uddybning af interviewpersonernes holdninger på følgende to spørgsmål
142

: 

1) Bør antallet af revisionsudvalgsmedlemmer med revisions - og regnskabsmæssige 

kompetencer øges i fremtiden? 

2) Er det muligt at finde kvalificerede medlemmer til revisionsudvalg i fremtiden, hvis 

forslagene vedtages? 

 

Ad. 1) Bør antallet af revisionsudvalgsmedlemmer med revisions - og regnskabsmæssige 

kompetencer øges i fremtiden?   

I dag er det et krav ifølge 8. Selskabsdirektiv, at minimum én person skal have revisionsmæssig 

baggrund og/eller regnskabsmæssig forståelse. I fremtiden kræves det, at ét medlem skal have 

revisionsmæssig baggrund og én have revisionsbaggrund og/eller regnskabsmæssig forståelse. 

Det er væsentligt at have for øje, at der kan være forskel på personer med revisionsmæssig 

baggrund og med regnskabsmæssig baggrund, når revisionsudvalget skal sammensættes, så de 

tilsammen har kompetencer til at kunne udføre opgaverne i revisionsudvalget. Forskellen på et 

medlem med revisions- og regnskabsmæssig kendskab definerer KPMG’s Audit Committee 

Institute på følgende vis
143

: 
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Revisionskendskab omfatter lovgivning, bekendtgørelser og revisionsstandarder samt kendskab 

til revisionsprocesser, herunder revisionsplanlægning, vurdering af væsentlighed, de væsentligste 

revisionsmetoder, “scoping“ af revisionsopgaver med videre. 

Regnskabskendskab omfatter lovgivning, regnskabsstandarder (IFRS og/eller andre, hvis 

relevant), børskrav og andre forskrifter samt et indgående kendskab til regnskabsaflæggelse og 

de underliggende processer. 

 

Anne Rømer mener, at det er altafgørende, at der tages stilling til hvert enkelt medlems 

kompetencer i vurderingen af, om én person kan dække begge områder inden for revision og 

regnskab. Ellers bør der være to medlemmer, hvoraf den ene har kompetencer inden for revision, 

mens den anden har sine primære kompetencer inden for regnskab. ”Omvendt er det vigtigt at 

huske på, at omkostningerne øges til to medlemmer frem for et medlem, selvom det er klart for 

enhver at to personer er bedre end én”.
144

  

Jeg mener at, i den ideelle verden er det en selvfølge, at flere personer i revisionsudvalget alt 

andet lige vil øge udvalgets samlede kompetencer. Omvendt kan man også risikere, at 

medlemmerne ikke tager deres hverv alvorligt, fordi de tror, at ”de andre” i revisionsudvalget 

reagerer på eventuelle problemstillinger. Det vil sige, at man kan risikere, at der ikke tages 

ansvar for at løse eventuelle problemer, for man regner med, at andre i udvalget tager sig af det.  

Anne Rømer mener videre, at medlemmer med revisionsbaggrund måske i højere grad kan sætte 

sig ind i de eksterne revisorers problemstillinger og samtidig spørge ind til revisorernes 

udtalelser i revisionsprotokollatet, da de selv på tidligere tidspunkt har været med til at udarbejde 

denne slags. De kender derfor til en revisors sprogbrug og kan være behjælpelige med at 

”oversætte” dette til de øvrige medlemmer i revisionsudvalget eller for hele bestyrelsen; ”denne 

nuance har måske ikke alle regnskabskyndige medlemmer erfaringer med
145

”.  

I en mindre virksomhed som Svenske Handelsbanken Liv, mener Jens Jørgensen, at det er 

overflødigt at øge antallet af revisions- og regnskabskyndige medlemmer til to personer, fordi 

der i revisionsudvalget i dag sidder rigeligt med kompetente personer. Yderligere kan der 

inviteres en ”ekspert” med på møderne, hvis der er behov for specifik eller teknisk viden.  I 

større udenlandske virksomheder vil det nok give en bedre mening og være fornuftigt med to 
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medlemmer, alt efter virksomhedens kompleksitet og størrelse. Desuden vil pensionskasserne 

løbe ind i et problem, idet mange af disses vedtægter påbyder, at halvdelen af bestyrelsens 

medlemmer skal være medarbejdervalgte. Dermed kan det være et problem at finde egnede og 

uafhængige medlemmer i fremtiden 
146

. 

Thorkil Nielsen fra Handelsbanken mener, at ved at øge antallet af revisions- og 

regnskabskyndige medlemmer fra en i dag til to medlemmer i fremtiden, vil revisionsudvalget 

alt andet lige blive styrket, fordi ”fire øjne ser bedre end to”. Men man skal passe på med at 

stramme kravene, fordi der er omkostninger forbundet med det. Eventuelt ville det i store banker 

være nødvendigt, men ikke i små banker
147

. 

Dog mener Søren Thorup Sørensen, at det er vigtigt at huske på, at revisionsudvalget også 

består af andre dygtige medlemmer, som hver i sær har deres kompetencer inden for ledelse, 

strategi og økonomi, og det derfor er væsentligt at se på helheden i revisionsudvalget og ikke kun 

fokusere på medlemmerne med revisions- og regnskabsmæssige kompetencer
148

. 

 

Ad 2) Er det muligt at finde kvalificerede medlemmer til revisionsudvalg i fremtiden, hvis 

forslagene vedtages? 

 

En anden problemstilling som kan opstå ved at øge antallet af kvalificerede medlemmer fra én til 

to personer, som både skal være uafhængige og have kendskab til virksomhedens branche er, om 

vi i Danmark har nok egnede personer til at kunne træde ind i bestyrelser og dermed 

revisionsudvalgene. 

FSR – danske revisorer oprettede i begyndelsen af 2010 en database, hvor kandidater til 

bestyrelser og revisionsudvalg kan lade sig registrere. Virksomheder kan rette henvendelse til 

FSR – danske revisorer, hvis de ønsker at rekruttere medlemmer til deres bestyrelse
149

.  
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Følgende er blevet oplyst vedrørende databasen
150

: 

 Der er p.t. 82 medlemmer i databasen, hvoraf de 32 er SR’er med deponeret beskikkelse og 

resten er [praktiserende] SR’er.  

 Ansøgere får tilsendt medfølgende skema, hvor de angiver deres interesser og kompetencer 

og skriver under på, at FSR må videregive deres oplysninger til tredjemand. (Databasen er 

ikke offentlig). De medsender endvidere deres CV. 

 

Der er dog ikke megen efterspørgsel fra finansielle institutioner eller andre, så hvor stor en 

succes projektet er, skal jeg lade ufortalt. 

 

Som det nævnes ovenfor, er der en begrænset efterspørgsel efter kandidater i databasen i dag, 

men FSR har heller ikke gjort mange tiltag for at fremme kendskabet til den. Dog udtaler Tom 

Vile Jensen, direktør for Erhvervspolitisk Center i FSR – danske revisorer: ”Databasen vil 

sandsynligvis blive relanceret i efteråret 2012, fordi interessen efter kandidater fra databasen 

sandsynlig vil stige, hvis EU forordningen vedtages (…) Formålet med databasen er blandt 

andet at styrke revisorernes andel i bestyrelser, frem for i dag hvor mange advokater og jurister 

sidder der”
151

.   

Tom Vile Jensen mener yderligere, at det bliver en udfordring for virksomheder at finde egnede 

kandidater, fordi gruppen af potentielle kandidater indsnævres grundet kravet om 

branchekendskab og rette kvalifikationer. Det er ikke længere nok at være revisor, hvor man 

ikke skelner imellem revisorer, som er aktive, har deponeret beskikkelse eller som er 

pensionerede revisorer. Da mange revisorer er på vej på pension inden for en overskuelig 

årrække, kan disse være en stor rekrutteringskanal, fordi de kan bidrage med deres mangeårige 

erfaring. Tom Vile Jensen mener, at da der sker meget på lovgivningsområdet i dag, skulle man 

yderligere kræve, at det revisionskyndige medlem skal være aktiv, idet han mener, at 

revisionsudvalgene er tiltænkt en større rolle i fremtiden
152

.  

Henrik Carmel fra FSR – danske revisorer mener, at det kan være svært i fremtiden at finde 

egnede kandidater til revisionsudvalget, fordi der samtidig er krav om, at disse skal være medlem 

af bestyrelsen. Hvis det ikke var et krav, kunne man forestille sig, at flere personer var villige til 
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at indtræde i et revisionsudvalg, fordi de ikke samtidig skulle være bestyrelsesmedlemmer
153

. 

Mange større revisionsfirmaer i Danmark har i dag forbud mod at lade deres revisorer udøve 

bestyrelsesarbejde, hvilket yderligere kan reducere antallet af mulige kandidater. Dette bekræfter 

Peter Gath, leder af revision i KPMG, i en telefonisk samtale
154

. Ifølge Peter Gath må deres 

ansatte og partnere kun være medlemmer af mindre lokale bestyrelser, eksempelvis i 

skolebestyrelser eller mindre idrætsforeninger, men ikke i erhvervsvirksomheder eller i den 

lokale sparekasse. Dette er for at undgå en sammenblanding af interesser og spørgsmål 

vedrørende manglende uafhængighed
155

. Revisorbranchen tager også denne mulige interesse 

konflikt op i deres etiske regelsæt i afsnittet om ”Ansættelse hos en revisionsklient”
156

. 

Problemet vil dog kunne løses ved at efterspørge udenlandske medlemmer til revisionsudvalget. 

En lille udfordring kan dog være de sproglige barrierer, men bør kunne løses ved at tale 

internationale sprog som engelsk. Forhindringen kan være, at Danmark har en række særlige 

bekendtgørelser om revisionens udførsel og revisionsudvalg, udover den europæiske 

revisorregulering, hvilket kan gøre det svært for en udlænding at sætte sig ind i, når der også skal 

tages højde for et øget ansvar hos revisionsudvalgsmedlemmerne. 

Pernille Dalby Nielsen, specialkonsulent i Finanstilsynet, oplyser ligeledes i en telefonisk 

samtale
157

, at nogle virksomheder kontakter Finanstilsynet i dag, fordi de oplever det som 

problematisk at finde medlemmer til revisionsudvalget. Dette vil selvfølgelig ikke blive lettere, 

hvis kravene til revisionsudvalget øges: ”Men man skal huske på, at eksempelvis en tidligere 

økonomidirektør kan indtræde i revisionsudvalget, fordi der ikke er krav om, at det revisions- og 

regnskabskyndige medlem skal være aktivt i dag”. Hun understreger, at hvis kravet om 

branchekendskab og kvalifikationer er opfyldt, burde det være muligt at finde egnede kandidater 

i fremtiden.  

 

Opsummerende, som oversigten på side 52 med holdninger til EU Kommissionens forslag og 

ovenstående uddybende referencer angiver, anser alle interviewpersoner det for svært at finde 

egnede kandidater med de rette kompetencer til fremtidens revisionsudvalg i danske finansielle 

virksomheder. Samtidig er der i interviewpersonernes repræsenterede virksomheder ikke behov 
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for to medlemmer med fokus på revision og regnskab på nuværende tidspunkt, da de andre 

medlemmers kompetencer inden for eksempelvis strategi og ledelseserfaring også er meget 

givtige. Omvendt er fordelene, at to revisions- og regnskabskyndige medlemmer alt andet lige 

altid er bedre end én enkelt person, og dette kan være med til at styrke revisionsudvalgets arbejde 

og funktion. Som alternativ foreslås det, at antallet af kvalificerede og kompetente medlemmer af 

revisionsudvalget bør bestemmes ud fra virksomhedens størrelse, branche og komplekse 

transaktioner. 

 

7.2.3 Hvilke holdninger er der til et obligatorisk udbud af revisionsydelsen? 

 

Hvordan vil kravet om obligatorisk udbud af revisionsydelsen påvirke revisionsudvalgets 

arbejde i fremtiden? 

 

Dette spørgsmål er primært stillet til revisionsudvalgets medlemmer, hvorfor deres svar alene er 

angivet i boksen nedenunder. Der henvises til bilag 2A til 2I for en yderligere uddybning af hver 

enkelt interviewpersons holdning. 

Tabel 5: Holdninger til forslaget om obligatorisk udbud af revisionsydelsen 

  Revisionsudvalgsmedlemmer 

Fordele - Godt for aktionærerne, at der kommer fokus på revisionsydelsen 

Ulemper - Omkostningstungt for virksomheden og de revisionsfirmaer, som byder på opgaven, 

både ressourcemæssigt og økonomisk 

  - De mindre revisionsfirmaer har ikke kompetencer, branchekendskab og specialviden 

til at levere en god revisionsydelse for virksomhederne, og derfor påvirkes 

konkurrencen på markedet ikke i den ønskede grad 

 

Fordelene, som revisionsudvalget får ud af dette forslag, synes svære at for øje på ud fra de 

interviewedes holdninger. De interviewede personer drejer hurtigt en parallel til forslaget om 

obligatorisk firmarotation. Interviewpersonerne, uanset virksomheds størrelse, lægger op til, at 

det ikke kun er revisionsudvalget, som bliver inddraget i udbudsprocessen om revisionsydelsen, 
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men også virksomheden, eksterne revisorer og aktionærerne, hvorfor jeg vælger at inddrage 

fordele og ulemper for disse parter også.  

Revisionsudvalgenes nuværende medlemmer kan ikke se fordelene for sig selv ved at skulle 

være ansvarlige for udbuddet af revisionsydelsen. Ulempen er, at det er en tung opgave at skulle 

varetage. De mener, at kun aktionærerne vil kunne se en fordel ved obligatorisk udbud af 

revisionsydelsen, da aktionærerne kan få tryghed for, at revisionsudvalget har taget aktiv stilling 

til forslaget om valg af revisionsfirma
158

. Omvendt skal de firmaer som byder ind på 

revisionsopgaven være i stand til at kunne varetage opgaven, og derfor bliver det billigste tilbud 

måske ikke altid valgt, da det kommer meget an på, om firmaet rent faktisk kan tilbyde det, som 

virksomhederne søger
159

. Yderligere tillægges personlig kemi og erfaring fra lignende 

virksomheder i branchen stor betydning, når et revisionsfirma vælges som en virksomhedens 

fremtidige revisor. Anne Rømer udtrykker bekymringen på følgende måde: ”Det kan være svært 

at forstille sig, at de [et mindre eller mellemstort revisionsfirma] vil kunne have de kompetencer 

og kvalifikationer, der kræves for at udfylde rollen som revisor for en stor virksomhed”
160

.  

