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Executive Summary
This thesis investigates auditor selection in Denmark. A questionnaire survey was conducted to examine
how companies differentiate between auditors, focusing especially on the factors, which influence the
selection of an auditor and how companies identify the selected auditor or the audit firms obtain tenders
from.

Theoretically auditing can be characterized as an experience good where quality is not readily
determinable prior to purchase, but is learned through experience with the good, that is, after the audit is
completed.

Survey answers from 1,217 Danish companies, show that they primarily find their selected auditor, or the
chosen audit firms to obtain tenders from, through personal or professional networks. Recommendations
or knowing the auditor in advance via non-audit services is also a common way. For a majority of the
companies, the change in auditor resulted in a fee reduction in the year of change. Especially the
companies that invited audit firms to tender achieved a significant reduction compared to those companies
that did not do this. The results of the survey further show that companies in general are of the opinion
that they have made an informed decision and that fee is less important for companies who believe they
made an informed decision.

In the questionnaire the companies were asked on a seven-point scale to rate 18 factors, representing the
following six categories: fee, technical skills, audit and non-audit services, communication, auditor
personality and reputation. The results show that good chemistry in the relationship with the auditor is the
most important factor in the auditor selection when rated on a scale. Rated next is meeting deadlines,
involvement in and understanding of the company, and rapid respons to inquiries. The results are in
accordance with those of prior studies of auditor selection using the same method of questioning and
concluding that fees are not the dominant factor. In this thesis, the companies were also asked to prioritize
the factors, which ranked fee as the most important factor. Coupled with the fact that many companies
invite audit firms to tender and thereby save money on fees, it is concluded that fee is a dominant factor
in auditor selection, especially for smaller companies.
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KAPITEL 1 - INDLEDNING 

1.1 Problemstilling 
Revisionsmarkedet er drevet af virksomhedernes efterspørgsel efter revisions- og rådgivningsydelser. Et 
revisorvalg er et klassisk køb af en ydelse, hvor virksomheden er køber, og revisor er sælger. I denne 
afhandling forstås ved et revisorvalg, at en virksomhed skifter fra et revisionsfirma til et andet uafhængig 
af, om valget er at følge med en personlig revisor. Værdien af et årsregnskab afhænger i afgørende grad 
af regnskabsbrugernes tillid til, at oplysningerne i regnskabet er retvisende. Af samme grund er der 
lovbestemt revisionspligt for virksomheder over en vis størrelse til at lade årsregnskabet revidere. At 
afgive erklæring om regnskabernes korrekthed, og dermed skabe tillid til den finansielle information, er 
fundamentet for revisors eksistensgrundlag.    

Revision som ydelse er karakteriseret ved, at køber først kender kvaliteten af varen eller ydelsen efter 
købet; i dette tilfælde først efter, at revisionen er udført. På tidspunktet for revisorvalget er der 
asymmetrisk information mellem sælger og køber, idet revisor har viden om kvaliteten af ydelsen, som 
virksomheden først opnår efter arbejdet er udført af revisor. Det er en markedsfejl, som forsøges 
imødegået gennem regulering af udbyder, ved eksempelvis krav til revisors faglige kvalifikationer såsom 
uddannelseskrav og tvungen efteruddannelse, regulering af revisors adfærd og uafhængighed via 
revisionsstandarder, samt offentlig kontrol med det udførte arbejde. Regulering af revisionsmarkedet er 
således nødvendig for at skabe de bedst mulige rammer for, at kvaliteten af revisionsydelsen kan vurderes 
af virksomhederne og regnskabsbrugerne, hvilket i sidste ende er essentielt for revisors troværdighed. 
Risikoen er et marked hvor køberne, som følge af, at de ikke har grundlag for at vurdere kvaliteten på 
forhånd, kun er villige til at betale en gennemsnitspris, hvilket ikke giver sælgerne incitament til at yde 
høj kvalitet (Akerlof, 1970). 

Konkurrencen på revisionsmarkedet er øget under den finansielle krise, som for virksomhederne har 
betydet større fokus på omkostningsminimering, herunder på revisionshonoraret. Revisorernes 
brancheorganisation, FSR – danske revisorer, har i den forbindelse udtalt: 

”Konkurrencen blandt revisorerne er intensiveret, der er kamp om kunderne. Prisen spiller derfor 
en langt større rolle, og det rammer revisorernes indtjening” (FSR - danske revisorer, 2013). 

En analyse af revisionshonorarerne i de 100 største danske virksomheder udført af (Økonomisk Ugebrev, 
2013) viser, at det gennemsnitlige revisionshonorar faldt med knap 5% alene fra 2011 til 2012. Andre 
ændringer i adfærden på revisionsmarkedet viser sig blandt andet ved, at revisionsydelsen i højere grad 
sendes i udbud. I nærværende afhandling forstås ved et udbud, at en virksomhed indhenter tilbud fra to 
eller flere revisionsfirmaer. Med revisors rolle for øje kan sådanne ændringer af adfærden på markedet 
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potentielt være bekymrende, fordi opfattelsen af kvalitet kompromitteres og revisors uafhængighed trues 
(Beattie & Fearnley, 1998). 

Spørgsmålet er, om revisionshonoraret er den eneste faktor der har betydning, når virksomheder skal 
vælge revisor. Tidligere studier af virksomheders revisorskift- og valg viser, at der sjældent kun er én 
afgørende årsag til beslutningen om at skifte eller ved afgørelsen af, hvem der skal være den nye revisor. 
Flere undersøgelser (Addams & Allred, 2005b; Stanny, Anderson, & Nowak, 2000) viser, at revisors 
faglige og branchespecifikke viden, samt det personlige forhold til revisor har større betydning end 
revisionshonoraret, når en revisor vælges.  

1.2 Problemformulering 
Et revisorskifte består af flere faser af beslutninger, hvorfor det er nødvendigt at skelne mellem de 
forskellige overvejelser som virksomhederne gør sig. Først, træffes beslutningen om ikke at fortsætte med 
den siddende revisor med dertilhørende årsager. Dernæst træffes beslutningen om, hvem der skal være ny 
revisor. Hvis en virksomhed vælger at fastholde en revisor, knytter der sig en række overvejelser til dette 
valg. 

Tidligere undersøgelser (Beattie & Fearnley, 1998; Stanny et al., 2000) viser, at betydningen af faktorer 
ikke nødvendigvis er ens i de tre situationer, selvom situationerne er beslægtede. Valget af en ny revisor 
afhænger af opfattelser og vurderinger af revisionsfirmaet set udefra, mens beslutningerne om skifte og 
fastholdelse af revisor er baseret på virksomhedens erfaringer, herunder med revisors indfrielse af 
forventninger og løfter (Hermanson, Plunkett, & Turner, 1994). Fokus i denne afhandling er fasen, hvor 
virksomhederne tager beslutning om valg af ny revisor, efter de har besluttet at skifte. På denne baggrund 
opstilles følgende problemformulering: 

Hvordan differentierer danske virksomheder mellem revisorer, når de vælger ny revisor? 

Til besvarelsen af problemformuleringen er det fundet nødvendigt at formulere en række problemstillinger 
i form af underspørgsmål til problemformuleringen. I afhandlingens teori- og analysekapitler vil 
behandlingen af underspørgsmålene bidrage med særskilt viden, som tilsammen vil skabe grundlaget for 
besvarelsen af problemformuleringen. På denne baggrund opstilles følgende underspørgsmål og 
beskrives, hvordan de vil bidrage til besvarelsen af problemformuleringen: 

 Hvad karakteriserer markedet for revision og revision som ydelse? 

Besvarelsen af dette underspørgsmål vil bidrage med en redegørelse af den økonomiske teori, der 
skaber teoretisk kontekst for afhandlingens undersøgelse. Dette behandles i Kapitel 2. 
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 Hvilke resultater viser tidligere undersøgelser om revisorvalg?  

Et litteraturstudie af andre undersøgelser om revisorvalg vil bidrage med viden om metoderne 
anvendt, samt hvilke faktorer, der konkluderes at have indflydelse på virksomheders revisorvalg. 
Besvarelsen af dette underspørgsmål vil sætte rammen for afhandlingens metode og bidrage til 
diskussionen af afhandlingens resultater. Dette behandles i Kapitel 3. 

 Hvilke udvælgelseskriterier har indflydelse på revisorvalget og hvordan prioriteres de af 
virksomhederne?  

Besvarelsen af dette underspørgsmål vil bidrage med viden om, hvilke faktorer omkring revisor, der 
har indflydelse på virksomhedernes revisorvalg og med hvilken vægtning. Dette behandles i Kapitel 
5. 

 Hvordan får virksomheder kendskab til den revisor der vælges eller de der indhentes tilbud hos? 

Besvarelsen af dette underspørgsmål giver indsigt i, hvordan virksomhederne finder netop det 
revisionsfirma der vælges eller de revisionsfirmaer, der indhentes tilbud fra. Viden om omfanget og 
motivationen bag virksomhedernes indhentning af tilbud bidrager til forståelsen af, hvilke faktorer 
der har indflydelse på virksomhedernes revisorvalg. Dette behandles i Kapitel 6. 

1.3 Afgrænsning 
Afhandlingens dataindsamling er udført på baggrund af følgende afgrænsninger af det empiriske felt:  

 Geografisk er feltet afgrænset til det danske revisionsmarked, eksklusiv Grønland og Færøerne.  

 Revisionsmarkedets aktører på efterspørgersiden er afgrænset til enkeltmandsvirksomheder, 
anpartsselskaber og aktieselskaber.  

 Den tidsmæssige afgrænsning begrænser sig til revisorvalg, der er foretaget i perioden 2008-2013. 

 
Udover ovenstående afgrænsninger til det empiriske felt, er følgende emneafgræsning valgt: 

 Den praktiske proces omkring overvejelserne og valg af ny revisor vil ikke være genstand for 
undersøgelse. Dette dækker eksempelvis hvilke personer i virksomheden, der er involveret i 
processen, typen af kommunikation med revisor og den tidsmæssige udstrækning. 

 Konklusionerne omkring klienternes præferencer ved revisorvalg vil ikke blive behandlet med det 
formål at give anbefalinger til revisionsmarkedets udbydere i et marketing perspektiv. 
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1.4 Videnskabsteoretisk synspunkt 
Dette afsnit redegør for valget af videnskabsteoretisk retning og introducerer afhandlingens metode, samt 
de grundlæggende overvejelser bag metodevalget. Metoden uddybes yderligere i Kapitel 4 ’Metode’.  

Det videnskabsteoretiske synspunkt i afhandlingen er kritisk realisme. Valget af videnskabsteoretisk 
retning sætter rammen for, hvordan jeg som undersøger opfatter ’virkeligheden’ i afhandlingen og er 
styrende for opfattelsen af de resultater der nås. Videnskabsteorien definerer, hvad videnskab er, og er 
bestemmende for den forståelse, der ligger bag tilgangen til videnskabsteoriens bestanddele.  

Genstandsfeltet for afhandlingen er det danske marked for revision. I lyset af kritisk realisme er det en 
grundlæggende antagelse, at relationerne mellem aktørerne på markedet eksisterer uafhængigt af 
undersøgeren (Jespersen i Fuglsang, Bitsch Olsen, & Rasborg, 2013). Det er ligeledes en grundlæggende 
antagelse, at relationerne og strukturerne på markedet er foranderlige. Virkeligheden er en realitet og 
eksisterer uanset, hvilke teorier forskere kommer frem til om markedet og uafhængigt af, hvad der 
observeres. Det betyder, at jeg som undersøger tilstræber at finde stiliserede sammenhænge, dog med den 
erkendelse, at undersøgelsen ikke fører til sikker viden om genstandsfeltet. I kritisk realisme arbejdes der 
med tre niveauer; det empiriske, det aktuelle og det dybe niveau. Det empiriske og aktuelle niveau kan til 
en hvis grad observeres, men der vil altid være en usikkerhed omkring det dybe niveau, hvorfor der er en 
erkendelse af, at fuldkommen viden om helheden ikke kan opnås, selvom det er en realitet (Jespersen i 
Fuglsang et al., 2013). Jeg erkender dermed som undersøger, at der er usikkerhed forbundet med den 
viden der opnås om markedet for revision og aktørernes adfærd. Det følger heraf, at undersøgelsens 
resultater ikke er udtryk for en endegyldig sandhed, men en stiliseret viden om genstandsfeltet. 

Ved denne undersøgelse af revisionsmarkedet kan der opnås viden om, hvilke forhold omkring revisor 
der tillægges betydning når danske virksomheder vælger ny revisor. Herunder kan der opnås indsigt i 
revisionshonorarets relative betydning set i forhold til andre givne omstændigheder. Der anvendes 
kvantitativ metode til undersøgelsen af markedet, da det giver mulighed for systematisering og analyse af 
data. I overensstemmelse med opfattelsen af, at stiliserede teorier om virkeligheden er det tætteste vi kan 
komme sandheden, er metoden velegnet til at give resultater, der kan generaliseres for en større gruppe. 
Der vil konkret blive foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder, der har skiftet 
revisor. I søgen efter en repræsentativ undersøgelse, er et spørgeskema velegnet til at give en større 
mængde data. Som følge af antagelsen om revisionsmarkedet som et uafhængigt og foranderligt system 
er vilkårene for undersøgelsen kendetegnet ved usikkerhed med begrænset viden som følge. Usikkerheden 
kommer både til udtryk i den måde spørgsmålene stilles, respondenternes besvarelser og fortolkningen af 
deres svar. I denne afhandling er det et vilkår for den kvantitative undersøgelse, at der er usikkerhed 
forbundet med fortolkningen af svarene i forhold til at drage konklusioner der giver et retvisende billede, 
fordi spørgsmålene er lukkede og dermed ikke giver plads til nuancer eller dybde i respondenternes svar. 
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I afhandlingen drages der konklusioner ved retroduktion; en kombination af induktion og deduktion. 
Analysen vil veksle mellem de to ved at gå fra teori til empiri og derefter fra empiri til teori. Ved denne 
fremgangsmåde startes og afsluttes på det generelle niveau, i tråd med det videnskabsteoretiske 
udgangspunkt om at opnå en stiliseret opfattelse af revisionsmarkedet.  

1.5 Afhandlingens struktur  
I kapitel 2 gennemgås den økonomiske teori om ’experience goods’, som grundlag for forståelsen af 
revision som ydelse, revisionsmarkedets strukturer og aktørernes incitamenter og adfærd.  

I kapitel 3 sætter et litteraturstudie rammen for opbygningen af afhandlingens empiriske undersøgelse. 
Tidligere undersøgelser om revisorvalg gennemgås med det formål at skabe et overblik over hvad 
forskningen viser, hvilke metoder der anvendes og hvilke problemstillinger det er interessant at undersøge 
dybere. Ud fra undersøgelsernes resultater bliver væsentlige og relevante elementer identificeret og 
danner grundlaget for metoden, strukturen og indholdet i denne afhandlings undersøgelse. 

I kapitel 4 behandles valget af metode til afhandlingens empiriske undersøgelse. Kapitlet indeholder en 
redegørelse for de metodiske overvejelser, herunder begrundelse for valget af metode, udvælgelse af 
respondenter og beskrivelse af den konkrete opbygning og udførelse af undersøgelsen. 

Kapitel 5 til 6 indeholder afhandlingens analyse. Resultaterne fra den empiriske undersøgelse præsenteres 
og diskuteres med inddragelse af teori, resultater fra tidligere studier og kritik af den anvendte metode. I 
kapitel 5 analyseres virksomhedernes vurdering af forskellige faktorers indflydelse på deres revisorvalg. 
Kapitel 6 omhandler, hvordan virksomhederne finder frem til den valgte revisor eller de revisionsfirmaer 
der indhentes tilbud hos.  

I kapitel 7 konkluderes der på de fundne resultater og problemformuleringen besvares. 
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KAPITEL 2 - TEORI 

Dette kapitel tager udgangspunkt i teorierne om experience goods og market for lemons i deres originale 
form, samt i forhold til revisionsydelsen og revisionsmarkedet. Økonomisk teori kan bidrage med en 
beskrivelse af, hvordan aktørerne på et marked agerer, herunder deres incitamenter og interne 
sammenhænge. De økonomiske teorier kan anvendes til at forstå principperne på markedet, de 
beslutninger aktørerne træffer, samt incitamenterne bag deres beslutninger (Nagle, 1984). Efterfølgende 
redegøres for revisionspligt og revisorvalg i Danmark. 

2.1 Revisionsydelsen som ’experience good’ 
Revisionsydelsen kan karakteriseres som en ’experience good’ (Craswell & Francis, 1999). Experience 
goods er kendetegnet ved, at køber først kender kvaliteten af ydelsen når den er afprøvet, det vil sige når 
revisionen er udført.  

Revisors rolle udspringer af behovet for at have en kompetent, uafhængig person til at erklære sig om, 
hvorvidt årsregnskabet er retvisende for en given virksomheds økonomiske situation (Füchsel, Gath, 
Langsted, & Skovby, 2010). Revisionsydelsen består således i, at tilføre troværdighed og tillid til den 
finansielle information i form af en påtegning på årsregnskabet, som er tilgængelig og skaber værdi for 
offentligheden. Derudover indgår også i ydelsen, at revisor under revisionen skaber værdi for ledelsen 
ved rapportering om virksomhedens operationelle drift og interne kontroller. Begge dele af 
revisionsydelsen har de karakteristiske træk for en experience good, men især kvaliteten af revisors 
levering af privat information til ledelsen er svær at vurdere før revisionen har været udført.    

Det er en generel antagelse i økonomisk teori, at rationelle købere har brug for information om pris og 
kvalitet forud for købet, for at kunne træffe en informeret beslutning (Craswell & Francis, 1999). 
Information om pris kan opnås ved søgning, med forøgede søgeomkostninger som følge. For en række 
varer og ydelser er der samme mulighed for at opnå eksakt information om kvaliteten. Dette er ikke 
tilfældet for en experience good, såsom revisionsydelsen, for hvilken kvaliteten er svær og 
omkostningsfuld at vurdere forud for købet. Der eksisterer dog en opdeling på revisionsmarkedet, hvor 
veletablerede omdømmer for revisionsfirmaerne i ’Big Four’ signalerer en vis grad af information om 
kvaliteten, der kan forventes i forhold til revisionsfirmaer uden for Big Four. Yderligere kan reklame fra 
revisionsfirmaer, offentlige eller private bedømmelser af revisionsfirmaer, eget kendskab til revisor eller 
anbefalinger af revisorer fra andre bidrage med information om kvaliteten (Shapiro, 1983). Alle disse 
kilder til trods, vil den faktiske kvalitet af revisionsydelsen altid først være mulig at vurdere efter, at 
revisionen er udført (Craswell & Francis, 1999).  

Det er ikke kun køberne på revisionsmarkedet, der er udfordret af, at kvaliteten ikke kan vurderes forud 
for valget af revisor. For udbyderne af revisionsydelsen, revisionsfirmaerne, giver det også anledning til 
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overvejelser, at ydelsen er en experience good. Dels i forhold til, hvordan virksomhederne skal opfordres 
til at vælge revisor på trods af, at kvaliteten ikke kan vurderes forud for købet. Den mest oplagte måde at 
opfordre virksomheder vil være indledningsvis at sænke prisen. Dette giver imidlertid anledning til en 
problemstilling i forhold til pris som et signal om kvalitet (Craswell & Francis, 1999). Hvis en lavere pris 
opfattes af køberne som et signal om lav kvalitet, vil de måske ikke have interesse i at købe ydelsen. 
Derudover må revisionsfirmaerne ved næste års revision efterfølgende hæve revisionshonoraret, så det 
svarer til ydelsens faktiske kvalitetsniveau, som virksomheden på dette tidspunkt har opnået erfaring med.     

2.2 The market for ’lemons’ 
At kvaliteten af revisionsydelsen ikke kan vurderes forud for valget af revisor betyder, at der er 
asymmetrisk information mellem klient og revisor. Asymmetrisk information opstår når en part har mere 
information end den anden part (Nagle, 1984). Et revisorvalg, og dermed et salg af en revisionsydelse, 
hvor revisor kender kvaliteten af ydelsen der sælgers, men hvor køber først kender kvaliteten efter købet 
er et klassisk eksempel på en situation med asymmetrisk information. Denne situation gør det 
problematisk for virksomhederne at differentiere på kvalitet mellem revisorerne på markedet.  

Akerlof (1970) var den første til at undersøge problematikken omkring asymmetrisk information i et 
studie af køberes usikkerhed forbundet med at skelne lav og høj kvalitet på markedet. Studiet tog 
udgangspunkt i et eksempel med markedet for brugte biler. Den relativt store prisforskel mellem en ny bil 
og en nykøbt bil der netop har forladt fabrikken, anvendes til at illustrere problematikken omkring 
asymmetrisk information. Akerlof afviser hypotesen om, at prisforskellen blot er udtryk for glæden ved 
at købe en ny bil og forklarede det i stedet med asymmetrisk information, idet prisen for en brugt bil som 
regel er væsentlig lavere end nyprisen fratrukket den reelle værdiforringelse.   

I eksemplet kan der en bil være ny eller brugt, samt god eller dårlig. En dårlig bil er en såkaldt ’lemon’, 
som er en vare, der viser sig at være af ringere kvalitet end gennemsnittet. Både nye og brugte biler kan 
være gode eller dårlige. For nye biler er der en risiko for at købe en lemon, men hverken sælger eller køber 
har viden om, hvilke specifikke biler der er lemons. Når en bil har været brugt vil ejeren til gengæld have 
opnået viden om kvaliteten af den og der opstår dermed asymmetrisk information, fordi sælger nu har 
mere information end køber. Når køberne ikke kan kende forskel på gode biler og lemons på 
brugtbilsmarkedet, vil de blive solgt til den samme pris. Det vil give ejere af lemons incitament til at sælge 
bilen og der vil derfor være en overvægt af lemons på markedet. Købernes risiko for at købe en lemon er 
altså større på brugtbilsmarkedet end på ny bils markedet, hvor der ikke er asymmetrisk information 
(Akerlof, 1970).  

Når køberne på markedet ikke kan skelne god og dårlig kvalitet fra hinanden, vil de antage en 
gennemsnitskvalitet. Tilsvarende vil de ikke være villige til at betale en over-gennemsnits pris, som 
kompensation for at de risikerer at købe en lemon. Det skaber et problem for sælgerne af de varer, der er 
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af en kvalitet over gennemsnitskvaliteten, som tvinges enten til at forringe kvaliteten, trække sig fra 
markedet eller acceptere en lavere pris, som ikke afspejler varens eller ydelsens værdi (Nagle, 1984).  

Ovenstående problematik kan overføres på alle markeder, hvor der eksisterer asymmetrisk information 
mellem køber og sælger. På revisionsmarkedet, hvor ydelsen er en experience good, er der asymmetrisk 
information mellem revisor og virksomhed om ydelsens kvalitet. Der er asymmetrisk information, fordi 
revision som ydelse indeholder viden og erfaring fra personer, og fordi den ydelse der leveres ved en 
revision, kan være relativt svært at forstå (OECD, 2009). Risikoen ved et ureguleret revisionsmarked er 
et ’market for lemons’, hvor virksomhederne må differentiere på revisionshonoraret, fordi de ikke kan 
kende forskellige niveauer af kvalitet fra hinanden. Set i lyset af revisors rolle er det essentielt, at der er 
tillid til, at der leveres høj kvalitet. Det ville skabe et marked, hvor revisorerne ikke har incitament til at 
levere over gennemsnitskvalitet og på sigt vil revisorer der leverer høj kvalitet blive drevet ud af markedet. 
Revisionsydelsen købes af virksomheder og dermed professionelle, som kan argumenteres for at være 
kompetente til at vurdere den ydelsen de får - om ikke andet, fordi en revision er et køb der gentages hvert 
år. På denne baggrund er problematikken omkring asymmetrisk information måske er mindre på 
revisionsmarkedet end på markeder, hvor køberne er private (OECD, 2009). Problematikken omkring 
asymmetrisk information på revisionsmarkedet imødegås med regulering af udbydersiden. Eksempelvis 
krav til revisors faglige kvalifikationer ved uddannelseskrav og tvungen efteruddannelse, og regulering af 
revisorernes adfærd og uafhængighed via revisionsstandarder, samt offentlig kontrol med det udførte 
arbejde. På den måde forsøges det fra lovgivers side, at gøre det muligt for virksomhederne at vurdere 
kvaliteten af revisionsydelsen.  