 

Ulempen ved obligatorisk udbud er, at det er en meget omfattende proces; både omkostnings-

mæssigt, men også i forhold til tids - og ressourceforbrug for de involverede parter
161

. Det kan 

derfor diskuteres, om de penge, der eventuelt er at spare på selve revisionsydelsen, i stedet for 

bliver brugt på at bruge virksomhedens mest løntunge personers tid igennem hele 

udbudsprocessen, siger Anne Rømer
162

. Normalt i en proces af udbud af revisionsydelsen, 

udarbejder bestyrelsen et oplæg om hvilke ydelser, der ønskes foretaget af den eksterne revisor. 

Derefter sendes opgaven i udbud til de revisionsfirmaer, man ønsker, skal byde på opgaven. 

Revisionsudvalget gennemgår de indkomne tilbud og holder uddybende samtaler med relevante 

revisionsfirmaer. Herefter skal der til bestyrelsen, udvælges og begrundes for valget af ønsket 

revisionsfirma, og endelig på generalforsamlingen indstilles revisionsfirmaet til valg for den 

kommende periode. 

Selvom det er en lærerig proces, og et obligatorisk udbud giver anledning til at gennemgå revi-

sionens omfang, vejer de økonomiske - og ressourcemæssige konsekvenser tungere end forde-
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lene. Derudover skal det bemærkes, at eksterne revisorer indirekte beregner deres tid [i penge] på 

at udarbejde et tilbud i deres samlede revisionshonorar, fastslår Anne Rømer
163

.  

 

For at opsummere ovenstående; Revisionsudvalgsmedlemmernes holdninger til obligatorisk 

udbud af revisionsydelsen, uanset deres repræsenterede virksomheds størrelse, er, at der er flere 

ulemper end fordele ved dette forslag. Det er primært en omkostningstung byrde for revisions-

udvalgene og virksomheden at skulle stå for udbuddet af revisionsydelsen.  

Det er ikke kun økonomisk krævende, men også et stort ressource- og tidsmæssigt forbrug som 

omfatter brug af virksomhedens løntunge personer. I et teoretisk lys kan fordelen være, at et 

udbud alt andet lige kan være med til at sænke prisen på revisionsydelsen. Men da store 

virksomheders transaktioner ofte er så komplekse, stilles der høje krav til revisorerne faglige 

kunnen til at udføre revisionen, frem for prisen herpå. Stor specialistviden og kapacitet til at 

varetage revisionsydelsen af en stor virksomhed, synes små revisionsfirmaer ikke at besidde, 

hvorfor de bliver valgt fra i processen. 

 

7.2.4 Konklusion delanalyse 2: Revisionsudvalg i fremtiden 

 

Denne delanalyse har haft til formål at analysere, hvilke årsager der er til at styrke revisionsud-

valgets rolle og funktion i fremtiden, samt at belyse holdningerne til EU Kommissionens to 

fremsatte forslag om at a) øge sammensætningen af kompetente og uafhængige personer i 

revisionsudvalget samt b) obligatorisk udbud af revisionsydelsen, som revisionsudvalget skal 

være ansvarlig for. 

EU Kommissionen mener, at man ved at øge kravene til revisionsudvalgets medlemmers 

uafhængighed og kompetencer vil træffe beslutninger om valg af ekstern revisor på et mere 

professionelt grundlag. Flere kompetencer i revisionsudvalget vil bedre kunne vurdere det valgte 

revisionsfirmas uafhængighed i eventuelle drøftelser om rådgivningsopgaver for virksomheden. 

Hvis revisionsydelsen sendes i obligatorisk udbud, og revisionsudvalget skal begrunde 

indstillingen af forslaget om valg af den eksterne revisor på generalforsamlingen, vil dette 

samtidigt øge gennemsigtigheden af et eventuelt langvarigt samarbejde imellem det eksterne 
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revisionsfirma og virksomheden. Dette vil være med til at styrke revisorers omdømme, samt give 

virksomhederne større værdi over for investorer og andre stakeholders. 

Holdningerne fra de interviewede personer er ensartede omkring fordelene og ulemperne ved de 

ovenstående forslag fra EU Kommissionen, uanset interessentgruppe samt størrelsen på den 

virksomhed, de tilhører. Udfordringerne og konsekvenserne ved at øge kravet om flere 

kompetente revisionsudvalgsmedlemmer vil være, at det i fremtiden bliver sværere at finde 

egnede kandidater til revisionsudvalgene i finansielle danske virksomheder. Selv om det alt 

andet lige er en selvfølgelig, at to personer med revisions- og regnskabsmæssig viden er bedre 

end en enkelt person. Der foreslås flere gange af interviewpersonerne uanset tilhørsforhold, at 

EU Kommissionen bør graduere kravene til revisionsudvalg efter virksomhedens størrelse, 

branche og kompleksitet. Endeligt vil et obligatorisk udbud være for ressourcekrævende, både 

økonomisk og tidsmæssigt, i forhold til udbyttet for både virksomheden, revisionsudvalget og de 

eksterne revisionsfirmaer. Mindre revisionsfirmaer vil ikke kunne varetage revisionsopgaven og 

derfor bliver valgt fra i den endelige proces, hvorfor det heller ikke vil kunne påvirke 

markedskonkurrencen til the big four i Danmark.  
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7.3 Delanalyse 3: Intern revision i fremtiden 

 

Dette analyseafsnit har til formål at analysere intern revisions rolle og funktion, i finansielle 

virksomheder i Danmark, i fremtiden ud fra mulige påvirkninger af EU Kommissionens oplæg 

til forordning. Intern revision nævnes ikke i EU Kommissionens oplæg til forordning, men det er 

min hypotese, at intern revision indirekte stilles mere centralt i virksomhederne i de kommende 

år ud fra påvirkninger af forslagene til forordningen. I dette afsnit analyseres først 

interviewpersonernes generelle holdninger til hvert af de tre forslag, jeg har udvalgt; 

firmarotation, en ny informativ påtegning samt adskillelse af revision og rådgivning. 

Holdningerne til hvert forslag bliver analyseret enkeltvis. Dernæst analyseres holdningerne til de 

mulige konsekvenser forslagene synes at få for intern revision i fremtiden. Til slut analyseres om 

intern revision bliver påvirket ud fra de foreslåede krav til revisionsudvalgene. 

 

7.3.1 Påvirkes intern revision som følge af kravet om firmarotation? 

 

EU Kommissionen ønsker firmarotation af det eksterne revisionsfirma hvert sjette år med 

mulighed for forlængelse til hvert niende år, hvis der er joint audit, idet man ønsker at styrke 

ekstern revisors uafhængighed og professionelle skepsis. 

Nedenstående spørgsmål er stillet til interviewpersonerne
164

: 

 Hvori ser du fordelene ved firmarotation? 

 Hvori ser du ulemper ved firmarotation? 

 Påvirkes intern revision i fremtiden, hvis firmarotation indføres? 

 

Interviewpersonernes holdninger er oplistet i næste afsnit. De er opdelt ud fra deres 

tilhørsforhold som enten intern revisionschef, ansat i FSR – danske revisorer eller som medlem 

af et revisionsudvalg. Der henvises til bilag 2A til 2I, for en yderligere uddybning af hver enkelt 

interviewpersons holdning. 

  

                                                           
164

 Sammenfatning af spørgsmålene vedrørende dette forslag jævnfør bilag 1A til 1C 



Side 63 af 122 
 

Tabel 6: Holdninger til forslaget om firmarotation 

  Interne revisionschefer FSR – danske revisorer

  

Revisionsudvalgsmedlemmer 

Fordele - Styrker uafhængigheden  

- Øger objektiviteten  

- Mindsker ekstern revi-

sors personlige relationer 

til virksomheden  

- Ny tilgang til revisionen  

- Ekstern revisor vil kun-

ne tillade sig at være mere 

kritisk i sin påtegning, 

fordi revisionsfirmaet 

”alligevel skal skiftes ud” 

- Styrker afhængigheden  

- Øger uafhængigheden  

- Mindsker ekstern revisors 

personlige relationer til 

virksomheden  

- Ny tilgang til revisionen  

- Lavere pris på 

revisionsydelsen  

 

Ulemper - Omkostningstungt  

- Ekstern revisor mister 

viden om virksomheden  

- Risikoen for besvigelser 

stiger 

- Mindre revisionsfirmaer 

i Danmark har ikke kom-

petencer til at være revi-

sor for store virksomhed-

er 

- Der går et til to år før 

den nye revisor er inde i 

virksomhedens systemer, 

processor, rutiner m.v.   

(6 år er ikke lang tid) 

- Omkostningstungt  

- Ekstern revisor mister 

viden om virksomheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindsker kvaliteten af 

revisionen 

- Omkostningstungt 

- Tager tid for ekstern revisor 

at sætte sig ind i virksomheden  

- Risikoen for besvigelser 

stiger 

- Mindre revisionsfirmaer i 

Danmark har ikke 

kompetencer til at være revisor 

for store virksomheder 

- Svært at skifte revisionsfirma 

hvis man er en stor global 

virksomhed 

- Mindsker kvaliteten af 

revisionen 

Forslag/ 

Andet 

   - De nuværende love og krav 

om kvalitetseftersyn, 

partnerrotation og branchens 

eget etiske kodeks burde der 

fokuseres mere på 

- Forskudt partner rotation 
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Som ovenstående tabel antyder, går flere af de samme holdninger igen uanset interessentgruppe 

og virksomhedsstørrelse. De fællesartede positive holdninger til forslaget om firmarotation er, at 

firmarotation øger den eksterne revisors uafhængighed, og at der sker en ny tilgang til 

revisionen. Disse holdninger er i god tråd med EU Kommissionens belæg for at indføre 

firmarotation
165

. Yderligere påpeger to interviewpersoner, som begge tidligere har været eksterne 

revisorer, at en obligatorisk firmarotation vil mindske de personlige relationer imellem 

revisionsfirmaet og virksomheden, hvilket kan styrke kvaliteten i revisionen. Samtidig vil den 

eksterne revisor ikke være ”bange” for, at kunne blive påvirket af virksomhedens ledelse og 

bestyrelse, hvis der er forhold, som kan lede til tvister imellem disse to parter, når regnskabet 

skal påtegnes. Begrundelsen er, at revisionsfirmaet alligevel skal skiftes ud inden for en kortere 

årrække. Dette vil med andre ord sige, at den eksterne revisor ikke længere har så meget at miste. 

Dette åbner op for en helt anden diskussion, synes jeg, idet man derfor kan forledes til at tro, at 

nogle eksterne revisorer i dag giver en blank påtegning på virksomhedens regnskab på trods af, 

at der kan være belæg for en modificeret påtegning eller supplerende oplysninger. 

 

Ulemperne ved firmarotation er samstemmigt, at virksomhederne, og dermed indirekte kunderne, 

pålægges de ekstra omkostninger, der er ved at skifte revisionsfirma, samt at risikoen for 

besvigelser stiger i de første par år efter et revisorskifte. Samtidig stiger risikoen for fejl i 

regnskabet, da det nye revisionsfirmaer ikke er inde i virksomhedens processer og har kendskab 

til iboende risici med videre. Vigtig opbygget viden om virksomheden mistes, selvom 

information overgives til det nye revisionsfirma, og det vil påvirke revisionskvaliteten 

negativt
166

. Søren Thorup Sørensen ønsker, at EU Kommissionen vil fremlægge beviser for, at 

revisionskvaliteten vil blive bedre af at indføre firmarotation
167

, hvilket udtrykkes således: ”Jeg 

har meget svært ved at se den faglige grund hertil [firmarotationen]”
168

. En yderligere ulempe 

ved firmarotation er, at hvis der er tale om en større global koncern, vil alle virksomheder i 

koncernen skulle skifte revisionsfirma samtidigt i alle de lande, hvor de har aktiviteter. Dette er 

en meget stor proces, som kræver stor planlægning
169

. Jens Jørgensen mener endeligt, at den 

nuværende lovgivning omkring rotation hvert syvende år for den underskrivende eksterne 
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revisor, jævnfør Revisorlovens § 25, er med til at øge uafhængigheden og kvaliteten af 

revisionen, fordi den opbyggede viden bibeholdes i revisionsfirmaet, hvorfor firmarotation ikke 

er til gavn for virksomhederne
170

. 

Den opbyggede viden om virksomheden frygtes mistet i forbindelse med firmarotation, hvilket 

er en ulempe for ekstern revisor. Men det kan samtidig betyde, at intern revisions rolle og 

funktion i virksomhederne blive synliggjort i fremtiden. Henrik Carmel fra FSR – danske 

revisorer kan derfor godt forestille sig, at intern revision får en større og mere central rolle i 

virksomhederne i fremtiden, fordi den viden, som det eksterne revisionsfirma har opbygget 

igennem årene, bliver mistet ved firmarotation. Den primære bærer af revisionsmæssig 

information og viden om virksomheden vil være intern revision. Det vil være dem der overlevere 

viden og information til det nye eksterne revisionsfirma i forbindelse med firmarotation
171

. 

Thorkil Nielsen har stort set samme holdning, idet han mener, at det er helt naturligt, at intern 

revision bliver vidensbærere ved firmarotation
172

. 

Leif Zilmer udtaler således om intern revisions fremtidige rolle: ”Jo hyppigere rotation, jo 

stærkere intern revision (…) fordi intern revision har mere indsigt i virksomheden end ekstern 

revisor vil få, og derfor må ekstern revisor stole på intern revisions dokumentation i højere 

omfang”
173

.  

Allerede i dag skal intern revision afsætte tid til at introducere den nye underskrivende revisor i 

virksomhedens systemer og processer ved partnerrotation, samt overlevere generel viden. 

Hermed går der tid fra til andet revisionsarbejde, som intern revision skal udføre. Dette vil også 

være aktuelt ved firmarotation, mener Anette K. Laursen fra Nordea Bank Danmark
174

.  

”Fordelen ved den danske model [med krav om intern revision i finansielle virksomheder], er, at 

der er en god dialog imellem ekstern og intern revisor, samt der hele tiden er nye øjne på 

revisionen”
175

.  

Sådan vil det også være i fremtiden, og måske i højere grad end i dag, idet interne revisorer i 

virksomhederne bliver centraliseret grundet deres viden og kendskab til virksomheden.   
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7.3.2 Påvirkes intern revision som følge af kravet om en ny ekstern revisionspåtegning? 

 

EU Kommissionen ønsker, at regnskabsbrugere og interessenter af virksomheders regnskaber 

skal have et større indblik i, hvad revisorers påtegninger på virksomhedens regnskaber er et 

udtryk for. Der har gennem længere tid været en forventningskløft imellem, hvad ekstern revisor 

rent faktisk undersøger, og hvad regnskabsbrugere formoder revisors arbejde består i: ”We all 

seem to agree that the role of auditors needs to be clearly defined and better understood (…) 

What an auditor does is not always clear”
176

.  

I dag er kritikken, at den nuværende eksterne revisionspåtegning er for teknisk og teoretisk til at 

den almene regnskabsbruger kan træffe beslutninger om investeringer i virksomheden. Derfor 

skal det tydeliggøres, at blot fordi et regnskab har en blank påtegning, er det ikke ensbetydende 

med, at regnskabet ikke indeholder fejl, men risikoen for fejl i regnskabet er mindsket
177

.  

Formålet med en revision er at styrke de tiltænkte brugeres tillid til regnskabet. Dette opnås ved, 

at revisor udtrykker en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme
178

.  

 

EU Kommissionen ønsker, at en ny påtegning, indeholdende 23 punkter på maksimalt 10.000 

ord på fire sider, vil kunne gøre ekstern revisors påtegning mere informativ for 

regnskabsbrugerne.  Den nye påtegning fra EU Kommissionens side skal blandt andet indeholde 

afsnit om den anvendte metode i revisionen, fordelingen imellem systemmæssig revision og 

substansbaseret revision samt væsentlighedsvurderinger
179

. 

IAASB, som udsteder internationale revisionsstandarder, har i juni måned 2012 fremlagt sit bud 

på en ny informativ revisionspåtegning
180

. Deres ændring til ny påtegning har været lang tid 

undervejs, men blev tilskyndet af EU Kommissionens forslag. Det er et ønske fra branchen selv 

at have medbestemmelse over, hvilket indhold en ny påtegning skal have. IAASB’s eksempel på 

en standardpåtegning er ligeledes fire sider lang og indeholder afsnit såsom: grundlag for 

konklusionen, udtalelse om; virksomhedens going concern, uddybende revisorkommentarer på 
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væsentlige områder eksempelvis goodwill, nedskrivningstest og verserende retssager samt på 

områder med betydelige skøn, for eksempelvis værdiansættelse af finansielle instrumenter
181

.  

Begge forslag til nye revisionspåtegninger har til formål at øge tilliden til virksomhedernes 

regnskaber, og for at regnskabsbrugere i højere grad, end i dag, kan forstå, hvilken rolle eksterne 

revisorer har haft i revisionen af virksomhedens regnskab. Der er i dag stor usikkerhed om, hvad 

en blank påtegning med høj grad af sikkerhed reelt betyder
182

.  

 

Nedenstående spørgsmål er primært stillet til de interne revisionschefer og FSR – danske 

revisorers Erhvervspolitiske direktør: 

 Mener du, at der i den nuværende eksterne revisionspåtegning mangler information til 

regnskabsbrugerne? 

 Mener du, at forslaget til ny revisionspåtegning fra IAASB giver regnskabsbrugere en større 

indsigt i virksomheden? (viste udkastet til ny påtegning og fortalte om hovedlinjerne heri) 

 Hvis kravet om en ny informativ revisionspåtegning fra ekstern revisor gennemføres, mener 

du, at den interne revisors påtegning også bør være mere informativ? 

 

Interviewpersonernes holdninger til de nye forslag til revisionspåtegninger er oplistet i tabellen. 

Der henvises til bilag 2A til 2E, for en yderligere uddybning af hver enkelt interviewpersons 

holdning. 

Tabel 7: Holdninger til en ny informativ revisionspåtegning 

  
Interne revisionschefer og FSR – danske revisorer 

Fordele - Informationsvenlig til den almindelige regnskabsbruger  

- Informationsværdien øges 

Ulemper - Der kan komme krav om en mere informativ intern revisionspåtegning   

- Krav om tegn/ sider er slet ikke til at leve med (bør være fokus på kvalitet frem for 

kvantitet) 

Andet - En ny påtegning er ikke nok, da regnskabsbrugere ikke præcist ved, hvad der sker 

indeni virksomheden  

- Diskussion en påtegnings ”state of value”? Dvs. hvad har regnskabsbrugere behov 

for at vide og hvad giver regnskabsbrugere værdi? 
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Der er generelt enighed om, at forslagene til begge revisionspåtegninger vil øge 

informationsværdien til regnskabsbrugere, da de bliver mere detaljerede end den nuværende 

påtegning. Omvendt er kritikken af EU Kommissionens forslag, at et krav om maksimum antal 

tegn og sideantal ikke giver mening i forhold til EU Kommissionens generelle holdning om, at 

kvaliteten af ekstern revisors arbejde skal øges. Kravet om tegn og sideantal kan betyde, at der 

kommer mere fokus på kvantitet frem for kvaliteten af påtegningen. IAASB’s forslag synes også 

at være lang i forhold til den nuværende påtegning. 

Yderligere mener Jan Møiniche, at det er væsentligt at fastslå, at en ny revisionspåtegning ikke 

er nok, da regnskabsbrugere ikke kan bruge revisionspåtegningen alene til at træffe beslutninger 

om investeringer i virksomheden. Forståelse af virksomhedens regnskabstal, noter, nøgletal og 

generelt kendskab til branchen er faktorer, der er mindst lige så vigtige, når investeringer 

foretages. ”Det er ligesom når lægen siger at du er rask [samlet set], men han siger ikke om 

hovedet, kroppen, arme og ben er ok hver for sig”
183

.  

I forhold til intern revisions påvirkning af en ændret ekstern revisionspåtegning, er holdningen 

samstemmigt, fra tre ud af de fire interne revisionschefer, at der i fremtiden vil komme fokus 

på den interne revisionspåtegning
184

. I dag hvor der i samfundet er en tendens til, at alt skal 

dokumenteres, vil man også kunne forestille sig, at intern revision skal kunne dokumentere sine 

revisionshandlinger
185

. Der er påtegningskrav, som intern revision påbydes at benytte i dag: ”I 

princippet kan påtegningen bestå af to linjer, hvor den interne revisionschef skriver under på, at 

intern revision har deltaget i væsentlige og risikofyldte områder”
186

. Derfor mener Leif Zilmer, 

at man kan forvente, at eksempelvis Finanstilsynet vil kunne kræve, at intern revisionspåtegning 

også bliver mere informativ og indeholder nogle af de samme punkter som en ny ekstern 

revisionspåtegning
187

. 
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7.3.3 Påvirkes intern revision som følge af kravet om adskillelse af revision og 

rådgivning?  

 

EU Kommissionen har foreslået, at revisionsmæssige og rådgivningsmæssige opgaver udført af 

det eksterne revisionsfirma for virksomheden stort set skal adskilles. EU Kommissionen erfarer, 

at en større del af revisionsfirmaernes indtægter stammer fra rådgivningsopgaver i den 

reviderede virksomhed end tidligere, og dette kan føre til tvivlsspørgsmål om blandt andet det 

eksterne revisionsfirmas uafhængighed i forhold til virksomheden. I fremtiden må 

rådgivningsopgaver derfor maksimalt udgøre 10 % af det samlede revisionshonorar, foretaget af 

revisionsfirmaet selv. 

Nedenstående spørgsmål er stillet til alle interviewpersoner: 

 Hvori ser du fordele ved adskillelse af revision og rådgivning? 

 Hvori ser du ulemper ved adskillelse af revision og rådgivning? 

 

Interviewpersonernes holdninger til adskillelse af revision og rådgivning er oplistet i tabellen. 

Der henvises til bilag 2A til 2I, for en yderligere uddybning af hver enkelt interviewpersons 

holdning.  

Tabel 8: Holdninger til adskillelse af revision og rådgivning 

  Interne revisionschefer FSR – danske 

revisorer 

Revisionsudvalgs-

medlemmer 

Fordele - Uafhængigheden styrkes 

(alt andet lige) 

  - Acceptabelt forslag hvis 

procentsatsen hæves til fx. 

50 %   

Ulemper - Revisionshonoraret 

stiger for at kunne få flere 

rådgivningsopgaver  

 

- Nye revisorer skal sætte 

sig ind i virksomheden   

 

- Flere revisorer vil 

hellere yde rådgivning 

end revision, fordi 

pengene er større her  

- Revisionshonoraret 

stiger for at kunne få 

flere rådgivningsopga-

ver  

 

- Kvaliteten i revision-

en falder 

 

- Mister virksomheds-

forståelse 

- Forbedrer ikke uafhængig-

heden, da revisors integritet 

er vigtig for at overleve  

 

- Virksomheden får ikke 

længere den bedste 

rådgivning af de revisorer, 

som kender virksomheden  

 

- Beløb/procent grænse giver 

ingen mening 
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 Tabel 8 – 

fortsat 

Interne revisionschefer FSR – danske 

revisorer 

Revisionsudvalgs-

medlemmer 

 

Forslag 

/andet 

- Bør have et revisionsud-

valg som aktivt godkender 

rådgivningsopgaverne 

over et på forhånd fastsat 

beløb 

- I DK fungerer 

adskillelse af revision 

og rådgivning godt 

pga. de etiske regler 

- Bør have et revisionsud-

valg som aktivt godkender 

rådgivningsopgaverne over 

et på forhånd fastsat beløb  

 

- Allerede i dag defineret 

hvilke opgaver ekstern 

revisor må påtage sig (etiske 

retningslinjer)  

 

- Styrker den eksterne 

revisors faglighed ved at få 

kendskab til virksomheden 

igennem rådgivningsopgaver 

 

Som udgangspunkt synes ingen af de interviewede personer at kunne se fordele i, at dette forslag 

bliver vedtaget; en enkelt revisionschef nævner i en sidebemærkning, at uafhængigheden 

imellem ekstern revisor og virksomhed alt andet lige bliver styrket, og forslaget vil kunne 

accepteres, hvis grænsen er væsentligt højere, men at det som helhed ikke er et godt forslag. Alle 

interviewpersoner har negative holdninger til forslaget og kommer med løsningsforslag til, 

hvordan tvivlen om revisors uafhængighed i stedet for kan styrkes.  

Flere interviewpersoner udtrykker forundring over 10 % grænsen og mener, at 

revisionsfirmaerne vil øge revisionshonoraret for dermed at kunne øge andelen til 

rådgivningsopgaver. Samtidig er det problematisk at fastlægge en grænse, idet ny lovgivning kan 

betyde, at man får behov for rådgivning sidst på året, og hvis kvoten allerede er brugt, så har 

virksomhederne et problem. 

”Beløbsmæssig eller procentsats giver ingen mening for mig (…) hvis man ikke kan få råd og 

hjælp fra dem, som kan give de bedste svar, så ophører alt logik jo…”
188
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Leif Zilmer mener, at EU Kommissionens forslag til en revisorregulering i en forordningsform 

har taget overhånd, fordi nogle enkelte revisorer ikke kan finde ud af at adskille revision og 

rådgivning: ”Det er svært at udtale sig om revisors uafhængighed, fordi de eksempler der gives 

minder om Enron og Arthur Andersen sagen i USA (…) … og ja ekstra opgaver kan tage 

overhånd. Tag nu bare i Danmark med DSB-sagen, hvor 5 mio.kr. er revisionshonorar og 45 

mio.kr. er rådgivning”. 

Forslaget vil øge udgifterne for virksomheden. Ifølge Kristian Koktvedgaard fra Dansk Industri, 

som har set på de økonomiske konsekvenser som følge af de nye forslag, vil de store danske 

børsnoterede virksomheder blive påført ekstraomkostninger på ca. 126.000 euro om året, og for 

mellemstore virksomheder vil omkostningerne være ca. 85.000 euro
189

 om året. Disse 

omkostninger påvirker i sagens natur virksomhedernes bundlinje og dermed aktionærernes 

overskud. EU Kommissionen skriver selv i deres økonomiske konsekvensanalyse, at på trods af 

de øgede omkostninger, vil tilliden til virksomhedernes regnskaber blive forstærket og dermed 

påvirke tilliden til aktiemarkederne igen
190

. Mange af disse omkostninger går ud over kunderne i 

den sidste ende, fordi de implicit kommer til at betale for de nye lovforslag, der skal 

implementeres i virksomhederne i form af gebyrer og renter, mener Thorkil Nielsen
191

. 

 

Ulemperne ved adskillelsen af revision og rådgivning er endvidere, at eksterne revisorer er de 

udefrakommende personer, som har størst og mest indgående kendskab til virksomheden 

processer, og denne viden mistes. Dette kan betyde at virksomheden ikke får den bedste 

rådgivning, idet nye revisorer/konsulenter skal bruge tid på at sætte sig ind i virksomheden. 

Dette er for det første en ulempe for virksomheden. Samtidig kan dette også medføre, at eksterne 

revisorer mister generel brancheforståelse og dermed kompetencer, idet en revisor også udvikler 

sig ved at yde rådgivning for virksomheder. I værste fald vil nogle revisorer hellere yde 

rådgivning frem for revision, da arbejdsopgaverne kan være mere udfordrende, samt at 

indtjeningsmulighederne er større ved rådgivning
192

.  
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Flere af interviewpersonerne foreslår, at hvis virksomhederne har et velfungerende og effektivt 

revisionsudvalg, bør det ikke være nødvendigt at fastsætte yderligere regler for, om 

revisionsfirmaerne er uafhængige nok til at påtage sig rådgivningsopgaver for den virksomhed, 

de samtidig reviderer
193

. I de revisionsudvalg som Søren Thorup Sørensen er medlem af, 

vurderer og godkender de i dag specifikke opgaver, som ligger ud over, hvad der er aftalt i 

revisionsaftalen. Derudover vurderes ekstern revisors uafhængighed en gang årligt, samt 

branchens eget code of etichs oplister ligeledes do and don’t opgaver
194

 . Endelig agerer eksterne 

revisorer i dag meget professionelt og har stor fokus på deres uafhængighed, fordi det i dag er en 

revisors vigtigste opgave at beholde sin integritet efter Arthur Andersen skandalen
195

.  