2.3 Revisionspligt og revisorvalg i Danmark 
I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilke virksomheder der er omfattet af revisionspligt og dermed 
træffer beslutning om revisorvalg. 

Virksomheder der aflægger årsregnskab efter reglerne for regnskabsklasse A har ikke pligt til at lade 
regnskabet revidere. Derimod har virksomheder, der udarbejder årsrapport efter reglerne for 
regnskabsklasse B, C og D revisionspligt, jf. årsregnskabsloven (herefter ÅRL) § 135, stk. 1. Der er dog 
en lempelse af revisionspligten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som kan fravælge 
revision, hvis virksomheden ikke overskrider to ud af tre grænser for omsætning, balancesum og antal 
ansatte i to på hinanden følgende regnskabsår, jf. ÅRL § 135, stk. 1, 3. pkt. Det forekommer alligevel, at 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse A eller af lempelsen for regnskabsklasse B vælger at få en 
revisorerklæring på årsregnskabet, eksempelvis på grund af krav fra långivere. For virksomheder, hvis 
årsregnskab er underlagt revisionspligt er det et krav, at regnskabet revideres af en registreret eller 
statsautoriseret revisor, jf. ÅRL § 135 a, stk. 1. Tilsvarende gælder for virksomheder omfattet af lempelsen 
for regnskabsklasse B, der vælger at få revisors erklæring på årsregnskabet. Der er ikke yderligere 
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lovbestemte krav eller begrænsninger i virksomhedernes revisorvalg, hvorfor virksomhederne skal tage 
et aktivt valg blandt revisorerne på markedet.  
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KAPITEL 3 - LITTERATURSTUDIE 

I dette kapitel vil det blive præsenteret, hvordan tidligere undersøgelser af revisorvalg er blevet udført og 
hvad resultaterne viste. Gennemgangen vil være opdelt efter, hvilken metode forskerne har bedt deres 
respondenter vurdere faktorernes betydning.  

3.1 Skalavurderinger for revisorvalg 
Addams & Davis (1994) undersøgte de bagvedliggende kriterier, der har indflydelse på revisorvalg. 
Undersøgelsen blev foretaget blandt såkaldte ’Inc. 500’ selskaber, som årligt udpeges som de hurtigst 
voksende, private virksomheder i USA. Forskerne anvendte en spørgeskemaundersøgelse og bad 
respondenterne vurdere betydningen af 12 kriterier i forhold til valg af ny revisor. Kriterierne skulle 
vurderes på en på 7-skala fra 0 ’Ingen betydning’ til 6 ’Stor betydning’. Resultaterne viste, at fire kriterier 
adskilte sig fra de resterende med en vurdering på over 4 på skalaen. Det højest vurderede kriterie var det 
personlige forhold mellem revisionsfirmaets nøglepersoner og virksomhedens beslutningstagere under 
beslutningsprocessen. Næst mest betydningsfulde kriterie var revisionsteamets faglige viden. 
Revisionshonoraret blev vurderet tredje højest og revisionsteamets branchespecifikke viden blev vurderet 
til det fjerde mest betydningsfulde. Forskerne konkluderer, at revisionshonoraret har betydning, men at 
det ikke er et kriterie, der er dominerende for revisorvalget. De opfordrer revisorerne til at prioritere at 
skabe et godt personligt forhold til kunden og udvise forståelse for deres behov, frem for at fokusere på 
revisionshonorarets størrelse.       

Rummel, Davidson, & Acton (1999) fandt lignende resultater i deres undersøgelse af revisorvalg. 
Forskerne sendte et spørgeskema til tilfældigt udvalgte regnskabschefer hos både små og store 
virksomheder i USA. Respondenterne blev spurgt til betydningen af 15 kriterier i forbindelse med 
revisorvalg. Resultaterne viste, at kriterierne omkring revisors personlige integritet og overholdelse af 
deadlines var de to mest betydningsfulde. Herefter fulgte kriterier om branchespecifik viden, at udvise 
opmærksomhed over for virksomheden, samt et rimeligt revisionshonorar. Forskerne konkluderer, at det 
er vigtigt for revisorernes evne til at skaffe sig nye kunder at udvikle kernekompetencer inden for disse 
højest placerede kriterier.  

En undersøgelse af Stanny et al. (2000) så på hvilke faktorer, der indgår i overvejelserne ved et 
revisorvalg. Den anvendte metode var en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige klienter i ét 
revisionsfirma, der således alle anvendte samme, lokale revisionsfirma i San Fransisco. Forskerne bad 
respondenterne om at bedømme hvert opstillet kriterie på en skala fra 1 ’Uvigtig’ til 5 ’Meget vigtig’ og 
samtidig havde de muligheden for at vælge ’Ikke relevant’. Respondenterne blev præsenteret for 24 
udvælgelseskriterier. Kriteriernes indhold var både af mere kvantitativ karakter såsom beliggenhed og 
revisionshonorar, og af kvalitativ karakter såsom personlighed, men også af mere praktisk karakter såsom 
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om revisionsfirmaet er nævnt i, eller har skrevet artikler i, en avis. Resultatet viste, at revisors personlige 
integritet var mest betydningsfuldt for respondenterne med en middelværdi på 4,70. Herefter kom faglig 
viden og branchespecifik viden, svar på telefonopkald og revisionsfirmaets størrelse. Forskerne spurgte 
også respondenterne til faktorers betydning i forbindelse med beslutningen om at fastholde revisor. Her 
viste resultaterne, at der er forskel på hvilke faktorer, der har betydning i forhold til beslutningen om valg 
af ny revisor. Eksempelvis blev kriteriet om revisionsfirmaets størrelse placeret som nummer 4 ud af 24 
kriterier i forbindelse med beslutningen om valg, men kun en placering som nummer 17 ud af 18, når 
respondenterne skulle vurdere betydningen i forhold til fastholdelse. Det blev konkluderet, at revisors 
personlighed og adfærd er en central faktor og at revisionsfirmaernes strategi for ansættelse af 
medarbejdere bør fokusere på denne type egenskaber hos revisorerne og ikke udelukkende på vurderinger 
af det faglige niveau, men da en kombination er nødvendig for at møde klienternes behov.  

Addams, Allred, & Colson (2002) undersøgte, hvorfor virksomheder vælger den revisor de gør. Forskerne 
foretog en spørgeskemaundersøgelse blandt Inc. 500 selskaber i USA. Respondenterne blev bedt om at 
vurdere 12 udvælgelseskriterier på en skala fra 0 ’ingen betydning’ til 6 ’stor betydning’. Det mest 
betydningsfulde kriterie for respondenterne var revisors faglige kompetencer. Derefter det personlige 
forhold til revisor, branchespecifik viden og revisionshonoraret.   

I en anden undersøgelse af Addams & Allred (2005) var respondenterne ligeledes Inc. 500 selskaber i 
USA. Undersøgelsen fandt sted efter en række erhvervsskandaler, herunder Enron, hvilket havde skabt en 
del skepsis og mistillid til de store virksomheder og revisorerne. Undersøgelsen har derfor et særligt fokus 
på betydningen af revisionsfirmaernes etiske omdømme i forbindelse med revisorvalg og om betydningen 
af udvælgelseskriterier generelt havde ændret sig som følge af tidens skandaler. Gennem spørgeskemaer 
blev respondenterne bedt om at vurdere betydningen af 13 kriterier i forhold til revisorvalg på en skala 
fra 0 ’Ingen betydning’ til 6 ’Stor betydning’. Med en middelværdi på 5,15 var revisionsfirmaets etiske 
omdømme det højest vurderede kriterie. Derefter kom faglig viden, branchespecifik viden og det 
personlige forhold til revisor. Forskerne konkluderede, at klienterne bestemt vurderede 
revisionsfirmaernes etiske omdømme i beslutningsprocessen og at medieomtalen af skandalerne havde 
haft en effekt herpå. Revisionshonoraret blev vurderet som det femte vigtigste kriterie og forskerne 
kommenterer, at eksempelvis visse revisionsvirksomheders forsøg på ’low-balling’ - hvor honoraret 
indledende sænkes lavere end ydelsens værdi, for senere at stige igen - er et udtryk for en fejlagtig 
opfattelse af, at revisionshonoraret er den styrende faktor for klienternes revisorvalg. 

Beattie & Fearnley (1998) søgte at identificere de faktorer, der har indflydelse på revisorvalg. Baggrunden 
for undersøgelsen var den verdensomspændende recession i slutningen af 1980’erne som for 
virksomhederne medførte øget fokus på omkostningsminimering, herunder også på revisionshonorarerne. 
Kundernes lagde pres på revisorerne ved i højere grad at sende ydelsen i udbud, og revisorerne foretog 
low-balling ved at tilbyde væsentligt lavere honorar. Tendenserne skabte bekymring blandt lovgivere for, 
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at presset på revisorerne kunne betyde en trussel på uafhængigheden. Forskerne sendte et spørgeskema til 
økonomidirektørerne hos tilfældigt udvalgte børsnoterede selskaber i Storbritannien, hvoraf der var en 
gruppe en delmængde, der havde skiftet revisor inden for de sidste fem år. En liste af kriterier blev 
præsenteret for respondenterne og de blev bedt om at angive hvilke, der havde haft indflydelse på deres 
revisorvalg. Blandt de respondenter, der havde skiftet revisor inden for de seneste fem år, blev kriteriet 
om et konkurrencedygtigt revisionshonorar nævnt af flest (73%) respondenter. Herefter nævntes kemi i 
forholdet til revisor, revisors forståelse for virksomheden og internationalt netværk. Således viste 
resultaterne, at både økonomiske, faglige og adfærdsmæssige faktorer havde indflydelse på 
revisorvalgene. Forskerne undersøgte yderligere sammenhængen mellem virksomhedsstørrelse og 
angivelsen af kriterier med indflydelse på revisorvalget. Det eneste statistisk signifikante var, at kriteriet 
om revisionsfirmaets internationale netværk i højere grad nævnes af store virksomheder.  

Juhl (2012) undersøgte, hvorfor danske virksomheder skifter revisor. Respondenterne var administrerende 
direktører i danske B- og C virksomheder og var både fra virksomheder der havde og ikke havde skiftet 
revisor. I undersøgelsen var der opstillet 62 faktorer, som respondenterne blev bedt om at vurdere på en 
skala fra 0 ’Slet ingen betydning” til 10 ’Ekstremt stor betydning’ for valget om at skifte den siddende 
revisor ud. Middelværdien for respondenternes vurdering af hver faktor viste, at følgende 5 faktorer havde 
størst indflydelse på beslutningen om at skifte; for højt revisionshonorar i forhold til det udførte arbejde, 
revisionshonoraret var ikke konkurrencedygtigt, revisors rådgivning var ikke god, kemien var ikke god 
og mangel på proaktivitet fra revisor. Næsten 30% af respondenterne angav at revisionshonoraret i forhold 
til det udførte arbejde havde ekstremt stor betydning. Forfatteren konkluderede, at virksomheder generelt 
skifter revisor, når der ikke bliver levet op til forventningerne omkring en eller flere faktorer. 

3.2 Prioritering ved revisorvalg 
Hermanson et al. (1994) undersøgte ved tre delstudier over en længere årrække betydningen af fire 
karakteristika ved revisionsfirmaer; omdømme, medarbejdere, branchekendskab og revisionshonorar. 
Gennem spørgeskemaundersøgelser blandt regnskabschefer hos store og små kunder hos Big Eight 
revisionsfirmaer blev det undersøgt, om der var forskel på, hvordan betydningen af de fire karakteristika 
vurderedes af henholdsvis store og små virksomheder. Respondenterne blev præsenteret for ni hypotetiske 
profiler på revisionsfirmaer, der alle havde en sætning beskrevet om deres omdømme, medarbejdere, 
branchespecifikke viden og revisionshonoraret. Profilerne adskilte sig fra hinanden ved at have de fire 
faktorer beskrevet på forskellige niveauer; over, under eller gennemsnit. Respondenterne blev bedt om at 
rangordne de ni profiler og måtte derved lave trade-off mellem hvilke faktorer de fandt vigtigst, og hvilke 
der måtte nedprioriteres for at ’få mere’ af en anden faktor. Resultaterne viste, at både store og små 
virksomheder tillægger revisionsfirmaets omdømme og medarbejdere mest betydning. Til gengæld var 
revisionshonoraret af lige så stor betydning som omdømme og medarbejdere for de små virksomheder, 
men næsten ubetydeligt for de store virksomheder.  
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Deumes, Schelleman, Vander Bauwhede, & Vanstraelen (2013) undersøgte revisorvalg med 
udgangspunkt i revisionsudvalg på grund af deres stigende betydning i processen omkring valg af og 
kontrol med revisor. Undersøgelsens respondenter var medlemmer af revisionsudvalg fra primært 
europæiske lande. Forskerne anvendte et spørgeskema og bad i et åbent spørgsmål respondenterne om, i 
faldende rækkefølge efter betydning, at opliste de kriterier som indgår i deres overvejelser ved revisorvalg. 
Ved resultatbehandlingen inddelte forskerne respondenternes svar i otte kategorier; revisionshonorar, 
netværk og omdømme, uafhængighed og etik, kvalitetskontrol, faglige kompetencer, revisionsstrategi, 
kommunikation, og andet. Resultaterne viste, at flest respondenter (76%) havde angivet kriterier relateret 
til revisors faglige kompetencer i deres top tre. Næst flest respondenter angav netværk og omdømme, og 
uafhængighed og etik. Kun 19% af respondenterne havde revisionshonorar i deres top tre over mest 
betydningsfulde udvælgelseskriterier. Forskerne undersøgte yderligere, hvilke informationskilder 
respondenterne benytter som grundlag til at træffe beslutningen om revisorvalg. Resultaterne viste, at 
respondenterne i størst grad anvender egen erfaring med revisionsfirmaet. Generelt var alle højt vurderede 
informationskilder privat information, såsom egen erfaring, information fra revisionsfirmaet eller via 
netværk. Alle typer af offentlig tilgængelig information blev vurderet forholdsvis lavt. 

Derudover blev respondenterne bedt om at angive på en skala fra 0 til 10 ”I hvilken grad har du 
tilstrækkelig eller utilstrækkelig information til rådighed til at træffe en informeret beslutning om valg af 
ekstern revisor?” (Deumes et al., 2013). Med et gennemsnit på 8,27 mente respondenterne generelt, at de 
havde tilstrækkelig information til at træffe en informeret beslutning. Resultaterne viste, at der var en 
positiv sammenhæng mellem svarene på dette spørgsmål og om revisionshonoraret var i top tre af 
udvælgelseskriterierne. Dette indikerede således, at respondenterne i højere grad baserede deres 
beslutninger på andre udvælgelseskriterier end revisionshonorar, jo mere information de havde til at træffe 
beslutningen.  

3.3 Ændringer i revisionshonoraret ved revisorskifte 
Garsombke & Armitage (1993) undersøgte om revisorskifte resulterer i en besparelse på 
revisionshonoraret og om virksomheder, som indhenter konkurrerende tilbud opnår lavere 
revisionshonorarer. Forskerne sendte et spørgeskema til regnskabschefer i virksomheder, hvor der havde 
været et revisorskifte fra 1986 til 1987, og en gruppe virksomheder uden revisorskifte. Sidstnævnte gruppe 
virksomheder blev matchet med gruppen af revisorskiftere efter størrelse og branche. Resultaterne viste, 
at virksomhederne der havde skiftet revisor opnåede et lavere revisionshonorar i forhold til de der ikke 
havde skiftet, og at de virksomheder som indhentede tilbud på revisionsydelsen opnåede væsentlig større 
besparelser på revisionshonoraret end de der ikke indhentede tilbud.    
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3.4 Opsummering 
Alle undersøgelser der er præsenteret i dette kapitel, anvender et spørgeskema som metode for 
undersøgelsen af revisorvalg. Der spørges generelt til kriterier relateret til både revisionshonoraret, 
revisors adfærd og revisors faglige kompetencer.  

Forskernes resultater viste, at kriterierne om det personlige forhold til revisor og revisors faglige viden 
vurderedes mest betydningsfuldt af virksomhederne, når de blev bedt om at vurdere 
udvælgelseskriterierne enkeltvis på en skala. Revisionshonoraret var generelt også af betydning, men altid 
overgået af et par andre faktorer. En enkelt undersøgelse fandt, at revisionshonorar blev nævnt af den 
største andel respondenter, som en af faktorerne bag revisorvalget. Dette er dog ikke nødvendigvis en 
indikation af, at revisionshonoraret var dominerende for revisorvalget.  

I en af undersøgelserne blev respondenterne bedt om at prioritere faktorerne ved et trade-off mellem 
forskellige egenskaber hos revisor, og resultatet viste, at små virksomheder vægtede revisionshonorar lige 
så højt som andre faktorer. Store virksomheder fandt ikke revisionshonorar af særlig betydning i forhold 
til de andre faktorer. I den anden undersøgelse med prioritering som spørgeteknik var revisionshonorar 
ikke blandt de oftest nævnte top tre mest indflydelsesrige kriterier. Hertil skal det dog bemærkes, at 
respondenterne i denne undersøgelse var revisionsudvalgsmedlemmer, hvilket vil sige at det kun var store 
virksomheder, der blev spurgt.  
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KAPITEL 4 – METODE 

I dette kapitel vil de metodiske overvejelser for afhandlingens empiriske undersøgelse blive gennemgået. 
I lighed med undersøgelserne præsenteret i litteraturstudiet, vil denne undersøgelse blive udført ved 
udsendelse af et spørgeskema. Dette er yderst velegnet til at indsamle store datamængder, som kan 
analyseres statistisk (Vaus, 2014). Populationen består af danske virksomheder, som for nylig har skiftet 
revisor. Disse identificeres ved at foretage en registrering af revisorskifter ud fra oplysninger fra 
virksomhedsdatabaser. Spørgeskemaet er pilottestet og herefter er det udsendt på e-mail via 
spørgeskemasystemet SurveyXact. Dette program er anvendt under hele processen omkring 
spørgeskemaet, herunder opbygning af spørgsmål, design, udsendelse til respondenter og registrering af 
besvarelser. Afslutningsvis er analysearbejdet af data foretaget i Excel.  

4.1 Population og respondenter 

4.1.1 Population 

Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om de overvejelser, der ligger til grund for danske 
virksomheders revisorvalg. Undersøgelsen tager udgangspunkt i respondenter, hvorom det vides, at de 
har skiftet revisor. Fordelen ved at afgrænse populationen til virksomheder der har skiftet er, at den 
information de giver om deres præferencer er baseret på et konkret skifte, og at det er muligt at opnå viden 
om honorarændringer, informationsniveauet, samt anvendte informationskilder forud for valget. 
Undersøgelsen vil desuden ramme en veldefineret og ensartet målgruppe i forhold til, hvis også 
virksomheder, der ikke har skiftet revisor inddrages. Undersøgelsen er begrænset til virksomheder der: 

1. er beliggende i en af de danske regioner Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland eller 
Syddanmark. 

2. er aktive og i normal drift. 

3. er af virksomhedstypen aktieselskab, anpartsselskab eller enkeltmandsvirksomhed. 

4. ikke er et holdingselskab, hvor den eneste aktivitet sædvanligvis er, at eje aktier eller anparter i et 
driftsselskab. Her antages det, at et revisorskifte i et holdingselskab sker som følge af beslutning om 
skifte i driftsselskabet. Overvejelserne bag revisorvalget vil derfor være identiske for begge 
selskaber, hvorfor det er valgt kun at inddrage driftsselskaber.   

5. har skiftet revisor i perioden 2008-2013. Det vil sige fra regnskabsåret 2008-2009, 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013 eller 2013-2014. Selvom det er muligt at registrere skifter længere 
tilbage i tid vurderes det, at en afgrænsning til den valgte periode er mest aktuel i forhold til hvordan 
revisionsmarkedet ser ud i dag, eftersom den finansielle krise begyndte i 2008. Desuden vil 
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periodeafgræsningen øge sandsynligheden for, at de personer der besvarer spørgeskemaet var ansat i 
virksomheden på tidspunktet for revisorskiftet, og overvejelserne omkring revisorvalget vil være så 
friskt som muligt i den pågældendes hukommelse. Identifikationen af revisorskifter der har fundet 
sted siden 2008, kræver, at der er tilgængelige oplysninger om virksomhedernes revisor i mindst to 
af regnskabsårene fra 2008 til 2013. Der vil sandsynligvis være virksomheder, som har foretaget 
revisorskifte i den angivne periode, men hvor oplysninger om revisor ikke er tilgængelige i de 
anvendte virksomhedsdatabaser.  

6. er tilgængelige via e-mail. Af den gruppe virksomheder der opfylder ovenstående krav 1-5 viser det 
sig, at det sidste krav om e-mail sorterer mange fra. Kravet er dog nødvendigt i forhold til ønsket om 
at distribuere spørgeskemaet til en stor mængde virksomheder, hvorfor det må accepteres, at mange 
falder fra. De konklusioner der drages ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan til en vis grad overføres 
til den gruppe der opfylder kravene 1-5, men som ikke har en tilgængelig e-mailadresse. Det kan ikke 
udelukkes, at der er en bestemt virksomhedsstørrelse eller virksomhedstype der i højere grad end 
andre ikke har e-mail oplyst. I så fald skaber det en skævhed i forhold til, at konklusionerne kan være 
helt dækkende for denne gruppe også. Umiddelbart burde der ikke være et bias på grund af kravet 
om e-mail, fordi det må formodes at størstedelen af alle virksomhederne i populationen i dag har en 
e-mail, men alligevel er det langt fra alle der findes i virksomhedsdatabaserne. Teknisk set kunne det 
sikkert godt være muligt at fremskaffe e-mailadresser på alle, men det vil være alt for tidskrævende, 
hvorfor modellen med virksomhedsdatabaser er valgt.  

4.1.2 Databehandling til at finde den konkrete population 

Den anvendte population er fremkommet ved at foretage en registrering af revisorskifter ud fra 
virksomhedsdatabaser. Der er anvendt en kombination af information fra de tre virksomhedsdatabaser 
Bureau Van Dijk, Navne & Numre Erhverv (herefter Navne & Numre) og Orbis. Ingen af databaserne 
indeholder tilstrækkelig information til at give den fulde afgrænsning af populationen, som beskrevet i 
afsnit 4.1.1 ’Population’, hvorfor en kombination af databaserne var nødvendig. Datasættet fra Bureau 
Van Dijk danner grundlaget for at kunne registrere revisorskifterne, da det indeholder information for 
regnskabsårene 2001-2010, herunder oplysninger om revisor. De to andre datasæt supplerer til gengæld 
med oplysning om nuværende revisor (2012 eller 2013), samt e-mailadresse. 

Nedenfor følger en gennemgang af de udtræk der er lavet i de tre databaser, samt resultatet af 
sammenfletningen af databaserne. Databehandlingen for at registrere virksomheder med revisorskifter er 
foretaget i statistikprogrammet SAS. Loggen fra SAS kan ses i Bilag 1. 
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Datasæt fra Bureau Van Dijk 
Datasættet er stillet til rådighed af Institut for Regnskab og Revision på Copenhagen Business School. 
Instituttet modtager hvert år et ajourført datasæt fra Bureau van Dijk med informationer om danske 
virksomheder. Seneste datasæt til rådighed indeholder information til og med regnskabsåret 2010. 
Datasættet er modtaget fra instituttet den 21. januar 2014 og indlæst i statistikprogrammet SAS med 
1.897.012 observationer. De mange observationer er udtryk for, at én virksomheds oplysninger er fordelt 
på flere linjer, alt efter hvor mange regnskabsår der er tilgængelig information om. Datasættet indeholder 
en del dubletter og forskelligartet notering af oplysninger, hvorfor der er foretaget følgende rensning: 

 Observationer hvor kolonnen ”audit” er tom, er slettet. Det vil sige de rækker, der mangler 
angivelse af revisionsfirma. Observationer med ordet ”bank” i kolonnen ”audit” er slettet.  