 

Til spørgsmål omkring intern revisions påvirkning af forslaget om adskillelse af revision og 

rådgivning, udtrykker de fleste sig mere generelt om intern revisions rolle i forhold til forslagene 

fra EU Kommissionen. Dog siger FSR’s Erhvervspolitiske direktør, at han godt kan forestille 

sig, at der i fremtiden bliver stillet skrappere krav til virksomhedernes interne revisorer. 

Eksempelvis at den interne revisions chef kun må være ansat i seks år, fordi Kommissionens 

oplæg til forordning har fokus på, hvad virksomhederne selv kan gøre for at øge tilliden til deres 

fremtidige regnskaber, heriblandt at styrke virksomhedernes Corporate Governance
196

. Søren 

Thorup Sørensen undrer sig også over, at der ikke tages stilling til intern revisions 

uafhængighed: ”Hvis du har haft den samme revisionschef i 20 år, er han da mere uafhængig? 

Det er virksomheden som betaler hans løn, han går på arbejde samme sted hvert eneste år og 

spiser sin frokost i den samme kantine som alle andre”
197

. Der er ingen logik i at øge 

uafhængighedskravene til ekstern revision, men ikke til intern revision slutter Søren Thorup 

Sørensen af med at sige
198

. Dermed kan det tænkes, at der i fremtiden kommer fokus på en 

fælles regulering af interne revisorer som led i virksomhedernes Corporate Governance. 

 

  

                                                           
193

 Ane Marie Christensen, 30:00-32:00 min. og Anne Rømer, 53:05-53:40 min. 
194

 Søren Thorup Sørensen, 26:15-27:00 min. 
195

 Søren Thorup Sørensen, 19:00-19:30 min. 
196

 Tom Vile Jensen, 30:00-34:00 min. 
197

 Søren Thorup Sørensen, 23.30-24.00 min. 
198

 Søren Thorup Sørensen, 25:00 min. 



Side 73 af 122 
 

7.3.4 Påvirkes intern revision i fremtiden som følge af kravene til revisionsudvalg?  

 

Ane Marie Christensen mener, at hvis revisions- og regnskabskyndige medlemmer i 

revisionsudvalgene øges fra en til to personer, vil der sandsynligvis blive stillet flere spørgsmål 

til intern revision:  

”Revisionsudvalg er en faktor, som påvirker vores arbejde en hel del - ganske meget må jeg 

sige… Jo mere fokus der kommer på revisionsudvalg, jo mere arbejde vil der blive for intern 

revision (…) Der er både selve møderne samt især den tid, der medgår til, at vi skal forberede os 

til møderne”
199

. Dette anser Ane Marie Christensen dog ikke som en ulempe for intern revision 

i Nordea Bank Danmark, idet dette kan håndteres ved en prioritering af arbejdsopgaverne.  

Ane Marie Christensen siger afslutningsvis, at selv om revisionsudvalget i Nordea Bank 

Danmark ”fylder” meget, påvirkes intern revision også positivt, fordi der er kommet større fokus 

på intern revisions ”ydelser” til banken
200

. 

 

7.3.5 Konklusion delanalyse 3: Intern revision i fremtiden 

 

Dette afsnit har haft til formål at belyse intern revisions rolle og funktion i fremtiden, og om 

intern revision bliver stillet mere centralt i virksomhederne, som følge af EU Kommissionens 

forslag til ekstern revisor og revisionsudvalg. Sekundært at belyse interviewpersonernes 

generelle holdninger til de udvalgte forslag om firmarotation, en ny informativ påtegning, 

adskillelse af revision og rådgivning samt forslagene til revisionsudvalgene. 

Analysen har vist at fordelene ved firmarotation vil føre til, at ekstern revisions uafhængighed 

øges i forhold til virksomhederne og kvaliteten i revisionen bliver styrket. Omvendt vil 

firmarotation føre til flere omkostninger for virksomhederne, i form af tidsmæssige og 

økonomiske ressourcer. Samtidig vil revisionsfirmaets opbyggede viden om virksomhedens 

processer og risici gå tabt. Her synes intern revisions funktion og rolle i fremtiden synliggjort, 

idet de som vidensbærere i sagens natur besidder den opbyggede viden om virksomheden og får 

til ansvar at overlevere informationen til det nye revisionsfirma. Firmarotation må derfor føre til 

en stærkere intern revision, hvis rolle bliver central i fremtiden. 
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Ekstern revisors nuværende revisionspåtegning er for teknisk og teoretisk; EU Kommissionen og 

IAASB har hver fremlagt et forslag til en ny påtegning. Overordnet set hilses begge forslag 

velkommen og interviewpersonerne formoder, at forslagene vil øge informationsværdien hos 

regnskabsbrugerne i forhold til i dag. Som konsekvens for intern revision, vil dette i fremtiden 

kunne føre til et større fokus på intern revisionspåtegning. Finanstilsynet vil kunne kræve en 

standardiseret intern revisionspåtegning, som sandsynligvis vil skulle indeholde nogle af de 

samme punkter som den fremtidige eksterne revisionspåtegning.  

Der er ingen begejstring for forslaget om at adskille revision og rådgivning; 10 % grænsen for 

revisionsrelaterede rådgivningsopgaver er for lav. Ulemperne er, at virksomhederne ikke får de 

bedste rådgivere, idet udefrakommende rådgivere ikke kender til virksomhedens processer og 

risici. Virksomhederne bliver desuden pålagt store økonomiske byrder som følge af EU 

Kommissionens forslag. I stedet for burde et velfungerende revisionsudvalg kunne vurdere, 

hvornår revisionsfirmaet yder for meget rådgivning til virksomheden i så høj en grad, at der kan 

skabes tvivl om revisors uafhængighed.  

Interviewpersonerne har ikke forholdt sig til en eventuel ændret fremtidig rolle for intern 

revision, hvis revision og rådgivning adskilles for eksterne revisorer. Der udtrykkes derimod en 

forundring over, at der ikke er blevet fokuseret på uafhængighedskrav for interne revisorer, når 

disse er ansat af virksomheden og i princippet kan være det altid. Generelt set kan man forestille 

sig, at der kommer mere fokus på en fælles regulering af interne revisorer, når der i disse tider 

fokuseres meget på virksomheders Corporate Governance. 

Endeligt; jo flere krav der kommer til revisionsudvalgene, jo flere opgaver kan man forestille sig 

at det giver, og som kommer til at påvirke intern revisions arbejde i fremtiden. Flere 

revisionsmedlemmer kan betyde, at intern revision skal kunne løse flere opgaver, fordi der stilles 

flere spørgsmål. 

Samlet set viser analysen, at intern revisions rolle og funktion, i nogen grad bliver påvirket af EU 

Kommissionens forslag til eksterne revisorer og revisionsudvalg. Intern revisions berettigelse i 

virksomhederne synliggøres og styrkes, idet de bliver vidensbærere om virksomhedens processer 

og risici. Forslagene kan også føre til, at der i fremtiden kommer mere fokus på intern revisions 

uafhængighed samt en standardiseret intern revisionspåtegning. Der er ikke store forskelle i 

holdningerne, uanset hvilken størrelse virksomhed eller interessentgruppe interviewpersonerne 

tilhører.  
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8 Konklusion 

 

Denne kandidatafhandling har haft til formål at belyse potentielle udfordringer og konsekvenser 

som EU Kommissionens oplæg til en ny revisorregulering for PIE virksomheder, kan få for 

intern revision og revisionsudvalg i danske finansielle virksomheder i fremtiden. Analysen 

byggede primært på interviews med interne revisionschefer og revisionsudvalgsmedlemmer ud 

fra et bredt perspektiv af danske finansielle virksomheder, som er underlagt Finanstilsynet. 

Yderligere er to repræsentanter for FSR – danske revisorer blevet interviewet.  

Derudover har kandidatafhandlingen haft til formål at belyse årsagerne til, hvorfor EU 

Kommissionen ønsker at ændre revisorreguleringen i form af en forordning, da branchen 

tidligere er reguleret igennem direktiver og henstillinger. Samtidigt har analysen haft til formål at 

analysere årsagerne til at styrke revisionsudvalgenes rolle og funktion i virksomhederne. 

Analysen af revisionsudvalgene i fremtiden tog sit udgangspunkt i EU Kommissionens fremsatte 

forslag om revisionsudvalgets sammensætning og forslaget om, at revisionsudvalget skal være 

ansvarlig for et obligatorisk udbud af revisionsydelsen. For så vidt angår analysen af intern 

revision i fremtiden, blev der taget udgangspunkt i de fremsatte forslag, som primært kommer til 

at påvirke eksterne revisorer og revisionsfirmaer; disse forslag er firmarotation, en ny informativ 

revisionspåtegning samt adskillelse af revision og rådgivning.  

Eftervirkningerne af Finanskrisen har medført, at investorer og andre regnskabsbrugere har 

mistet tillid til virksomhedernes regnskaber og de eksterne revisorer, som offentlighedens 

tillidsmænd. Samtidig er det europæiske marked for revision koncentreret omkring nogle få store 

revisionsfirmaer. Med baggrund i dette fremlagde EU Kommissionen den 30. november 2011 

forslag til en ny revisorregulering i form af en forordning, som skal regulere revisioner af PIE 

virksomheder (store virksomheder og virksomheder med særlig offentlig interesse). 

Reguleringen skal føre til, at tilliden genskabes til virksomhedernes regnskaber, at konkurrencen 

i revisionsbranchen øges, og at diversiteten imellem EU’s medlemslande mindskes. Forslagene 

skal være med til at styrke ekstern revisors uafhængighed og professionelle skepsis, samt 

mindske virksomheders brug af eksterne revisorer som rådgivere.  

Fra flere sider, blandt andre Copenhagen Economics, savnes der dog belæg for EU 

Kommissionens påstand om en sammenhæng mellem virksomheders konkurser eller going 

concern problemer og revisorernes ansvar forbundet hermed. Copenhagen Economics kritiserer 
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EU Kommissionen for at ikke have analyseret forholdene fuldstændigt, og derfor mener ikke at 

der er grundlag for en gennemgribende regulering. 

Et ønske fra EU Kommissionens side er, at der i fremtiden skal være mere fokus på 

revisionsmedlemmernes uafhængighed og kompetencer. Dette skal føre til, at valget af 

revisionsfirma sker på et uafhængigt og professionelt grundlag, således at der ikke er risiko for, 

at virksomhedens revisionsfirma udnævnes som følge af et langvarigt samarbejde. Et styrket 

revisionsudvalg vil også kunne være med til at vurdere revisionsfirmaets uafhængighed ved 

ønsket om at udføre rådgivningsopgaver for virksomheden. Disse forslag vil ligeledes være i tråd 

med udviklingen i virksomhedens Corporate Governance. 

Ud fra et bredt perspektiv, primært igennem personlige interviews med tre 

revisionsudvalgsmedlemmer i danske finansielle virksomheder, samt interviews med 

repræsentanter fra FSR – danske revisorer, er holdningerne omkring fremtidens konsekvenser og 

udfordringer for revisionsudvalg belyst: 

Det bliver svært at finde kvalificerede og villige kandidater, som kan indtræde i revisionsudvalg i 

danske finansielle virksomheder; blandt andet fordi revisionsudvalgsmedlemmerne samtidig skal 

være medlem af bestyrelsen. Mange danske revisionsfirmaer har forbud mod at lade deres 

revisorer indtræde i bestyrelser, fordi man ikke ønsker at komme i konflikt med 

uafhængighedskravene, der er oplistet i branchens eget etiske kodeks. Herudover er der også 

økonomiske ressourcer forbundet med at øge sammensætningen i revisionsudvalget. De positive 

holdninger til at øge sammensætningen i revisionsudvalget er, at to personer med revisions- og 

regnskabsmæssig viden alt andet lige er bedre end en enkelt persons, og dette kan føre til et 

kvalitetsløft i overvågningen og dermed af revisionen. Det bliver foreslået, at sammensætningen 

af revisionsudvalget i stedet for bør ske ud fra en vurdering af virksomhedens størrelse, branche 

og kompleksitet. 

Konsekvenserne af, at virksomhedens revisionsudvalg skal være ansvarlig for et obligatorisk 

udbud af revisionsydelsen, synes at være ressourcetungt både økonomisk og tidsmæssigt for 

virksomhederne. Flere af virksomhedens ledende personer, foruden revisionsudvalget og 

bestyrelsen, vil blive involveret i denne proces. Desuden er holdningerne at mellemstore 

revisionsfirmaer ikke har ressourcer og kompetencer til at yde revision af store finansielle 

virksomheder, hvorfor de bliver valgt fra i den endelige proces. Det vil dermed ikke have den 

tilsigtede effekt på at øge markedskonkurrencen i branchen.  
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Konklusionen må derfor være at revisionsudvalgets arbejde og fremtidige funktion, som 

konsekvens af EU Kommissionens forslag, forventes derfor i høj grad at blive påvirket af EU 

Kommissionens forslag. 

Intern revision nævnes ikke i oplægget til forordningen fra EU Kommissionen, men det har 

været en hypotese igennem specialet, at intern revision stilles mere centralt i virksomhederne i 

fremtiden. Det formodes at intern revision indirekte vil blive påvirket af de forslag, som er stillet 

til eksterne revisorer omkring firmarotation, en ny informativ påtegning samt adskillelse af 

revision og rådgivning.  

Ud fra et bredt perspektiv, primært igennem personlige interviews med interne revisionschefer 

og revisionsudvalgsmedlemmer i danske finansielle virksomheder, er holdningerne omkring 

fremtidens konsekvenser og udfordringer for intern revisions funktion og rolle undersøgt:  

Som følge af firmarotation bliver intern revisions funktion synliggjort, idet intern revision vil 

være den naturlige vidensbærer af den opbyggede viden om virksomhedens processer og risici. 