 Alle gåseøjne er fjernet. 

 ”ae”, ”oe” og ”aa” er erstattet af henholdsvis æ, ø og å.  

 Anvendelsen af små og store bogstaver er ensartet. 

 Navnene på revisionsfirmaerne er ensartet. Det var revisionsfirmaernes navne, der blev anvendt 
til at registrere, om en virksomhed har skiftet revisor fra et år til et andet og ved ensartningen blev 
det undgået at revisorskifter på grund af flere versioner af samme revisionsfirmas navn blev 
registreret. Der blev lavet en rensning for fyldord, som ikke er kendetegnende for 
revisionsfirmaets navn (eksempelvis ”revisions”, ”statsautoriseret”, ”registreret”, ”aktieselskab”, 
”partnerselskab”, ”godkendt”, ”virksomhed” og ”anpartsselskab”), forskelle i tegnsætninger 
(eksempelvis anvendelsen af kommaer og punktummer), samt visse forkortelser (eksempelvis 
”reg.”, ”statsaut”, ”akt”, ”revis”, ”aps”, ”ion”, ”a/s”). Derudover blev alle mellemrum fjernet. 

 ”DK” foran CVR-numrene er slettet til brug for, når listen skal flettes via CVR-numre data fra de 
to andre virksomhedsdatabaser. 

 Variablen ”lstyr”, som dækker over årstallet for observationen, er lavet om til tal og listen er 
sorteret til kun at indeholde data for perioden 2007-2011. 

Efter ovenstående rensning var der 830.697 observationer tilbage.   

Der blev efterfølgende lavet en ny sortering for dubletter, så de tilfælde hvor der var flere linjer, hvor alle 
variablene virksomhedsnavn, år og revisionsfirma var ens, blev til en linje. Efter denne sortering var der 
753.756 observationer tilbage. 
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Datasæt fra Navne & Numre Erhverv 
Databasen indeholder information om alle danske momsregistrerede virksomheder. Udtrækket fra Navne 
& Numre kan afgrænses så alle krav fra afsnit 4.1.1 ’Population’ til populationen opfyldes og desuden 
tilfører oplysning om nuværende revisor og e-mail i forhold til udtrækket fra Bureau Van Dijk. Udtrækket 
fra Navne & Numre er pr. 23. januar 2014. Den konkrete søgning i Navne & Numre og indsnævringen i 
observationer kan ses i Tabel 4.a. Søgningen resulterede i 109.263 virksomheder. 

Tabel 4.a - Dataudtræk i Navne & Numre. 
Søgekriterium  Valg  Antal observationer 
Før søgning  Ingen valg foretaget                       1.340.884  
"Status"  "Selskabet er i normal drift."                          720.820  
"Antal ansatte CVR-NR."  "Fra 1"                          204.793  

"Geografisk område" 

 "Nordjylland", "Midtjylland", 
"Syddanmark", 
"Hovedstaden", "Sjælland"                          204.538  

"Virksomhedsform" 

 "Enkeltmandsvirksomhed", 
"Aktieselskab", 
"Anpartsselskab"                          146.246  

- 
 Afkrydsning i feltet "Fravalg 
af holdingselskaber"                          143.798  

   
Total, antal observationer efter søgning i NN                         175.232  
   
Rensning af Navne & Numre 
udtræk i excel   
Sletning af observationer med tomme felter i CVR-kolonnen                         175.080  
Sletning af dubletter på CVR-numre                          109.263  
   
Total, antal observationer fra Navne & Numre til flet                         109.263  
 
Kilde: Virksomhedsdatabasen Navne & Numre Erhverv. 

 

Datasæt fra Orbis 
Virksomhedsdatabasen Orbis indeholder information om ca. 241.000 danske virksomheder og kan 
supplere dataudtrækket fra Bureau Van Dijk med oplysning om nuværende revisor og e-mail. Udtrækket 
er pr. 17. januar 2014. Den konkrete søgning i Orbis og indsnævringen i observationer kan ses i Tabel 
4.b. Søgningen resulterede i 220.892 virksomheder. 
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Tabel 4.b - Dataudtræk i Orbis 

Søgekriterium  Valg  
 Antal 
observationer  

"Status"  "Active"  88.956.549 
"National legal 
form" 

 "Limited company - A/S (Denmark)", "Private limited company - 
ApS (Denmark)", "Sole proprietorship (Denmark)"  500.736 

"Contact 
information"  "All companies with e-mail adress"  221.285 

"Location", 
"World region" 

 "Hovedstaden (Denmark)", "Midtjylland (Denmark)", "Nordjylland 
(Denmark)", "Sjaelland (Denmark)", "Syddanmark (Denmark)"  221.142 

Total, antal observationer fra Orbis til flet 221.142 
 
Kilde: Virksomhedsdatabasen Orbis. 

 

Registrering af revisorskifter 
Udtræk fra de tre datasæt er til sidst flettet på CVR numre og alle observationer uden oplysning om e-

mail er slettet. På den måde var datasættene fra Navne & Numre og Orbis den begrænsende faktor for 

datasættets størrelse, idet udelukkende observationer fra disse databaser indeholder oplysning om e-

mailadresse.  

Registreringen af revisorskifter kunne påbegyndes efter sammenfletningen af dataudtrækkene.  

Når den anvendte revisor skal sammenlignes fra år til år, skal der først oprettes en kopi af kolonnerne med 
revisionsfirma og CVR-nummer (virksomhedernes), som opstilles ved siden af de oprindelige kolonner, 
men rykket en række ned. To revisionsfirma-kolonner ved siden af hinanden gør det muligt at se, om der 
er forskel på år x og år y – på samme linje. Registreringen af skifter blev i statistikprogrammet SAS udført 
med funktionen for ’spedis’ (spelling distance), der måler den teoretiske staveafstand mellem 
revisornavnet i år x og revisornavnet i år y. En afstand på 56 blev valgt som grænse for, hvor stor en 
afstand der ville medføre en registrering om revisorskifte. Afstande større end 56 blev registreret som et 
skifte under forudsætning af, at CVR-numrene (virksomhedernes) var ens. Resultatet blev 13.790 
registrerede skifter. Der er til sidst lavet en manuel gennemgang af unikke revisornavne, hvorefter den 
endelige population blev på 11.942 virksomheder. 

Der udvælgelses ingen stikprøve, da kravet til populationen om tilgængelighed via e-mail gør det muligt 
at udvælge og undersøge hele populationen. Konklusionerne på undersøgelsens resultater bygger i sidste 
ende på den gruppe respondenter, der vælger at besvare spørgeskemaet. Det er på forhånd svært at sige, 
om der er noget der karakteriserer de virksomheder, der vælger at svare og de der ikke svarer. Alt andet 
lige vil det være usikkert, hvorvidt gruppen der svarer, er repræsentativ for den samlede gruppe 
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virksomheder, der har skiftet revisor. Det kan give udslag på eksempelvis virksomhedsstørrelse eller 
virksomhedstype. 

4.1.3 Respondenter  

Spørgeskemaet henvender sig til den eller de personer i virksomheden, som har kendskab til de 
overvejelser, der blev gjort ved det seneste revisorskifte. Der er ikke foretaget en afgrænsning af, hvilke 
personer i virksomheden, der skal besvare spørgeskemaet, eksempelvis personer i bestemte jobstillinger. 
Derfor er e-mailen med spørgeskemaet blot sendt ud til virksomhedernes oplyste e-mailadresse i 
virksomhedsdatabaserne. For at undgå 1) personer der svarer på spørgeskemaet, selvom de ikke var ansat 
i perioden, 2) personer der svarer, selvom de ikke har kendskab til processen og 3) personer der svarer, 
selvom de ikke har skiftet revisor i perioden, fremgik det af distributionsmailen, at det er registeret, at der 
er skiftet revisor inden for de seneste fem år, og at modtageren af e-mailen kun bedes besvare 
spørgeskemaet, hvis de har førstehåndskendskab til de overvejelser, der blev gjort i forbindelse med 
revisorskiftet. I det tilfælde de ikke har kendskab til det, blev de bedt sende spørgeskemaet videre til rette 
vedkommende i virksomheden. På den måde blev risikoen for misvisende svar imødegået. Se 
distributionsmailen i Bilag 2.  

4.1.4 Svarprocent  

Kriteriet for, hvornår en respondent har gennemført spørgeskemaet er, at samtlige spørgsmål i 

spørgeskemaet er besvaret. I alt 1.330 gennemførte spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 

13,75%. Respondenternes tilbagemeldinger på spørgeskemaet gav anledning til en korrektion af 

populationen og dermed påvirkning på svarprocenten. Nedenfor er redegjort for korrektionen og den 

følgende beregning af svarprocenten på 13,75%. 

Der blev forud for udsendelsen af spørgeskemaet gjort en række tiltag for at øge svarprocenten. Det 
var et mål ved udarbejdelsen af spørgeskemaet, at det maksimalt ville tage respondenterne 10 minutter 
at udfylde. Derudover var formuleringerne klare og utvetydige i et indbydende og overskueligt layout. 
I distributionsmailen blev det nævnt, hvor lang tid det ville tage at besvare spørgeskemaet. Det blev 
forsøgt, at gøre distributionsmailens udtryk og indhold så ”officielt” og seriøst som muligt, ved at 
nævne Copenhagen Business School i emnefeltet, samt kort og præcist at beskrive undersøgelsens 
formål og at det var en omfattende undersøgelse af revisorvalg i Danmark. Spørgeskemaet blev 
pilottestet for at få identificeret uhensigtsmæssige formuleringer, tekniske fejl, og for at få 
tilbagemeldinger på forståeligheden af spørgsmålene og svarmulighederne. 

Korrigeret population efter afslutning af spørgeskemaundersøgelse 
Det var muligt for respondenterne at sende en returmail tilbage på både distributionsmailen og 

rykkermailen, uafhængigt af om de var gået i gang med spørgeskemaet eller ej. Rykkermailen kan ses i 
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Bilag 3. I alt blev der modtaget 3.548 returmails. Antallet er ikke udtryk for det eksakte antal respondenter, 

der har sat sig til tasterne, da størstedelen af de modtagne returmails var automatisk genererede svar af 

flere omgange, såsom ”delivery failed” (mailen kunne ikke leveres til modtager). Derudover blev der 

modtaget en del automatiske ”ikke til stede”-svar på grund af udsendelsestidspunktet i vinterferieugerne. 

Det øvrige indhold i de modtagne returmails viste sig at give anledning til en række overvejelser om 

frafald af visse respondenter, som ikke opfyldte kravene til populationen, jf. definitionen i afsnit 4.1.1 

’Population’. Der redegøres i det følgende for frafaldet af respondenter. Den efterfølgende korrektion af 

populationen er opstillet i Tabel 4.c.  

Tabel 4.c - Korrigeret population efter udsendelse af spørgeskema 
  Antal respondenter 
Antaget population efter databehandling, jævnfør afsnit 4.1.2                       11.942  
Opfylder ikke definition af population, jævnfør afsnit 4.1.1 nr. 6.  
- Frafald pga. automatisk svar "Delivery Failed" 
- Frafald pga. returmail med besked om forkert modtager 

                       1.870  

Opfylder ikke definition af population, jævnfør afsnit 4.1.1 nr. 5. 
- Frafald pga. returmail med besked om, at der ikke er skiftet revisor i perioden  

                          364  

Frafald af anden årsag 
- Virksomhed ikke længere aktiv, jævnfør afsnit 4.1.1 nr. 2. 
- Samme beslutningstager for flere virksomheder                             38  
Korrigeret population                       9.670  
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014 

 

Der var 1.870 respondenter med e-mail adresser, som gav automatiske svar om, at det ikke var muligt at 

levere e-mailen til modtageren. De pågældende respondenter blev taget ud af populationen, da de ikke 

opfylder kravet om, at respondenten skal være tilgængelig via e-mail. 

364 respondenter gav i returmails udtryk for, at det ikke er korrekt, at virksomheden har skiftet revisor i 

den angivne periode, hvorfor de pågældende respondenter er taget ud af undersøgelsen. Eksempelvis 

skriver de typisk blot ”Vi har ikke skiftet revisor de sidste 5 år”.  I andre 398 tilfælde står det klart ud fra 

respondenternes kommentarer, at respondenterne ikke ønsker at deltage, fordi de ikke mener at have 

oplevet et reelt skifte, selvom de har skiftet revisionsfirma. De er ikke taget ud af populationen. Et typisk 

eksempel er ”Vi har ikke skiftet revisor. Det firma vi tidligere brugte blev overtaget at et andet, og vi 

fulgte med over”. Ved databehandlingen er der faktisk kommet et nyt navn i kolonnen over revisorer, men 

det skyldes fusion mellem revisionsfirmaer eller anden ændring i revisors navn. Dette ligner et 

revisorskift, men for virksomhederne er der reelt stadig tale om den samme revisor, bare under nyt navn.  

Endelig er 38 respondenter taget ud af undersøgelsen, da de alligevel ikke opfylder et af de øvrige krav 

til populationen. Yderligere skrev nogle respondenter blot, at de ikke ønskede at deltage eller ikke havde 
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tid. De pågældende respondenter er ikke taget ud af undersøgelsen, da de opfylder kravene til 

populationen.   

I Tabel 4.d ses beregningen af svarprocenten på baggrund af den korrigerede population, jævnfør Tabel 

4.c. Det kan ikke udelukkes, at populationen reelt består af endnu færre respondenter, da der er 7.942 

respondenter der hverken besvarede spørgeskemaet eller sendte en returmail med begrundelse for ikke at 

besvare det. Indholdet i de returmails der er modtaget giver grund til at tro, at der sandsynligvis også 

blandt de 7.942, er respondenter, som ikke opfylder populationens definition. Det er usikkert om deres 

manglende besvarelse skyldes, at de ikke finder spørgeskemaet relevant, fordi de ikke er målgruppen og 

derfor har ignoreret mailen eller om det er fordi de ikke ønsker at deltage. Svarprocenten kunne derfor 

potentielt være højere end beregnet. 

Tabel 4.d - Beregning af svarprocent 
  Antal respondenter 
Population, jævnfør tabel 5a.                        9.670  
Gennemførte besvarelser                        1.330  
- Efter distributionsmail 
- Efter rykkermail 

 867 (65%) 
 463 (35%)  

Svarprocent 13,75% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014 

 
Svarprocenten og antallet af gennemførte besvarelser er umiddelbart højere end forventet, og 
tilfredsstillende i forhold til at konklusionerne kan overføres til hele populationen.  

Ud over de 1.330 respondenter, der gennemførte hele spørgeskemaet var der 690, der afgav nogle 
svar, uden at gennemføre. Det er en relativt stor andel respondenter, der har valgt at afbryde 
undersøgelsen undervejs. En række af disse respondenter har i returmails givet udtryk for deres 
mening om spørgeskemaet, hvorfor det kan forventes, at de fleste af de 690 sandsynligvis har fundet 
spørgeskemaet for langt eller spørgsmålene for komplekse og tidskrævende. Derudover giver nogle 
udtryk for, at deres revisorskifte skyldes én årsag og at de derfor synes det er skudt over målet at 
skulle vurdere alle faktorer i spørgeskemaet.    

Svarprocenten på 13,75% skal derudover ses i lyset af, at udsendelsestidspunktet ramte midt i 
vinterferieugerne og at februar/marts generelt er travle måneder i virksomhedernes 
regnskabsafdelinger, så nogle har måske syntes, at de var for presset på tid til at besvare 
spørgeskemaet. Et andet udsendelsestidspunkt og et enklere spørgeskema ville med stor 
sandsynlighed have øget svarprocenten. 
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Koncernrespondenter 
1.330 respondenter deltog i undersøgelsen, hvoraf 1.217 selvstændigt har taget beslutningen om, hvem 
der skulle være den nye revisor. De resterende 113 er koncernrespondenter, det vil sige virksomheder, 
som har skiftet revisor, men som ikke selv havde indflydelse på revisorvalget, fordi det var en 
koncernbeslutning foretaget af moderselskabet. Deres deltagelse i undersøgelsen kan ikke bidrage til 
besvarelsen af problemformuleringen, idet de ikke aktivt har taget et valg, men det var ikke muligt at 
identificere koncernrespondenterne i populationen forud for udsendelsen af spørgeskemaet. 
Koncernrespondenterne ville sandsynligvis finde undersøgelsen irrelevant i forhold til deres situation og 
undlade at deltage, og dermed påvirke svarprocenten i nedadgående retning. Det blev derfor besluttet at 
opnå viden om andelen af koncernrespondenter i populationen ved i distributionsmailen at opfordre dem 
til at deltage. Ved deres deltagelse kunne de identificeres gennem en særlig svarmulighed indledningsvis 
i spørgeskemaet.  

Resultaterne for koncernrespondenterne adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige respondenters i forhold 
til, hvilke faktorer omkring revisor de finder betydningsfulde. Til gengæld er der tendens til, at andelen 
af respondenter, der opnår en besparelse på revisionshonoraret i forbindelse med revisorskiftet, er mindre 
for gruppen af koncernrespondenter. Koncernrespondenternes besvarelser vil ikke blive præsenteret 
yderligere eller blive analyseret i afhandlingen, da de ikke kan bidrage til besvarelsen af 
problemformuleringen.  

4.2 Spørgeskema 

I dette afsnit præsenteres og begrundes spørgeskemaets opbygning og indhold, samt de 
bagvedliggende overvejelser.  

4.2.1 Udsendelse 

Respondenterne modtog distributionsmailen med introduktion til undersøgelsen, samt et link til 
spørgeskemaet torsdag den 13. februar 2014. De respondenter der ikke havde besvaret spørgeskemaet 
modtog en rykkermail tirsdag den 25. februar 2014 og undersøgelsen blev afsluttet den 11. marts 
2014. Se distributionsmail og rykkermail i Bilag 2 og 3. 

4.2.2 Spørgeskemaets bestanddele 

Spørgeskemaet er inddelt i seks hovedområder og kan ses i sin fulde længde i Bilag 4. I alt skal 
respondenterne besvare mellem 15 og 19 spørgsmål alt efter, hvilke svarmuligheder de vælger på udvalgte 
spørgsmål.  

Indledningsvis (spørgsmål 1-2, jf. Bilag 4) blev respondenterne bedt om at angive, hvilket regnskabsår 

deres nuværende revisor var nyvalgt. Svarmulighederne var regnskabsårene 2009 til 2013, svarende til 
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den periodeafgrænsning for revisorskifter, som populationen er udvalgt på baggrund af. Spørgsmålet blev 

blandt andet stillet for at spore respondenternes hukommelse ind på det konkrete revisorvalg de tog for at 

tydeliggøre, at de skulle svare ud fra et konkret skifte - altså hvad de faktisk havde truffet af valg og ikke 

ud fra forestillinger om hvad de ville gøre, hvis de skulle vælge en ny revisor. Et andet formål med 

spørgsmålet var at stoppe respondenter, som ikke har skiftet revisor i den angivne periode fra at deltage. 

I det andet indledende spørgsmål blev respondenterne spurgt til årsagerne til revisorskiftet. Overvejelserne 

bag svarmulighederne til dette spørgsmål uddybes i afsnit 4.2.3 ’Overvejelser om udvælgelseskriterier’. 

Anden gruppe af spørgsmål (spørgsmål 3-8, jf. Bilag 4) omhandlede hvordan den valgte revisor blev 

fundet. Her spørges eksempelvis til respondenternes indhentning af tilbud og information, som grundlag 

for valget af ny revisor, blandt andet for at kunne afdække effekten af antallet af tilbud på 

revisionshonoraret. Ligeledes for at kunne undersøge sammenhængen mellem antallet af indhentede 

tilbud og typen af udvælgelseskriterier, altså faktorer der havde indflydelse på deres revisorvalg, der 

vægtes højest.  

Den tredje gruppe af spørgsmål (spørgsmål 9-12, jf. Bilag 4) er det centrale element i spørgeskemaet, hvor 

respondenterne blev bedt om at vurdere og prioritere en række opstillede udvælgelseskriterier. 

Overvejelserne omkring formuleringen af udvælgelseskriterierne er uddybet nedenfor i afsnit 4.2.3 

’Overvejelser om udvælgelseskriterier’. Den fjerde gruppe af spørgsmål (spørgsmål 13-15, jf. Bilag 4) 

omhandlede den information respondenterne anvendte som grundlag for deres valg. Aspektet omkring 

respondenternes informationskilder og hvor velinformeret en beslutning respondenterne selv mener at 

have taget, er inkluderet i spørgeskemaet efter inspiration fra undersøgelsen af (Deumes et al., 2013), som 

viste en positiv sammenhæng mellem informationsniveau og betydningen af andre kriterier end 

revisionshonorar. Femte gruppe spørgsmål (spørgsmål 16-19, jf. Bilag 4) omhandlede revisionshonorarets 

størrelse og den sjette gruppe (spørgsmål 20-21, jf. Bilag 4) deres tilfredshed med den valgte revisor.  

Gennem hele spørgeskemaet er der indlagt valideringer, som forhindrer respondenterne i at gå videre til 
næste spørgsmål, hvis det forgående er mangelfuldt udfyldt eller slet ikke besvaret. Det sikrer, at alle 
respondenter har svaret på alle spørgsmål, i alle gennemførte besvarelser. 

Alle spørgsmål er lukkede, hvor respondenterne kan vælge blandt en række opstillede svarmuligheder. 
Med det relativt store antal af respondenter er lukkede spørgsmål at foretrække, fordi det letter 
resultatbehandlingen med det formål at udtale sig om generelle tendenser i respondenternes svar. Til 
udvalgte spørgsmål er angivet svarmuligheden ”Andet”, hvor respondenterne har mulighed for at skrive 
en kommentar. Dette er typisk i forbindelse med spørgsmål, hvor respondenterne har svært ved 
udelukkende at finde et passende svar blandt svarmulighederne. Spørgsmålene er primært ’single choice’, 
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hvor kun én svarmulighed kan vælges, men i de tilfælde hvor det er hensigtsmæssigt, er der flere 
svarmuligheder kan vælges, ’multiple choice’.  

4.2.3 Overvejelser om udvælgelseskriterier 

Der er 18 udvælgelseskriterier (herefter kaldet kriterier), som er helt centrale for undersøgelsen. Det er 
her respondenterne skal vurdere og prioritere de faktorer, der havde indflydelse på deres revisorvalg. 
Kriterierne går igen i flere spørgsmål, og under forskellige emneområder, gennem spørgeskemaet. 
Antallet og formuleringen af kriterierne blev valgt efter overvejelser omkring detaljeringsgrad og 
repræsentation af forskellige typer forhold omkring revisor. 

Tidligere undersøgelser præsenteret i litteraturstudiet i Kapitel 3 viste, at både adfærdsmæssige, faglige 
og økonomiske faktorer har indflydelse på virksomheders revisorvalg. På denne baggrund er det i denne 
undersøgelse valgt, at inddrage alle tre typer faktorer; økonomiske, faglige og adfærdsmæssige. Det er 
derudover valgt, at lave en yderligere inddeling af de forskellige typer faktor i seks underkategorier; 
’revisionshonorar’, ’faglige kompetencer’, ’ydelsens karakter’, ’kommunikation’, ’personlighed’ og 
’omdømme’. For hver kategori blev der formuleret tre kriterier, fra forskellig indgangsvinkel. På flere 
måder er det en fordel, at have tre kriterier der repræsenterer hver kategori. Dels for at opstille et mere 
detaljeret billede af de forskellige forhold omkring revisor, der kan have betydning; og dels for, at 
resultaterne på kategoriniveau vil være stærkere, når en vurdering af tre underliggende kriterier ligger 
bag. Dette eksemplificeres i kategorien ’revisionshonorar’, hvor kriteriet ”Udgiften til revisor skal være 
så lav som mulig” udtrykker en holdning til, at ydelsen skal være så billig som mulig, mod kriteriet 
”Konkurrencedygtigt revisionshonorar i forhold til ydelsens karakter, herunder revisors erfaring og 
kvalifikationer”, hvor det i højere grad handler om at få værdi for pengene fremfor, at revisionshonoraret 
skal være så lavt som mulig. 