Intern revision vil være garant for, at denne viden overføres til nyt revisionsfirma ved 

firmarotation. Holdningerne viser, at firmarotation må føre til en stærkere intern revision i 

fremtiden. 

Der er ingen standardiseret påtegning for de interne revisionschefer som underskriver 

virksomhedens regnskaber i finansielle danske virksomheder i dag. Derfor kan konsekvensen af 

en ændret ekstern revisionspåtegning medføre, at der kommer fokus på en standardiseret intern 

revisionspåtegning. Denne påtegning vil sandsynligvis indeholde nogle af de samme emner, som 

en ny ekstern revisionspåtegning kommer til at indeholde.  

Årsagerne til forslaget omkring adskillelse af revision og rådgivning skyldes blandt andet, at 

man ønsker at øge revisors uafhængighed. Her udtrykker flere af de interviewede forundring 

over, at der samtidig ikke er fokus på den interne revisionschefs uafhængighed, da 

vedkommende er ansat i virksomheden og i princippet kan besidde sin stilling i 10, 20, 30 år 

eller mere uden krav om rotation. Derfor kan konsekvensen være, at der i fremtiden kommer 

større fokus på intern revisorers uafhængighed, som led i at opretholde virksomhedens Corporate 

Governance.  

Intern revision kan også blive påvirket af forslaget om at styrke revisionsudvalgenes funktion og 

rolle. Konsekvensen for intern revision, ved at øge antallet af kvalificerede medlemmer i 

revisionsudvalget, kan blive, at jo flere spørgsmål der stilles, jo flere spørgsmål kræves besvaret 
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og dermed kræves flere opgaver løst af intern revision. Der kommer derfor et større fokus på 

intern revisions funktion i virksomhederne i fremtiden. 

Konklusionen er derfor at konsekvensen af EU Kommissionens forslag til ekstern revisorer og 

revisionsudvalg, kommer til at påvirke intern revision i nogen grad, idet intern revisions rolle og 

funktion synes centraliseret, styrket og synliggjort i fremtiden. 

På nuværende tidspunkt sker der drøftelser om forslag til ændringer til EU Kommissionens 

oplæg til forordning, i både EU Parlamentet og Ministerrådet. En afstemning forventes tidligst at 

ske i starten af 2013, hvorefter der vil være 24 måneders implementeringsfrist. Herudover kan 

der være overgangsordninger for ikrafttrædelsesdatoer for visse af forslagene. Hvis EU 

Parlamentets og Ministerrådet ikke kan komme til enighed, forlænges processen yderligere, 

hvorfor der i princippet kan gå op til 10 år efter Finanskrisen indtraf, inden en ny europæisk 

revisorregulering træder fuldt ud i kraft. Det betyder, at konsekvenserne af EU Kommissionens 

oplæg til ny revisorregulering for intern revision og revisionsudvalg har forholdsvis lange 

udsigter.  
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9 Perspektivering 

 

Jeg finder det interessant i denne perspektivering at undersøge, hvordan Ministerrådet og EU 

Parlamentet forholder sig til EU Kommissionens forordning. Er det muligt allerede i dag at 

forudsige i hvilken retning, den fremtidige regulering for revision bevæger sig? Bliver alle 

forslagene i oplægget til forordningen vedtaget eller forkastes de? Det er blot nogle af de 

spørgsmål, som jeg ønsker at undersøge. 

 

9.1 Den danske regerings holdning til ny revisorregulering 

 

I dette afsnit fokuseres der på den danske regerings holdning til EU Kommissionens forslag. 

Regeringens holdning vil muligvis kunne give en indikation af, hvordan EU’s Ministerråd 

forholder sig til de fremsatte forslag. Indtil videre har EU’s Ministerråd ikke offentliggjort deres 

foreløbige holdning, hvorfor der kun kan gisnes om den fremtidige europæiske revisorregulering. 

I en telefonisk samtale med Erhvervsstyrelsen medio september 2012, som udtaler sig på vegne 

af Erhvervsministeriet, der er ansvarlig for den danske revisorregulering, ville konsulenten ikke 

udtale sig, fordi der på nuværende tidspunkt er forhandlinger i gang. Konsulenten sagde dog, at 

han vidste, emnet er på dagsorden for det cypriotiske formandskab, og de forventer en officiel 

holdning fra EU’s Ministerråd ultimo 2012, eller primo 2013. Konsulenten fortalte endvidere, at 

det er et kontroversielt oplæg, idet der er tale om en forordning og ikke et direktiv. Denne sidste 

udtalelse antyder en uofficiel forbeholden holdning til forslaget fra den danske regering. 

 

På FSR – danske revisorers arrangement ”Revisordøgnet” den 19. september 2012, udtalte Ole 

Sohn, Erhvervs- og vækstminister, sig for første gang om regeringens holdning om EU 

Kommissionen oplæg
201

. Han udtrykte enighed med EU Kommissionen om, at der er et behov 

for en regulering af revisionsbranchen for at sikre kvalitet i revisionen og revisors uafhængighed: 

”Regeringen støtter Kommissionens forslag. Revisors rolle som offentlighedens 

                                                           
201

 Ole Sohn, tale på FSR’s arrangement Revisordøgnet 2012 og egne noter fra Revisordøgnet under Ole Sohns tale 
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tillidsrepræsentant skal styrkes, især når det gælder revision af eksempelvis børsnoterede 

selskaber og finansielle virksomheder”
202

. 

På visse områder er Ole Sohn enig med EU Kommissionen i, at den eksterne revisors andel af 

rådgivningsopgaver ikke må tage overhånd og finder derfor ikke forslaget helt uvæsentligt. Ole 

Sohn åbnede dog op for en mindre stram regulering af dette område, end det EU Kommissionen 

har foreslået.  Samtidig sagde Ole Sohn, at den nuværende regulering har vist svaghedstegn 

under Finanskrisen: ”Der har også i Danmark være situationer – ikke mindst inden for den 

finansielle sektor - hvor man har kunnet undre sig over, at en virksomhed med en ren 

revisionspåtegning kort efter er gået ned”
203

. Han sagde yderligere, at revisorers erklæringer om 

samt påtegninger af virksomheden, er vigtige i en beslutningsproces for regnskabsbrugerne, 

hvorfor det er væsentligt at tage stilling til, om der ikke er behov for en ændring af den 

nuværende påtegning. Endelig udtalte han sig om firmarotation hvert sjette år sandsynligvis for 

kort. 

 

9.2 JURI’s (EU Parlamentets) ændringsforslag til forordningen 

 

JURI udvalget, ved hovedrapporteur Sajjad Karim, offentliggjorte i juni 2012 sit working 

paper
204

 om sine foreløbige holdninger til EU Kommissionens oplæg. JURI er et retsudvalg, 

nedsat af EU Parlamentet, og agerer som juridisk rådgiver for EU Parlamentet i blandt andet 

spørgsmål omkring ny lovgivning
205

.  

JURI kritiserer på flere områder EU Kommissionen, idet de ikke ser en sammenhæng mellem 

tidligere hændelser, og de forslag EU Kommissionen har fremlagt. JURI’ s generelle holdning til 

EU Kommissionens forslag præsenteres herunder
206

:  

JURI er enig i, at fremtidens regulering skal bidrage til et øget fokus på kvaliteten i revisionen og 

være med til at øge tilliden til virksomhedens regnskaber. Yderligere skal forventningskløften 

imellem revisorer og samfundet mindskes. Derimod er rapporteur Sajjad Karim ikke enig med 

EU Kommissionen i, at Finanskrisen har vist klare mangler i den lovpligtige revision.  

                                                           
202

 Ole Sohn, side 12 
203

 Ole Sohn, side 10 
204

 JURI; Working document 
205

 http://www.europarl.europa.eu/committees/da/juri/home.html 
206

 JURI; Working document 
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Retsudvalget finder det vigtigt, at revisionsudvalgene i virksomhederne fungerer på en effektiv 

måde, og derfor kan alt for mange krav til revisionsudvalget være vanskelige at efterleve; blandt 

andet at finde egnede kandidater.  

Omkring ekstern revisors påtegning, synes JURI ikke, at Kommissionens forslag giver 

regnskabsbrugerne en større informationsværdi. Derfor skal EU Parlamentet overveje, hvordan 

en ny påtegning kan blive udformet, dog med brug af nogle af de fremsatte elementer fra EU 

Kommissionens forslag. 

Italienske studier viser at firmarotation, modsat EU Kommissionens argumenter, fører til en øget 

markedskoncentration blandt the big four, og dermed får de mellemstore revisionsfirmaer 

sværere ved at erobre markedsandele. En yderligere debat er derfor nødvendig. JURI anerkender 

dog, at der er positive effekter ved firmarotation, da dette sandsynligvis medfører en øget kvalitet 

i revisionen. 

Vedrørende obligatorisk udbud er JURI enig i, at et udbud tyder på en forbedring af 

konkurrencen på markedet samt er med til at højne kvaliteten i revisionen. Dog vægter de 

økonomiske konsekvenser tungere, da udbud er lig med flere udgifter til revisionsfirmaer og 

virksomheder.  

Omkring adskillelse af revision og rådgivning, erkender JURI, at den nuværende regulering viser 

forskellig tolkning af ekstern revisor som rådgiver, hvorfor der synes at være behov for en 

ensartet regulering i EU. Revisionsudvalg som et aktivt godkendelsesorgan kan være løsningen. 

Der er derfor behov for yderligere drøftelser af hvilke rådgivningsopgaver, som kan udføres af 

virksomhedens eksterne revisor og revisionsfirma. 

 

Den 5. september 2012 offentliggjorde rapporteur Sajjad Karim sine ændringsforslag
207

 til EU 

Kommissionens oplæg til forordning. Jeg har valgt at se nærmere på de væsentligste ændringer, 

der er til de fem forslag, som dette speciale har fokuseret på
208

. Disse ændringsforslag, som jeg 

har oplistet kortfattet i nedenstående tabel, kan muligvis give en identifikation på, hvad EU 

Parlamentets holdning er til en fremtidig regulering for eksterne revisorer, dog med det 

forbehold at dette er et foreløbigt udkast fra JURI’s side. 

  

                                                           
207

 JURI; ændringsforslag til forordning 
208

 Se Præsentation af udvalgte punkter i EU Kommissionens forordning på side 18-19 
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Tabel 9: JURIs væsentligste ændringsforslag209 til EU Kommissionens forordning 

Adskillelse af 

revision og 

rådgivning: 

artikel 9 og 10 

- Intet krav om at rådgivningsopgaver maksimalt må udgøre 10 % af 

revisionshonoraret 

- Forslag om lempeligere forhold for revisorer ved rådgivningsopgaver 

- F.eks. skatterådgivning, børsprospekter og due diligence opgaver er lovlige 

relaterede revisions – eller erklæringsopgaver 

- F.eks. nye forslag til omfanget af forbudte rådgivningsopgaver 

- Revisionsudvalgets rolle ved accept af rådgivningsopgaver skal styrkes 

Revisionspåteg-

ning:  

artikel 22 

Forslag om at en ny påtegning blandt andet skal indeholde følgende: 

- En erklæring om, at revisionen er udført efter de gældende revisionsstan-

darder, samt regnskabet er opstillet efter de gældende regnskabsstandarder  

- En udtalelse om, at revisionen ikke har vist usikkerheder, som kan skabe 

tvivl om virksomhedens going concern 

- En erklæring om, at de udførte rådgivningsopgaver er udført efter 

godkendelse af revisionsudvalget  

- Derudover er der bl.a. ingen krav om maksimum antal tegn/sider, en 

beskrivelse af anvendt metode og oplysning af væsentlighedsniveau 

Revisions-

udvalg: 

artikel 31 

- Forslag om minimum ét medlem med revisions- /eller regnskabserfaring 

- Forslag om at revisionsudvalgsmedlemmer skal deltage i relevant efter-

uddannelse 

- Forslag om at revisionsudvalget skal udføre proceduren for udvælgelsen af 

revisionsfirma (men ikke være ansvarlig herfor) 

- Intet krav om at revisionsudvalget skal være ansvarlig for at indstille eller 

udnævne nyt revisionsfirma 

- Revisionsudvalgets rolle ved accept af rådgivningsopgaver skal styrkes 

Obligatorisk 

udbud af revi-

sionsydelsen: 

artikel 32 

- Intet krav om at revisionsudvalget skal være ansvarligt for at udbyde 

revisionsydelsen til minimum to revisionsfirmaer  

(forslaget som helhed bør udgå) 

Firmarotation: 

artikel 33 

- Forslag om firmarotation hvert 25. år  

- Forslag om at virksomheden hvert syvende år skal gøre rede for 

revisionsfirmaets uafhængighed til den kompetente tilsynsmyndighed 

                                                           
209

 Ud fra min egen opfattelse 



Side 83 af 122 
 

Som opsummering på ovenstående perspektivering synes der ikke grundlag for, at EU 

Kommissionens oplæg til forordning bliver direkte vedtaget af EU Parlamentet og af EU’s 

Ministerråd. Omvendt forkastes oplægget dog heller ikke i sin fulde form, idet både Ole Sohn og 

Sajjad Karim anerkender, at der er behov for en ny revisorregulering og er dermed enige i EU 

Kommissionens statement: ”Status quo is not an option for the auditing world”
210

.  

Konklusionen med udgangspunkt i denne perspektivering må derfor være at firmarotation synes 

gennemført, dog i en længere tidsperiode end først foreslået. Der kommer med stor 

sandsynlighed en ny ekstern revisionspåtegning, samt der lægges op til yderligere diskussion af 

hvilke rådgivningsopgaver, der skal være tilladte og forbudte for virksomhedens eksterne 

revisorer og revisionsfirma at udføre. Samtidig er holdningerne fra begge parter, at 

revisionsudvalget i virksomhederne er tiltænkt en større rolle end i dag, men ikke i samme 

omfang som EU Kommissionen har foreslået.  

  

                                                           
210

 Barnier; åbningstale 10. februar 2011, side 5 
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Bilag 1A: Interviewguide til interne revisionschefer – Thorkil Nielsen, Leif Zilmer, Jan 

Møiniche og Ane Marie Christensen samt Anette K. Laursen 

 

Start med briefing: 

Formålet med specialet, formålet med interview af valgte personer, hvorfor brug af diktafon m.v.  

 

Hvad er formålet med mit speciale: 

EU Kommissionen har fremlagt et oplæg til ny revisorregulering – som primært påvirker 

eksterne revisorer samt revisionsudvalg. Der er i alt godt 15 forslag i forordningen og direktivet, 

hvor jeg har udvalgt nogle af de forslag, som kan få størst betydning for mit 

undersøgelsesspørgsmål vedrørende revisionsudvalg og intern revision i fremtiden. 

 

Jeg ønsker at undersøge følgende med dette interview: 

Hvilke mulige udfordringer og konsekvenser forslagene til ekstern revisor om firmarotation, 

adskillelse af revision og rådgivning samt en ny informativ revisionspåtegning, kan give for 

intern revision i fremtiden. 

 

Kort debriefing efter endt interview: 

Har interviewpersonen kommentarer eller yderligere bemærkninger og spørgsmål?  
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Bilag 1A – fortsat: Selve interviewet 

 

Interviewspørgsmål: 

 

Indledende spørgsmål: 

 Hvordan er intern revision opbygget i virksomheden? 

 Hvor mange ansatte er der i intern revision? (Hhv. Global + DK) 

 Hvad er jeres interne revisions funktion – yder I både finansiel, operationel og/eller 

compliance revision? (Eller har I en decideret compliance funktion?) 

 Hvordan er fordelingen i procent eller tid af dette? (jævnfør ovenstående spørgsmål) 

 I hvor høj grad bistår intern revision (til ekstern revision) med erklæringsopgaverne i dag? 

(F.eks. Laver intern revision benarbejdet som ekstern revision gennemgår og underskriver? 

Eller laver ekstern revisor hele erklæringsopgaven selv uden intern revisions involvering?) 

 Udfører I selvstændigt andre ydelser/opgaver til ledelsen, revisionsudvalget eller ekstern 

revision? (f.eks. skatterådgivning) 

 

 Har du kendskab til EU Kommissionens oplæg? 

 Hvad er din umiddelbare holdning hertil?  
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Bilag 1A – fortsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende firmarotation: 

EU Kommissionen ønsker firmarotation af det eksterne revisionsfirma hvert sjette år - med 

mulighed for forlængelse til hvert niende år, hvis der er joint audit.  

 

 Hvem er jeres nuværende eksterne revisor? 

 Hvor lang tid har de været det? 

 Hvad ligger til grund for valget af jeres nuværende revisor? 

 Hvori ser du fordelene ved firmarotation? 

 Hvori ser du ulemper ved firmarotation? 

 Påvirkes intern revision i fremtiden, hvis firmarotation indføres? 

Hvis ja, hvorfor og på hvilke områder? (Eksempelvis ved en større involvering i den 

finansielle revision og ved erklæringsopgaver, da intern revision besidder en kontinuerlig 

viden) 
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Bilag 1A – fortsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende adskillelse af revision og rådgivning:  

EU Kommissionen ønsker at adskille revision og rådgivning, således at rådgivning kun må 

udgøre 10 % af det samlede revisionshonorar.  

 

 Hvori ser du fordelene ved adskillelse af revision og rådgivning? 

 Hvori ser du ulemper ved adskillelse af revision og rådgivning? 

 

 Vil det påvirke intern revisions fremtidige arbejde, i forhold til i dag, hvis der bliver en 

adskillelse af revision og andre tjenester for ekstern revisor? (Det vil sige forbud mod 

skatterådgivning, aktuarydelser, samt ydelser som ikke har relation til revisionsopgaven) 

 Hvis ja/nej, på hvilke områder + hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 Vil der blive udfordringer for jeres interne revision, hvis der bliver en adskillelse af revision 

og andre tjenester, og I stilles mere centralt og skal bistå virksomheden med at udføre disse 

opgaver eller revidere alene uden ekstern revision?  

 Hvis ja, på hvilke områder + hvorfor? (Hints: Antallet af ansatte, deres uddannelser og 

kompetencer) 
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Bilag 1A – fortsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende en ny informativ revisionspåtegning: 

Ifølge forordningens skal den nuværende revisionspåtegning være mere informativ for 

regnskabets brugere. Den skal indeholde 23 specifikke krav om blandt andet den anvendte 

metode i revisionen, fordelingen imellem systemmæssig revision og substans revision samt 

væsentlighedsvurderinger. Påtegningen må maksimalt være på fire sider, svarende til 10.000 

tegn. 

 

 Mener du, at der i den nuværende eksterne revisionspåtegning mangler information til 

regnskabsbrugerne? 

 Mener du, at forslaget til ny revisionspåtegning fra IAASB giver regnskabsbrugere en større 

indsigt i virksomheden? (vise udkastet til ny påtegning + fortæl om hovedlinjerne heri) 

 Hvis kravet om en ny informativ revisionspåtegning fra ekstern revisor gennemføres, mener 

du, at den interne revisors påtegning også bør være mere informativ? (eller kan man 

forestille sig der kommer krav herom?) 
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Bilag 1B: Interviewguide til repræsentanter for FSR – danske revisorer; Tom Vile Jensen 

og Henrik Carmel 

 

Start med briefing: 

Formålet med specialet, formålet med interview af valgte personer, hvorfor brug af diktafon m.v.  

 

Hvad er formålet med mit speciale: 

EU Kommissionen har fremlagt et oplæg til ny revisorregulering – som primært påvirker 

eksterne revisorer samt revisionsudvalg. Der er i alt godt 15 forslag i forordningen og direktivet, 

hvor jeg har udvalgt nogle af de forslag, som kan få størst betydning for mit 

undersøgelsesspørgsmål vedrørende revisionsudvalg og intern revision i fremtiden. 

 

Jeg ønsker at undersøge følgende med dette interview: 

Hvad er FSR’s holdning til ændringerne i sammensætningen af revisionsudvalg, og 

hvordan disse kan tænkes at påvirke revisionsudvalgene i fremtiden. Yderligere FSR’s 

generelle holdning til EU Kommissionens oplæg til forordning. 

 

Kort debriefing efter endt interview: 

Har interviewpersonen kommentarer eller yderligere bemærkninger og spørgsmål?  
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Bilag 1B – forsat: Selve interviewet 

 

Interviewspørgsmål: 

  

Indledende spørgsmål: 

 Hvad er jeres erfaringer med revisionsudvalgene i virksomhederne i dag? 

 Oplever I udfordringer vedrørende revisionsudvalg i dag? 

 Er det muligt at tiltrække egnede kandidater til revisionsudvalgene i dag? 

 

 

Spørgsmål vedrørende databasen: 

 Hvad er baggrunden for oprettelsen af FSR’s database med kandidater til revisionsudvalg? 

 Hvor mange kandidater er tilknyttet databasen i dag? 

 Hvem er disse kandidater (F.eks. fra big four firmaer, selvstændige revisorer eller hvem?) 

 Har virksomhederne kendskab til databasen? 

 Hvilke tiltag er gjort for at gøre opmærksom på databasens eksistens? 

 Hvor tit rekvirerer virksomhederne efter kandidater fra databasen? 

 Fungerer databasen efter hensigten? 
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Bilag 1B – forsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende EU Kommissionens forslag til revisionsudvalg: 

Ifølge forordningens artikel 31, skal revisionsudvalget styrkes ved, at flertallet af 

revisionsudvalgets medlemmer og formanden skal være uafhængig i forhold til virksomheden.  

Derudover skal alle medlemmer have relevante kompetencer inden for virksomhedens 

branche(r).  

Endelig skal mindst et medlem have kvalifikationer inden for revision, og et andet medlem skal 

have kvalifikationer inden for regnskab og/eller revision.  

 

 Mener du, at revisionsudvalg, som det er sammensat i dag (på baggrund af kvalifikationer 

og erfaring), kan håndtere virksomhedernes finansielle/økonomiske problemstillinger? 

 Mener du, at der er grund til at øge antallet af revisions- og regnskabskyndige medlemmer i 

dag i revisionsudvalgene? (fra et til to medlemmer) 

 Hvis forslaget om at øge kravet fra et til to revisions-/og regnskabskyndige vedtages – 

hvilke udfordringer kan/vil dette give for virksomhederne?  

 Vil der findes kvalificerede og villige medlemmer til revisionsudvalgene? 

 Hvad er fordelene ved at skærpe kravet til R.U?  F.eks. Kan de bidrag til en højere 

revisionskvalitet? 

 

 

Spørgsmål vedrørende adskillelse af revision og rådgivning: 

 EU Kommissionen ønsker at adskille revision og rådgivning, således at rådgivning kun må 

udgøre 10 % af det samlede revisionshonorar.  

 Hvad er din holdning til dette forslag? 

 Hvilke fordele og ulemper er der, hvis forslaget bliver vedtaget? 
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Bilag 1B – forsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende firmarotation og obligatorisk udbud af revisionsydelsen: 

EU Kommissionen foreslår, at Revisionsudvalget skal udbyde revision af virksomheden til 

mindst to revisionsfirmaer. Revisionsudvalget bør fremlægge kandidaterne på møde for 

aktionærerne og begrunde, hvilken kandidat de ønsker. 

EU Kommissionen ønsker firmarotation af det eksterne revisionsfirma hvert sjette år - med 

mulighed for forlængelse til hvert niende år, hvis der er joint audit.  

 

 Hvori ser du fordelene ved revisionsudbud og firmarotation? 

 Hvori ser du ulemper ved revisionsudbud og firmarotation? 

 Vil revisionskvaliteten blive påvirket af firmarotation? – i hvilken retning? 

 

 

Spørgsmål vedrørende en ny informativ revisionspåtegning: 

Ifølge forordningens skal den nuværende revisionspåtegning være mere informativ for 

regnskabets brugere. Den skal indeholde 23 specifikke krav om blandt andet den anvendte 

metode i revisionen, fordelingen imellem systemmæssig revision og substans revision samt 

væsentlighedsvurderinger. Påtegningen må maksimalt være på fire sider, svarende til 10.000 

tegn. 

 

 Mener du, at der i den nuværende eksterne revisionspåtegning mangler information til 

regnskabsbrugerne? 

 Mener du, at forslaget til ny revisionspåtegning fra IAASB giver regnskabsbrugere en større 

indsigt i virksomheden? (vise udkastet til ny påtegning + fortæl om hovedlinjerne heri) 
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Bilag 1C: Interviewguide til revisionsudvalgsmedlemmer – Søren Thorup Sørensen, Jens 

Jørgensen og Anne Rømer 

 

Start med briefing: 

Formålet med specialet, formålet med interview af valgte personer, hvorfor brug af diktafon m.v.  

 

Hvad er formålet med mit speciale: 

EU Kommissionen har fremlagt et oplæg til ny revisorregulering – som primært påvirker 

eksterne revisorer samt revisionsudvalg. Der er i alt godt 15 forslag i forordningen og direktivet, 

hvor jeg har udvalgt nogle af de forslag, som kan få størst betydning for mit 

undersøgelsesspørgsmål vedrørende revisionsudvalg og intern revision i fremtiden. 

 

Jeg ønsker at undersøge følgende med dette interview: 

Hvad er holdning til ændringerne i sammensætningen af revisionsudvalg, og hvordan 

disse kan tænkes at påvirke revisionsudvalgene i fremtiden. 

 

Kort debriefing efter endt interview: 

Har interviewpersonen kommentarer eller yderligere bemærkninger og spørgsmål?  
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Bilag 1C – fortsat: Selve interviewet 

 

Interviewspørgsmål: 

 

Indledende spørgsmål 

 Hvad er din baggrund for at besidde posten som revisions-/regnskabskyndigt medlem i 

revisionsudvalget?  

 Hvor mange år har du været medlem af revisionsudvalget? 

 Hvordan er revisionsudvalget sammensat i dag – hvilke kompetencer og baggrund har de 

forskellige medlemmer? 

 

 Hvordan fungerer revisionsudvalget i ”dagligdagen”? (antallet af møder, dialog med ekstern 

og intern revision, fokus på opgaver/problemstillinger m.v.) 

 

Herunder: 

 Hvordan er samarbejdet med ekstern revisor? (Hvordan er den løbende kontakt, hvor ofte 

afholder I møder/har dialog osv.)  

 Hvordan foregår rapporteringen fra ekstern revisor til revisionsudvalget i dag? 

 Er du generelt tilfreds med rapporteringen fra ekstern revisor? Kunne du tænke dig 

yderligere information – hvis ja, på hvilke områder + hvorfor? 

 

 Hvordan er jeres samarbejde med intern revision? (Hvordan er den løbende kontakt, hvor 

ofte afholder I møder/har dialog osv.) 

 Er du generel tilfreds med rapporteringen fra intern revisor? Kunne du tænke dig yderligere 

information – hvis ja, på hvilke områder + hvorfor? 
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Bilag 1C – fortsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende EU Kommissionens forslag til revisionsudvalg: 

Ifølge forordningens artikel 31, skal revisionsudvalget styrkes ved at flertallet af 

revisionsudvalgets medlemmer, og formanden skal være uafhængig i forhold til virksomheden.  

Derudover skal alle medlemmer have relevante kompetencer inden for virksomhedens 

branche(r).  

Endelig skal mindst et medlem have kvalifikationer inden for revision, og et andet medlem skal 

have kvalifikationer inden for regnskab og/eller revision.  

 

 Oplever du flere komplekse problemstillinger i revisionsudvalget i dag, i forhold til 

tidligere, grundet den finansielle uro på verdensmarkedet? 

 Mener du, at revisionsudvalget, som det er sammensat i dag (på baggrund af 

kvalifikationer, erfaring), kan håndtere virksomhedens nuværende finansielle og 

økonomiske problemstillinger og udfordringer? 

 Inddrager I 1) ekstern revisor og 2) intern revisor i løsningen af problemstillinger i højere 

grad end tidligere?  

 Inddrager I andre parter i løsningen af disse problemstillinger? F.eks. virksomhedens 

økonomichef, regnskabschef, kapitalforvaltning m.v. 

 

EU Kommissionen foreslår at øge kravet af revisions- og regnskabskyndige medlemmer i 

revisionsudvalget fra én person til to personer. 