Økonomiske faktorer udgør 3 kriterier, faglige faktorer udgør 6 kriterier og adfærdsmæssige faktorer 
udgør 9 kriterier. I Tabel 4.e er opstillet en oversigt over de 18 kriterier og inddelingen i kategorier.  
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Tabel 4.e – Udvælgelseskriterier.   
Type Kategori Kriterie 

Økonomisk 
faktor Revisionshonorar 

1) Konkurrencedygtigt revisionshonorar i forhold til ydelsens 
karakter, herunder revisors erfaring og kvalifikationer. 
2) Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 
3) Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på 
revisionshonoraret. 

Faglige 
faktorer 

Faglige 
kompetencer 

4) Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer. 
5) Revisor har branchespecifik viden. 
6) Underskrivende revisor er fagligt dygtig. 

Ydelsens karakter 

7) Revisionsstrategien. 
8) Revisionsfirmaet kan yde skattemæssig eller anden juridisk 
rådgivning. 
9) Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare 
råd og værktøjer. 

Adfærds-
mæssige 
faktorer 

Kommunikation 
10) Revisor overholder aftalte deadlines. 
11) Revisor er nem at få fat i. 
12) Revisor svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 

Personlighed 

13) God kemi i forholdet til revisor. 
14) Revisors image, væremåde og stil passer til vores 
virksomhed. 
15) Revisor udviser engagement og forståelse for vores 
virksomhed. 

Omdømme 
16) Revisionsfirmaets omdømme 
17) En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor 
18) Revisionsfirmaet har et globalt netværk. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

  

I spørgsmålet omkring årsagen til revisorskiftet er svarmulighederne formuleret og delt ind efter samme 
fremgangsmåde som udvælgelseskriterierne. Dog er årsagerne inddelt efter type (økonomisk, faglig eller 
adfærdsmæssig) som det overordnede niveau og ikke efter den mere deltaljerede inddeling i kategorier, 
som præsenteret i Tabel 4.e. Inddelingen af årsagerne kan ses i Tabel 5.a i analysen på side 36. Der er to 
årsager relateret til revisionshonorar, fire fagligt relaterede årsager og to adfærdsmæssige årsager, samt 
en svarmulighed for naturlige årsager til skiftet og ”Andet”. Derudover blev kriterierne formuleret, så der 
så vidt muligt, var en repræsentation af både tilvalgs af ny revisor og fravalg af siddende revisor for hver 
type årsag (økonomiske, faglige og adfærdsmæssige). Fravalg dækker over årsager, hvor revisorskiftet 
skyldes, at der var noget virksomheden var utilfreds med ved den daværende revisor. Ved tilvalg forstås, 
at skiftet ikke nødvendigvis skyldtes, at virksomheden var utilfreds med den gamle revisor, men at de 
fandt en anden revisor, de vurderede som endnu bedre.  



 

 
30 

 

Det blev herefter overvejet, hvordan respondenterne skulle vurdere de opstillede kriterier. Gerne på en 
måde, hvor respondenterne af flere omgange og med forskellige spørgeteknikker bliver bedt om at vurdere 
kriteriernes indflydelse på revisorvalget. Det blev besluttet, at første gang respondenterne blev præsenteret 
for kriterierne skulle de vurdere hver af dem på en skala fra 1 ”Ingen betydning” til 7 ”Meget stor 
betydning”. Denne måde at spørge på, svarer til den måde der er spurgt på i størstedelen af de tidligere 
undersøgelser om revisorvalg, jf. litteraturstudiet i Kapitel 3.  

I det næste spørgsmål blev det højest vurderede kriterie på 7-skalaen i hver kategori automatisk opstillet, 
og respondenterne blev nu bedt om at fordele 100 point mellem de 6 kriterier. Hvis to eller alle tre kriterier 
i samme kategori havde fået samme vurdering på skalaen, var det på forhånd programmeret i SurveyExact, 
hvilket kriterie der i så fald ville gå videre til pointfordeling. Fordelen ved spørgsmålet med pointfordeling 
er, at respondenterne er tvunget til at prioritere mellem kriterierne og at det dermed giver en detaljeret 
indsigt i deres trade-off mellem kategorierne. Det ville være en tidskrævende og uoverskuelig opgave, 
hvis de skulle fordele point mellem alle 18 kriterier, og jo flere kriterier, der skulle fordeles point mellem, 
jo mindre spredning ville der være i forhold til, hvor mange point hvert kriterie kan få. Dette ville gøre 
det sværere at konkludere på deres prioritering. Derfor blev modellen med det mest betydningsfulde 
kriterie fra hver kategori blev valgt. At det højest vurderede kriterie i hver kategori går videre til 
pointfordeling er ikke ensbetydende med, at det er de seks højest vurderede af alle 18 kriterier, der går 
videre. Derimod kan et kriterie gå videre selvom det vurderes til 1 ”Ingen betydning”, hvis alle tre kriterier 
i kategorien er vurderet til 1. En anden metode kunne have været, at lade et givent antal af de højest 
vurderede af alle kriterier gå videre, men denne fremgangsmåde ville tillade, at flere kriterier i samme 
kategori ville blive opstillet mod hinanden til pointfordeling. Det ville give en detaljeret viden om 
prioriteringen af deres seks mest betydningsfulde kriterier ud fra 7-skalen, men sandsynligvis ikke en 
prioritering, hvor alle seks kategorier er repræsenteret. Modellen med at lade ét kriterie fra hver kategori 
gå videre er valgt, for at få en direkte prioritering mellem kategorierne, hvilke dog for respondenterne er 
præsenteret ved et kriterie og ikke kategoriens navn.  

Tilrettelæggelsen af spørgsmålene vil desuden afsløre, om respondenterne vurderer kriterierne anderledes 
i forhold til hinanden, når de spørges med forskellige spørgeteknikker. En fordel ved den valgte metode, 
hvor kriterier udvælges til pointspørgsmålet er, at det ikke afhænger af respondenternes individuelle 
tendenser til at svare lavt eller højt på skalaen. Sådanne tendenser ville have påvirket resultaterne, hvis 
det eksempelvis blev besluttet, at alle kriterier vurderet højere end 5 skulle gå videre til pointfordeling. 
Det ville desuden have givet en forskel i antallet af kriterier, der gik videre til prioritering for de forskellige 
respondenter og dermed besværliggjort direkte sammenligning. 

Det hensigtsmæssige ved skalaspørgsmålet er, at respondenterne bliver bedt om at tage stilling til alle de 
oplistede kriterier én gang. Ved denne fremgangsmåde opnås der en vis viden om betydningen af alle 
kriterierne, frem for hvis de eksempelvis var blevet bedt om at udpege deres top 3 mest betydningsfulde 
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kriterier. Her ville der mangle viden om betydningen af den resterende del af kriterierne og 
detaljeringsgraden af resultaterne ville blive mindre, hvis det typisk var de samme kriterier, der blev valgt 
i top 3. Efter skalaspørgsmålet fulgte et uddybende spørgsmål til de kriterier, der blev højest ratet i hver 
kategori. På den måde indsamles viden om alle kriterier, samt detaljeret viden om de kriterier, som har 
størst betydning inden for hver kategori. I skalaspørgsmålet blev kriterierne præsenteret for 
respondenterne i tilfældig rækkefølge for at eliminere en eventuel effekt af rækkefølge på besvarelserne 
og så kategoriinddelingen ikke umiddelbart er gennemskuelig for respondenterne.  

Efter skalavurderingen og pointfordelingen anvendes kriterierne i et spørgsmål om, hvorvidt de har 
accepteret et højere revisionshonorar for ikke at gå på kompromis, med de kriterier de har angivet som 
mest betydningsfulde. Kriterierne skulle her vurderes på en skala fra 1 ”Slet ikke” til 7 ”I meget høj grad”. 
Spørgsmålets formål er igen at få respondenterne til at prioritere, denne gang mere specifikt mellem 
revisionshonorar på den ene side og de resterende kriterier på den anden side. For ikke at gøre 
spørgeskemaet for omstændigt, blev det besluttet, at udelukkende kriterier, som respondenten vurderede 
højest (5-7) i skalaspørgsmålet skulle anvendes i kompromisspørgsmålet. På den måde vil det kun være 
betydningsfulde kriterier, som respondenterne i kompromisspørgsmål skal prioritere i forhold til, om de 
vil betale et højere revisionshonorar for at få det ønskede niveau. De tre kriterier i kategorien 
’revisionshonorar’ kunne naturligvis ikke gå videre til vurdering i kompromisspørgsmålet, selvom de var 
vægtet højt i skalavurderingen. Så maksimalt 15 kriterier kunne gå videre. 

Til sidst i spørgeskemaet anvendes kriterierne, hvor respondenterne skal vurdere deres tilfredshed med 
det valgte revisionsfirma. Som i kompromisspørgsmålet er det de kriterier, som respondenten vurderede 
højest (5-7) i skalaspørgsmålet, som de skal vurdere tilfredshed på. Således skal de kun vurdere tilfredshed 
i forhold til de kriterier, som har betydning for dem. 

4.2.4 Pilottest  

Inden spørgeskemaet blev udsendt, blev det sendt i pilottest. Pilottesten blev foretaget for at opnå en 
forståelse af, om spørgeskemaets spørgsmål og svarmuligheder blev opfattet og fortolket ens, og for at 
identificere uhensigtsmæssige formuleringer, samt teste for problemer med layout eller tekniske 
problemer mellem de forskellige spring og valideringer i spørgsmålene.   

Spørgeskemaet blev pilottestet af fire personer. To af testpersonerne repræsenterede undersøgelsens 
respondenter ved at være tilfældigt udvalgt fra populationen. Ved henvendelse til de pågældende 
virksomheder, efterspurgtes den person i virksomheden med bedst kendskab til de overvejelser der blev 
gjort, sidst der blev valgt ny revisor. De to andre testpersoner blev udvalgt i personligt netværk på den 
baggrund, at de gennem deres uddannelse og arbejde havde forudsætninger for at bidrage med konstruktiv 
kritik.  
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Testpersonerne var: 

1) Bogholder i industripumpevirksomhed i regnskabsklasse B. 

2) Indehaver af arkitektfirma i regnskabsklasse B. 

3) Kandidatstuderende i Virksomhedsstudier og Arbejdslivsstudier på RUC.  

4) Registreret revisor og økonomichef for regional tv-virksomhed.   

For bedst muligt at give testpersonerne samme udgangspunkt for besvarelsen af spørgeskemaet, som de 
’rigtige’ respondenter fik testpersonerne, så vidt muligt, kun den samme mængde information, som den 
der var tiltænkt de ’rigtige’ respondenter. Det var hensigten, at fremgangsmåden for test og interview 
skulle være ens for alle testpersoner, men der endte med at blive variationer. Testperson 1, 2 og 4 blev 
ringet op, fik en kort beskrivelse af undersøgelsens emne og blev spurgt, om de ville være testpersoner. 
Herefter modtog de en indledende e-mail med information om, at de efterfølgende ville modtage en ny e-
mail (distributionsmailen som de ’rigtige’ respondenter fik) med beskrivelse af undersøgelsens formål, 
samt et link til spørgeskemaet. Det stod beskrevet, at spørgeskemaet ville tage ca. 10 minutter at udfylde, 
og at der herefter ville være en række opfølgende spørgsmål over telefon. Derudover blev de bedt om at 
notere, hvor lang tid de brugte på at besvare spørgeskemaet. Både introduktion til test og interview med 
testperson 3 blev udført ved et personligt møde. Efter testpersonernes gennemførelse af spørgeskemaet 
blev der udført et semi-struktureret interview over telefon med testperson 1 og 2. Det var ikke muligt at 
lave telefoninterview med testperson 4, som i stedet sendte en e-mail med kritikpunkter. Spørgeskemaet 
som testpersonerne modtog kan ses i Bilag 5 og alle interviews og kommentarer kan ses i Bilag 6. 