 Mener du, at der er grund til at øge antallet af revisions- og regnskabskyndige medlemmer i 

dag i revisionsudvalgene? (fra et til to medlemmer) 

 Hvis forslaget om at øge kravet fra et til to revisions-/og regnskabskyndige vedtages – 

hvilke udfordringer kan/vil dette give for virksomhederne?  

 Vil der findes kvalificerede og villige medlemmer til revisionsudvalgene? 

 

  



Side 103 af 122 
 

Bilag 1C – fortsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende obligatorisk udbud af revisionsydelsen: 

EU Kommissionen foreslår, at Revisionsudvalget skal udbyde revision af virksomheden til 

mindst to revisionsfirmaer. Revisionsudvalget bør fremlægge kandidaterne på møde for 

aktionærerne og begrunde, hvilken kandidat de ønsker. 

 Hvori ser du fordelene ved obligatorisk udbud af revisionsydelsen? 

 Hvori ser du ulemperne ved obligatorisk udbud af revisionsydelsen? 

 

 Forventer du udfordringer for revisionsudvalget, hvis forslaget træder i kraft – hvis ja 

hvilke? 

 Mener du dette vil påvirke revisionsudvalgets arbejde og funktion i fremtiden? – hvordan? 

 

 

Spørgsmål vedrørende adskillelse af revision og rådgivning: 

 EU Kommissionen ønsker at adskille revision og rådgivning, således at rådgivning kun må 

udgøre 10 % af det samlede revisionshonorar.  

 Hvad er din holdning til dette forslag? 

 Hvilke fordele og ulemper er der, hvis forslaget bliver vedtaget? 

 Vil det få konsekvenser for revisionsudvalgets arbejde i fremtiden? 

 Har virksomheden en procedure for godkendelser af større rådgivnings- og konsulent 

opgaver i dag? 
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Bilag 1C – fortsat: Selve interviewet 

 

Spørgsmål vedrørende firmarotation: 

EU Kommissionen ønsker firmarotation af det eksterne revisionsfirma hvert sjette år - med 

mulighed for forlængelse til hvert niende år, hvis der er joint audit.  

 Hvad er din holdning til dette forslag? 

 Hvilke fordele og ulemper er der, hvis forslaget bliver vedtaget? 

 Vil det få konsekvenser for revisionsudvalgets arbejde i fremtiden? 

 Påvirkes Intern revisions funktion af forslaget – eksempelvis stilles mere centralt i 

virksomheden, da de besidder en større viden om virksomhedens forhold gennem en længere 

årrække i forhold til ekstern revision, som udskiftes hvert sjette til niende år?  
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Bilag 2A: Interview med Thorkil Nielsen den 10. juli 2012 (resume) 

 

Indledning 

Thorkil Nielsen er chef for intern revision i Handelsbanken Danmark, som er et datterselskab af 

Svenske Handelsbanken. Intern revision har i alt 100 medarbejdere, hvor af syv personer er ansat 

i Danmark. Handelsbanken har godt 60 filialer i hele Danmark. Koncernen Svenske 

Handelsbanken har desuden et Livsforsikringsselskab, som er registreret i Danmark. 

Intern revision udfører finansiel-, operationel- og compliance revision af alle bankens danske 

områder, dog har banken, som loven angiver, en decideret compliance afdeling med tre ansatte, 

som intern revision reviderer og sparrer med. 

Det er Handelsbankens revisionsudvalgs tanke, at intern revision skal udføre så meget revision 

som muligt for at minimere omkostningerne til det eksterne revisionsfirma, men også fordi intern 

revision har et større kendskab til ”forretningen”. Mht. erklæringsopgaverne, som ekstern 

revision skal afgive til Finanstilsynet med videre, udarbejder intern revision alt materialet og 

gennemgår dette sammen med ekstern revisor. 

 

Hvad mener Thorkil Nielsen om EU Kommissionens forordning 

Overordnet mener Thorkil Nielsen, at EU Kommissionens forordning og tiltag er spændende, 

idet revisionsydelsen bliver mere rammet ind og angiver klarere regler for revisorerne, 

virksomheden og dens interessenter. Dette er en styrkelse for revisionsudvalg og intern revision, 

fordi der i en global koncern, som Handelsbanken, kan være forskellige måder at tolke emner. 

Det er derfor godt, at der kommer ”styr på tingene”, da det er en kompleks verden, og der er 

behov for et fælles lovgrundlag; ”Hvis alt var rosenrødt, havde vi nok ikke tænkt på alt det 

her…”, men siger: ”.. en verden, der er alt for lovregulerende, er jeg ikke helt tilhænger af”. 

Mange af EU Kommissionens forslag medfører øgede omkostninger, hvilket også går ud over 

kunderne, fordi de implicit skal betale for de nye lovforslag, der skal implementeres i 

virksomhederne, i form af gebyrer og renter, mener Thorkil Nielsen. 

  



Side 106 af 122 
 

Bilag 2A – fortsat:   

 

Opsummering af Thorkil Nielsens holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

 

  

Revisionsudvalg Firmarotation Ny revisions-

påtegning 

Adskille revision 

og rådgivning 

Fordele - To medlemmer 

er altid bedre end 

ét 

- Ser ting med 

friske øjne 

- Informationsvenlig 

til den almindelige 

læser 

 

- Fint med fokus for 

at styrke uafhængig-

heden 

Ulemper Omkostningstungt 

for virksomhed-

erne 

- Omkostningstungt 

og risikofyldt for 

virksomhederne 

         

- Eksterne revisorer 

mister viden om 

virksomheden 

 - Ingen fast 10 % 

grænse, den skal 

være flydende, fordi 

ny lovgivning kan 

betyde en forøgelse 

af rådgivning 

Andet / 

Forslag 

- Bør graduere i 

forhold til virk-

somhedens 

størrelse 

 

 

  

- Diskussion af hvad 

har regnskabsbruger 

behov for at vide? 

Hvad er state  

of value? (Det vil 

sige hvad giver 

regnskabsbrugere 

værdi) 
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Bilag 2B: Interview med Leif Zilmer den 6. juli 2012 (resume) 

 

Indledning 

Leif Zilmer er intern revisionschef i Topdanmark, hvor intern revision i alt består af otte ansatte. 

Leif Zilmer er statsautoritet revisor og har tidligere været partner i Deloitte med speciale i 

revision af forsikringsselskaber. Den interne revision yder alle tre former for revision af 

virksomheden; Finansiel, operation samt compliance revision og bistår ekstern revision med 

materialer ved udarbejdelse af erklæringer. 

 

Hvad mener Leif Zilmer om EU Kommissionens forordning 

Leif Zilmer mener, at EU Kommissionens forordning har taget overhånd med deres forslag til 

ny revisorregulering, på grund af nogle revisorer ikke kan finde ud af at adskille revision og 

rådgivning: ”Det er svært at udtale sig om revisors uafhængighed, fordi de eksempler der gives 

minder om Enron og Arthur Andersen sagen i USA…, og ja ekstra opgaver kan tage overhånd. 

Tag nu bare i Danmark med DSB-sagen, hvor 5 mio.kr. er revisionshonorar og 45 mio.kr. er 

rådgivning”. Derudover mener han, at Danmark har taget sine forbehold mod, at revisor bliver 

firmaets mand, idet der er indført rotation for den underskrivende revisor hvert syvende år. Leif 

Zilmer mener generelt, at EU Kommissionen med sine forslag ikke har tænkt på påvirkningerne 

af intern revisions funktion og forestiller sig, at de nye forslag til ekstern revision og 

revisionsudvalg får betydning for intern revision i fremtiden. 
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Bilag 2B – fortsat:   

 

Opsummering af Leif Zilmers holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

  

Firmarotation Ny revisions-

påtegning 

Adskille revision og 

rådgivning 

Fordele - Ekstern revisor vil kunne 

tillade sig at være mere kritisk 

i sin påtegning, fordi de 

"alligevel skal skiftes ud"  

(At revisor bliver firmaets 

mand, generelt i EU, kan 

undgås) 

    

Ulemper - Konkurrencen øges ikke som 

tiltænkt, fordi et revisions-

firma skal være stort (ofte big 

four) for at revidere en stor 

virksomhed  

- Seks år ikke lang tid til at få 

indsigt i virksomheden  

- Risiko for besvigelser kan 

stige 

- Der kan komme 

krav om, at intern 

revisionspåtegning 

også skal være mere 

informativ 

- Nogle vil udnytte 10 % 

grænsen til at sætte prisen op 

på revisionshonoraret for at 

få flere rådgivningsopgaver  

- Flere vil hellere yde rådgiv-

ning end revision, fordi 

pengene er større her 

 

Andet / 

Forslag 

- Intern revision vil sidde 

stærkere overfor ekstern 

revision og for virksomheden i 

fremtiden. 

    

 

  



Side 109 af 122 
 

Bilag 2C: Interview med Jan Møiniche den 11. juli 2012 (resume) 

 

Indledning 

Jan Møiniche er revisionschef for intern revision i Lån & Spar Bank, som er en forholdsvis lille 

dansk bank med i alt 350 medarbejdere og godt 20 filialer. Intern revision består af i alt tre 

personer, foruden Jan Møiniche, som er statsautoriseret revisor, er der ansat en aktuar samt en 

kreditekspert.  

 

Intern revision i Lån & Spar Bank yder både finansiel- og risikobaseret revision. Risikobaseret 

revision er i Jan Møiniches terminologi svarende til operationel revision. Den interne revision 

har et nært samarbejde med ekstern revision, grundet bankens lille størrelse, og derfor har Jan 

Møiniche en næsten daglig dialog med den eksterne revisor om specifikke spørgsmål og 

problemstillinger samt drøfter forhold vedrørende ny lovgivning og nye regnskabsregler. Den 

interne revision udarbejder en stor del af det materiale, der vedrører erklæringsopgaver, som den 

eksterne revisor gennemgår samt underskriver.  
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Bilag 2C – fortsat:   

 

Opsummering af Jan Møiniches holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

 

Firmarotation Ny revisionspåtegning Adskille revision og 

rådgivning 

Fordele - Nye øjne på virksom-

heden og ny tilgang til 

revisionen 

- Stiller større krav til 

ekstern revisor 

- Styrker 

uafhængigheden 

- Informationsværdien 

øges 

 

Ulemper - Der går et til to år, før 

den nye eksterne revisor 

er inde i virksomhedens 

systemer, risici osv. 

- En ny påtegning er 

ikke nok, idet 

regnskabsbrugerne ikke 

ved, hvad der præcist 

sker ”indeni” 

virksomheden 

- Revisionshonoraret bliver 

kunstigt og stiger for at få 

flere rådgivningsopgaver 

Andet / 

Forslag 

- Intern revision bliver 

styrket og dermed hele 

virksomheden på sigt 
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Bilag 2D: Interview med Ane Marie Christensen og Anette K. Laursen den 26. juni 2012 

(resume) 

 

Indledning 

Ane Marie Christensen er intern revisionschef i Nordea Bank Danmark samt er ansvarlig på 

koncernniveau for den interne revision, der udføres af regnskabsprocessen og af koncernens 

banker og aktiviteter i Rusland, Polen og de baltiske lande. Anette K. Laursen er senior audit 

manager i Nordea Bank Danmarks interne revision og har ligeledes mange års erfaring med 

intern revision. 

Nordea har global set over 100 ansatte i intern revision, hvoraf godt 30 personer er ansat i 

Danmark. I Nordea udfører den interne revision operationel revision, mens den finansielle 

revision tager ekstern revision sig af. Intern revision bistår som udgangspunkt ikke den eksterne 

revision med erklæringsopgaver, kun i enkelte tilfælde efter specielle aftaler.  

Intern revision er meget engageret omkring Nordea Bank Danmarks revisionsudvalg, hvis møder 

de planlægger på vegne af revisionsudvalgets formand. Ane Marie Christensen og Anette K. 

Laursen deltager i alle revisionsudvalgsmøder, hvor de tager referat og svarer på spørgsmål fra 

revisionsudvalget. I den forbindelse oplever de også, at siden revisionsudvalgets oprettelse er der 

kommet mere fokus på intern revisions ydelser til virksomheden, hvilket er positivt.  

 

Hvad mener Ane Marie Christensen og Anette K. Laursen om EU Kommissionens 

forordning 

Ane Marie Christensens generelle holdning til EU Kommissionens forordning er, at der er 

kommet mere fokus på revisionsudvalgets funktion, hvilket kan ses som et led i at styrke 

virksomhedens Corporate Governance.  
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Bilag 2D – fortsat:   

 

Opsummering af Ane Marie Christensens og Anette K. Laursens holdninger til EU 

Kommissionens forslag: 

 

 

Revisionsudvalg Firmarotation Adskille revision og 

rådgivning 

Fordele - Medlemmerne kan 

drage erfaringer fra 

andre revisionsudvalg, 

da de ofte sidder i flere 

revisionsudvalg 

- Uafhængigheden styrkes 

- Ny revisor ser tingene i et 

nyt perspektiv  

- Revisor bliver mere 

objektiv og mindsker sine 

personlige relationer til 

ledelsen 

- Uafhængigheden styrkes 

Ulemper  - Stort arbejde/proces at 

skifte revisor   

- Ny revisor skal starte 

forfra ved rotation og sætte 

sig ind i virksomheden og 

dens systemer 

- Risikoen for, at revisor 

ikke opdager fejl eller at 

revisor foretager 

fejlvurderinger, stiger 

- Dyrt at skifte revisor 

- Nye revisorer skal sætte sig 

ind i områderne i virksom-

heden = ueffektivt 

Andet / 

Forslag 

- Intern revisions 

arbejde bliver sand-

synligvis påvirket, hvis 

antallet af revisions- 

og regnskabskyndige 

personer øges, hvilket 

kan give flere 

arbejdsopgaver til 

intern revision 

  

 - Bør have et revisionsudvalg 

som aktivt godkender råd-

givningsopgaverne over et vis 

beløb 
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Bilag 2E: Interview med Tom Vile Jensen den 10. juli 2012 (resume) 

 

Indledning 

Tom Vile Jensen er direktør for Erhvervspolitisk Center i FSR – danske revisorer, som er en 

branche organisation for godkendte revisorer i Danmark.  

 

Hvad mener Tom Vile Jensen om EU Kommissionens forordning 

Tom Vile Jensen mener, at EU Kommissionen har lavet et diskussionsoplæg til ny 

revisorregulering for at få alle interessenter til at udtrykke deres holdninger, og derfor er nogle af 

forslagene meget kontroversielle. Der er stor fare for, at de mange forslag på en gang vil have 

den effekt, at fokus på de essentielle problemer mistes.  

På vegne af FSR – danske revisorer er han enig med EU Kommissionen i, at det er uacceptabel 

at gøre ingenting som følge af Finanskrisen og mener også, at revisorbranchen bør reguleres, 

men slet ikke i den grad, som EU Kommissionens forordning lægger op til. FSR – danske 

revisorer bakker op om en række forslag, men er også meget uenige om andre forslag. ”Der er 

behov for at gøre noget – det mener vi jo alle sammen”. EU Kommissionen har sandsynligvis 

haft et ønske om, at revisorbranchen selv skulle komme med forslag til områder, hvorpå der kan 

ske ændringer, hvilket EU Kommissionen netop er lykkes med, idet IAASB har fremlagt et 

forslag til ny revisionspåtegning. Desuden mener han, at de konkrete og ”nemmere” forslag bør 

vedtages og implementeres med det samme som eksempelvis fælles ISA’er.  
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Bilag 2E – fortsat:   

 

Opsummering af Tom Vile Jensens holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

 

Revisionsudvalg Firmarotation Ny 

revisionspåtegning 

Adskille revision 

og rådgivning 

Fordele - Styrker revisorers 

andel i bestyrelser 

(frem for advo-

kater og jurister i 

dag) 

- Styrker 

uafhængigheden  

 

- Mere forståelig og 

informativ til 

regnskabsbrugerne 

  

Ulemper - Ikke nok egnede 

kandidater 

- Omkostnings-

tungt  

- Mindsker 

kvaliteten og 

fleksibilitet 

- Krav om tegn/ 

sider er slet ikke til 

at leve med (bør 

have fokus på 

kvalitet frem for 

kvantitet) 

Honoraret vil nok 

stige, så 10 % kan 

udgøre en højere 

andel 

Andet / 

Forslag 

  

  

  - I DK fungerer 

adskillelse af 

revision og 

rådgivning godt 

pga. de etiske 

regler 
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Bilag 2F: Interview med Henrik Carmel den 28. juni 2012 (resume) 

 

Indledning 

Henrik Carmel er fagkonsulent i Erhvervspolitisk Center i FSR – danske revisorer, som er en 

branche organisation for godkendte revisorer i Danmark.  

 

Hvad mener Henrik Carmel om EU Kommissionens forordning 

Henrik Carmel siger, at man i FSR – danske revisorer er meget fokuseret på, om EU 

Kommissionens forslag, hver især gavner kvaliteten i revisors arbejde eller ej. Eksempelvis hvis 

revisor ikke må yde rådgivning om skat eller regnskabsmæssige spørgsmål, vil kvaliteten i 

revisionen dale.  

Generelt anbefaler Henrik Carmel, på vegne af FSR – danske revisorer, at EU Kommissionen 

implementerer de mindre diskussionsskabende forslag step by step, for eksempel de fælles 

revisionsstandarder (ISA) og det etiske kodeks. Det etiske kodeks angiver i dag, hvilke 

forholdsregler revisorer skal tage inden, de påtager sig rådgivningsopgaver. De mere 

gennemgribende forslag, bør man vente med, fordi der måske allerede om 5-10 år viser sig at 

være et behov for en fælles revisorregulering på verdensplan grundet den store globalisering for 

virksomhederne, der ofte har aktiviteter i Asien, USA og EU.  

EU Kommissionens forslag om ny revisorregulering sker for tidligt i forhold til ikrafttrædelsen 

af det 8. Selskabsdirektiv. I EU bør man først have fokus på, at alle EU landene får 

implementeret det 8. Selskabsdirektiv, førend man for eksempel begynder at snakke om nye krav 

til revisionsudvalget, idet nogle EU medlemslande ikke har implementeret kravene om oprettelse 

af revisionsudvalg endnu.  
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Bilag 2F – fortsat:   

 

Opsummering af Henrik Carmels holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

 

Revisionsudvalg Firmarotation Adskille revision og 

rådgivning 

Fordele - Kan styrke 

revisionskvaliteten 

    

Ulemper - Ressourcetungt samt 

tidsmæssigt og økono-

misk byrde for virk-

somheden  

- Svært at finde mange 

nye kandidater 

- Revisionsfirmaet 

mister sin opbyggede 

viden om virksomheden 

(ekspertisen smides 

væk)  

- Store omkostninger  

- Gavner ikke kvaliteten 

i revisionen 

- Kvaliteten i revisionen 

falder (synergieffekten 

forsvinder) 

- Viden forsvinder om 

virksomheden 

- Mister virksomheds 

forståelse 

Andet / 

Forslag 

- I Danmark bør revi-

sionsudvalget bestå af 

ikke- bestyrelses-

medlemmer 

- Stiller intern revision 

mere centralt, da de 

samler trådene op 
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Bilag 2G: Interview med Søren Thorup Sørensen den 5. juli 2012 (resume) 

 

Indledning 

Søren Thorup Sørensen er formand for flere revisionsudvalg, blandt andet i Topdanmark, TDC 

og Falck. Han er statsautoriseret revisor og tidligere været partner i KPMG, hvor han også har 

siddet i ledelsen. Derudover har han været CFO i A.P. Møller-Mærsk og medlem af flere 

bestyrelser. I dag er han administrerende direktør for Kirkbi A/S. Søren Thorup Sørensen 

mener selv, at han har stor erfaring og lever op til de kvalifikationer, der kræves for at kunne 

sidde i et revisionsudvalg, idet han har siddet med omkring bordet i flere revisionsudvalg i 

forskellige roller. 

 

Hvad mener Søren Thorup Sørensen om EU Kommissionens forordning 

”Fordi der har været nogle få dårlige eksempler bør der ikke skydes med spredehagl”, sådan 

indleder Søren Thorup Sørensen sin holdning til EU Kommissionens forordning og mener 

derfor, at EU skal passe på med ikke at lovgive ud fra at enkelte banker, der har gjort det skidt, 

da dette går ud over mindre industrivirksomheder. Det er derfor vigtigt at skelne imellem 

eksempelvis industrivirksomheder og finansielle virksomheder, fordi der er forskel i 

transaktionerne og deres kompleksitet
211

.  

Søren Thorup Sørensen mener, det er vigtigt at huske på, at revisionsudvalget også består af 

andre dygtige medlemmer, som hver i sær har sine kompetencer inden for ledelse, strategi og 

økonomi, og det er derfor væsentligt at se på helheden i revisionsudvalget og ikke kun fokusere 

på medlemmerne med revisions- og regnskabsmæssige kompetencer. ”Det er vigtigt at huske på, 

at revisionsudvalget er forberedende til bestyrelsen, hvor man har mulighed for at drøfte ting 

med revisorerne på et højere niveau, men på et uformelt plan med plads til dialog og 

drøftelser”
212

. 

 

  

                                                           
211

 Søren Thorup Sørensen, 12:30 til 16:10 
212

 Søren Thorup Sørensen, 12:30 til 16:10 
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Bilag 2G – fortsat:   

 

Opsummering af Søren Thorup Sørensens holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

 

Revisionsudvalg Firmarotation Adskille revision 

og rådgivning 

Obligatorisk 

udbud 

Fordele     (- Acceptabelt 

forslag hvis 

grænsen hæves fra 

10 % til f.eks. 50 %) 

 

Ulemper - ”Nørder 

kommer til at tale 

med nørder”  

 

- Meget svært at 

skifte revisions-

firma, hvis virk-

somheden har 

aktiviteter globalt 

- Tager tid for 

revisor at sætte sig 

ind i virksom-

heden, hvilket gør 

revisionen ikke er 

effektiv 

- Økonomiske 

omkostninger 

byrden lægges 

på virksomhed-

erne 

- Forbedrer ikke 

uafhængigheden, da 

revisors integritet er 

vigtig for at over-

leve  

- Administrative 

byrder for virksom-

heden 

- De mindre revi-

sionsfirmaer har 

ikke kompetencer, 

branchekendskab og 

specialistviden til at 

levere en god revi-

sionsydelse, hvorfor 

de alligevel bliver 

derfor valgt fra 

Andet / 

Forslag 

- Vigtigt at 

skelne imellem 

finansielle og 

industri virk-

somheder pga. 

transaktionernes 

kompleksitet 

- Nuværende krav 

om kvalitetsefter-

syn, etiske regler, 

lovgivning om 

partner rotation 

fungerer godt i 

Danmark og 

medfører meget 

fokus på uafhæn-

gigheden  

- Allerede forud 

defineret hvilke 

opgaver revisor må 

påtage sig  

- Styrker den 

eksterne revisors 

faglighed at få 

kendskab til 

virksomheden 

igennem rådgiv-

ningsopgaver 
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Bilag 2H: Interview med Jens Jørgensen den 15. august 2012 (resume) 

 

Indledning 

Jens Jørgensen har siden 2008 været revisionsudvalgsformand i Svenske Handelsbanken 

Livsforsikring, som er registreret i Danmark. Han er på nuværende tidspunkt regnskabschef i 

Pensionskasserne for apotekere og farmaceuter samt farmakonomer.  Derudover er han 

statsautoriseret revisor, hvor han har mere end 25 års erfaring med revision og rådgivning af 

finansielle virksomheder. Jens Jørgensen ser det selv som en fordel, at han har været revisor og 

i dag er med i administrationen af et selskab, når der diskuteres ting i revisionsudvalget. Det 

betyder, at han kan se sagen fra flere sider, men også at han kan få inspiration og input fra hans 

nuværende job.  

Revisionsudvalget består af tre medlemmer, som afholder fire møder årligt, og som typisk ligger 

en uge før bestyrelsesmøderne. Derudover deltager der ofte en aktuar. Ekstern revisor og intern 

revision deltager på mødet omkring årsrapporten og i efteråret omkring planlægningen af næste 

års revision. Derudover deltager den interne revisionschef på bestyrelsens møder. Jens 

Jørgensen mener, at hele bestyrelsen i princippet kunne varetage revisionsudvalgets opgaver, da 

der kun mangler en mand fra bestyrelsen på revisionsudvalgets møder, og fordi virksomheden er 

lille, men de følger retningslinjerne i lovgivningen som et led i virksomhedens Corporate 

Governance. 
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Bilag 2H – fortsat:   

 

Opsummering af Jens Jørgensens holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

  

Revisionsudvalg Firmarotation Adskille revision og 

rådgivning 

Fordele - Giver mening i store 

virksomheder med 

komplekse transaktioner 

(men ikke i Danmark) 

- Lavere pris på 

revisionsydelsen      

- Øger uafhængigheden                    

- Nye øjne på virksomheden  

  

Ulemper - Overkill i mindre 

virksomheder                          

- Giver problemer i 

pensionskasserne, fordi 

de har vedtægter om, at 

halvdelen af bestyrelsens 

medlemmer skal være 

medarbejdervalgte  

 

- Større udgifter til 

administrationen                                

- Oplæring af nye revisorer i 

virksomheden                      

- Mindre danske revisions-

firmaer har ikke kompe-

tencerne og erfaringerne i 

dag 

  

Andet / 

Forslag 

- Bør graduere i forhold 

til virksomhedens 

størrelse 

 - Partner rotation forskudt 

af firmarotation 

- Revisor er i dag 

bundet af de etiske 

retningslinjer som 

naturligt begrænser 

rådgivningsopgaverne 
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Bilag 2I: Interview med Anne Rømer den 17. august 2012 (resume) 

 

Indledning 

Anne Rømer er medlem af revisionsudvalget for Nordea Bank Danmark og er til daglig director 

i Centre Finance for Mærsk Line, hvor hun har ansvaret for controlling, consolidation & 

reporting. 

Hun har en baggrund som statsautoriseret revisor i KPMG og har siden været intern 

revisionschef i TDC. Anne Rømer anses for det uafhængige medlem i Nordea Bank Danmarks 

revisionsudvalg. 

Hun er valgt til Nordeas revisionsudvalg, fordi hun har kendskab til branchen og tidligere har 

været ekstern revisor for Nordea Bank Danmark, dette sætter hende i stand til at aktivt kunne 

spørge ind til specifikke processer og problemstillinger i banken, hvilket hun ser som en klar 

fordel for banken og hende selv. 
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Bilag 2I – fortsat:   

 

Opsummering af Anne Rømers holdninger til EU Kommissionens forslag: 

 

 

Revisionsudvalg Firmarotation Adskille revision 

og rådgivning 

obligatorisk udbud 

Fordele - Medlemmer med 

revisionsbaggrund 

har måske en 

større forståelse 

end medlemmer 

med udelukkende 

regnskabsmæssig 

baggrund 

- To er altid bedre 

end én 

- Nye øjne ser på 

revisionen  

- Revisorer vil ikke 

lade sig påvirke af 

direktionen/bestyre

lsen 

  - Godt for aktio-

nærerne idet der 

kommer fokus på 

ydelsen 

Ulemper - Der skelnes ikke 

imellem store og 

små virksomheder 

samt transaktion-

ers kompleksitet  

- Omkostningerne 

øges 

- Svært at finde 

egnede kandidater 

- Viden tabes 

- Det bliver en 

dyrere og dårligere 

revision de første 

par år 

- Virksomheden får 

ikke den bedste 

rådgivning af de 

revisorer som 

kender virksom-

hedens processer.  

- Beløb/procent 

grænse giver ingen 

mening 

- Kræver meget af 

virksomheden og de 

revisionsfirmaer 

som byder på 

opgaven (både 

ressourcemæssigt 

og økonomisk)  

- De mindre 

virksomheder har 

ofte ikke kapacitet 

til at levere 

revisionsydelsen? 

Andet / 

Forslag 

- Vigtigt med de 

rette kompetencer 

frem for antallet 

af medlemmer 

  - Bør give revisions-

udvalget bemyndig-

else til at godkende 

rådgivningsopgaver

ne, da dette vil 

styrke 

virksomhedernes 

Corporate 

Governance 

  

 