Pilottesten gav anledning til en række rettelser i spørgeskemaet. Den væsentligste rettelse var, at der 
oprindelig var et yderligere spørgsmål indlagt imellem skalaspørgsmålet og pointspørgsmålet, hvor 
respondenterne skulle vælge hvilket kriterie i hver kategori, der var mest betydningsfuldt. Formålet med 
dette mellemliggende spørgsmål var, at finde det mest betydningsfulde kriterie i hver kategori, som skulle 
gå videre til pointfordeling, kompromisspørgsmål og tilfredshedsvurdering. Testpersonerne opfattede 
dette som en gentagelse af skalaspørgsmålet og unødvendigt. Spørgsmålet blev derfor taget ud, og 
løsningen med at programmere en registrering af det højest vurderede kriterie fra skalavurderingen i hver 
kategori eller vurderinger på 5-7 blev valgt i stedet.  

En anden væsentlig rettelse var, at alle 18 kriterier oprindelig blev præsenteret på én og samme gang i 
skalaspørgsmålet. Testpersonerne fandt dette uoverskueligt, hvorfor spørgsmålet blev delt i to. På den 
første side var de tre kriterier om revisionshonorar og de seks fagligt relaterede kriterier, og på den anden 
side var de ni kriterier i de tre adfærdsmæssige kategorier. Det var bevidst, at kriterier inden for samme 
kategori blev sat på samme side, da det vurderedes, at det gav respondenterne mulighed for en skarpere 
vurdering af det enkelte kriterie, når det blev præsenteret samtidig med kriterier i samme kategori.  
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4.3 Behandling af resultater 
Rådata for respondenternes besvarelser blev eksporteret fra SurveyExact til Excel. Dataanalysen består af 

beskrivende statistik. Resultaterne betragtes eksempelvis ved en frekvensfordeling, der viser, hvor mange 

procent af respondenterne, der har valgt de forskellige svarmuligheder i et spørgsmål. Skalavurderinger 

sammenlignes på baggrund af gennemsnit og hvor det er relevant vil medianen blive anvendt som 

forklaring af, hvordan respondenternes svar er fordelt på skalaen. Derudover identificeres en række 

sammenhænge mellem flere variable ved at inddele respondenterne i grupper, eksempelvis 

virksomhedsstørrelse. Derved undersøges det om respondentgrupper med særlige karakteristika finder 

bestemte udvælgelseskriterier af mere eller mindre betydning end andre grupper eller end den 

gennemsnitlige respondent.        

Resultaterne præsenteres i tabeller og figurer. Tabeller præsenterer resultaterne på en overskuelig måde 

og give et umiddelbart indtryk af en fordeling. Figurer anvendes, hvor det er mest hensigtsmæssigt, for at 

illustrere fordelingen ved diagrammer, eksempelvis søjlediagrammer. 
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KAPITEL 5 – UDVÆLGELSESKRITERIER 
Kapitlerne 5-6 er afhandlingens analysedel, hvor resultaterne fra respondenternes besvarelser af 
afhandlingens spørgeskemaundersøgelse præsenteres og diskuteres. Kapitlerne består af en diskussion af, 
hvad resultaterne viser og afhandlingens resultater sammenholdes med tidligere undersøgelsers resultater, 
relevant teori, samt metodeovervejelser. Resultaterne er baseret på data for de 1.217 respondenter, der har 
gennemført hele spørgeskemaet.  

Dette kapitel omhandler respondenternes vurdering af betydningen af de opstillede udvælgelseskriterier, 
jf. afsnit 4.2.3 ’Overvejelser om udvælgelseskriterier’. Der vil være en diskussion af kriteriernes 
indflydelse på revisorvalget og revisionsskifternes påvirkning på revisionshonoraret, samt en vurdering 
af respondenternes tilfredshed med den valgte revisor.  

5.1 Tidspunkter for revisorskifte 
Der er en overvægt af revisorvalgene der er taget i 2013 (28%) og færrest i 2009 (13%) og 2010 (16%) 

(se Bilag 7, Tabel 7.1). Sammenlagt er 71% af revisorvalgene foretaget inden for de seneste tre år fra 

besvarelsen af spørgeskemaet. At revisorvalgene ligger inden for de seneste tre år, styrker undersøgelsens 

grundlag, da overvejelserne bag beslutningerne er så friske som muligt i hukommelsen for størstedelen af 

respondenterne. Det må formodes, at jo længere tilbage i tid revisorvalget ligger, jo mere vil 

respondenterne have tendens til at svare ud fra, hvordan de forestiller sig at de ville vælge, frem for hvad 

de faktisk gjorde, idet det bliver sværere at huske konkrete overvejelser og valg der blev truffet.  

5.2 Årsager til revisorskifte 
Respondenterne blev præsenteret for 10 svarmuligheder under årsager til revisorskifte, herunder ’Andet’ 
med mulighed for at skrive en kommentar. Der kunne afgives svar til mere end én svarmulighed, og 
respondenterne har i gennemsnit angivet 1,7 årsager til skiftet af revisionsfirma, jf. Bilag 7, Tabel 7.2.  

28% af respondenterne valgte svarmuligheden ’Andet’ (svarende til svarprocenterne for årsagerne 
’Andet’ og de tre markeret med ’*’, jf. Tabel 5.a) og har skrevet en kommentar hertil. Der er foretaget en 
emneinddeling af kommentarernes indhold for at identificere om en eller flere årsager til revisorskifte går 
igen, og dermed kunne klassificeres som en selvstændig svarmulighed. I Bilag 8 er en specifikation af 
inddelingen af alle kommentarerne, samt eksempler på konkrete kommentarer for hver inddeling. I Bilag 
9, afsnit 9.1 kan samtlige kommentarer læses. Gennemgangen af kommentarerne resulterede i, at tre ’nye’ 
årsager er blevet identificeret og udskilt fra ’Andet’. Der er tale om tilfælde, hvor revisors forhold 
nødvendiggjorde et skifte, utilfredshed med kvaliteten af revisors arbejde og at virksomheden valgte at 
følge med deres personlige revisor til et andet revisionsfirma. Der er en gruppe på 24 respondenter, der 
giver udtryk for ikke at have skiftet revisor, men som alligevel har gennemført spørgeskemaet. En test er 
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udført på, hvor meget undersøgelsens resultater ændrer sig for spørgeskemaets væsentligste spørgsmål, 
hvis de 24 respondenter tages ud af undersøgelsen. Da resultaterne ikke ændrer sig, og de pågældende 
respondenter kun udgør 2% af det samlede antal respondenter, er de bibeholdt i undersøgelsen.       

Som beskrevet i afsnit 4.2.3 ’Overvejelser om udvælgelseskriterier’ var de opstillede svarmuligheder i 
spørgsmålet om årsagerne til revisorskiftet, inddelt efter typer af årsager. Af Figur 5.1 fremgår 
respondenternes besvarelser fordelt efter årsagernes typer. I Tabel 5.a er det vist, hvilken årsager der hører 
under hver kategori. Årsager om ’revisionshonorar’ og ’faglighed’ nævnes oftest, af henholdsvis 33% og 
30% af respondenterne. ’Naturlige årsager’ dækker over skifte på grund af revisors forhold eller ændringer 
hos virksomheden, og udgør den næstmindste andel af svarene (13%), jf. Figur 5.1. At revisionshonoraret 
hos den største andel er årsag til revisorskiftet passer fint sammen med, at virksomhederne under 
finanskrisen har et øget fokus på omkostningsminimering. At de faglige årsager også ligger højt, passer 
ydermere godt med dette forhold, da virksomhederne nok, i de tilfælde hvor de accepterer at betale et 
givent honorar for revisionen, gerne vil sikre sig værdi for pengene. 

 

En inddeling af årsagerne efter om de var tilvalg af en ny revisor eller fravalg af den daværende revisor   
fremgår af Figur 5.2. Heraf ses det, at over halvdelen (54%) har fravalgt den daværende revisor og dermed 
i en eller anden grad har været utilfreds. Der er en god sammenhæng mellem den store andel af fravalg 
og at virksomhederne gerne vil have et lavere honorar eller mere for pengene. Revisionsmarkedet har 
under finanskrisen siden 2008 været i en periode, hvor virksomhederne har forhandlingskraft over for 
revisor. Tilvalgsårsagerne understreger også dette, da respondenterne i mange tilfælde vælger at skifte 
revisor ud på baggrund af revisionshonorar, selvom de egentlig er tilfredse med ydelsen. Det er i Tabel 
5.a angivet, om de enkelte årsager er tilvalg eller fravalg. 

33%

30%

19%

13%
5%

Figur 5.1. Procentvis fordeling af 
respondenters årsager til revisorskifte 
angivet efter type.

Revisionshonorar Faglighed Adfærd
Naturlige årsager Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014
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Figur 5.2 - Procentvis fordeling af 
respondenters årsager til revisorskifte 
efter tilvalg/fravalg.

Tilvalg Fravalg Naturlige årsager Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014
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I Tabel 5.a ses en detaljeret oversigt over, hvor mange procent af respondenterne der har nævnt de enkelte 
årsager. De to oftest nævnte årsager relaterer sig til revisionshonoraret og især årsagen ’Prisen var for høj 
i forhold til det udførte arbejde’ er markant, idet den nævnes af 35% af respondenterne. Nævnt færrest 
gange er årsagerne om at følge med, når den personlige revisor skifter revisionsfirma, utilfredshed med 
det udførte arbejde og uenighed med revisor om revisions- eller regnskabsmæssige forhold.  

Tabel 5.a – Respondenters besvarelse af spørgsmålet "Angiv årsagerne til jeres skift af revisionsfirma 
(vælg gerne flere)". 
Tilvalg (T)/ 
Fravalg (F) Kategori Årsag Procent 

F R Revisionshonoraret var for høj i forhold til det udførte arbejde 35% 
T R Vi var egentlig tilfredse, men kunne få samme ydelse til et lavere 

honorar andetsteds 22% 
F A Kemien var ikke god 18% 
F F Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer passede 

ikke til vores behov. 17% 
- N Vores virksomhed ændrede ejerskab, ledelse, beliggenhed og/eller 

aktiviteter 12% 
T F Vi var egentlig tilfredse, men vurderede at vi kunne få en endnu bedre 12% 
- N *Revisors forhold nødvendiggjorde et skifte 11% 
T F Hos en anden revisor kunne vi, ud over revision, få anden rådgivning 11% 
F A Revisor var ikke nem at få fat i og svarede ikke hurtigt tilbage på 

henvendelser 10% 
- AN Andet 8% 
F F Uenighed om revisions- eller regnskabsmæssige forhold 8% 
F F *Utilfredshed med kvaliteten af revisors arbejde 5% 
T A *Valgte at følge med en bestemt person 4% 

Anm.: *Årsager, som ikke var svarmuligheder i spørgeskemaet, men som efterfølgende er identificeret ud 
fra respondenternes kommentarer til svarmuligheden "Andet", jf. Bilag 8. 
R = Revisionshonorar, A = Adfærd, F = Faglighed, N = Naturlige årsager, AN = Andet 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014 

 
At revisionshonoraret er en vigtig faktor i forhold til beslutningen om at skifte revisor ses ved, at begge 
kriterier relateret til honoraret angives hyppigst af respondenterne. Revisors faglighed spiller samlet set 
en stor rolle, jf. Figur 5.1, og ses blandt andet ved kriteriet ’Revisionsteamets sammensætning, erfaring 
og kvalifikationer passede ikke til vores behov’ (17%) og ’Vi var egentlig tilfredse, men vurderede at vi 
kunne få en endnu bedre’ (12%), jf. Tabel 5.a. Af de adfærdsmæssige årsager er det klart kemien i 
forholdet til revisor, der er det vigtigste (18%). Det er således i særdeleshed årsager forbundet med 
revisionshonoraret, der får virksomhederne til at tage beslutningen om at skifte, men også dårlig kemi 
eller utilfredshed med de faglige kvalifikationer er ofte en medvirkende faktor. 
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5.3 Skalavurdering af udvælgelseskriterier 

Resultaterne i dette afsnit er fremkommet ved, at respondenterne blev bedt om at vurdere hvert enkelt af 
de 18 udvælgelseskriterier på en skala fra 1 ’Ingen betydning’ til 7 ’Meget stor betydning’, som det er 
præsenteret i afsnit 4.2.3 ’Overvejelser om udvælgelseskriterier’.  

I Tabel 5.b ses respondenternes gennemsnitlige rating af de seks kategorier, som kriterierne er inddelt 
efter. Tallene i tabellen er et gennemsnit af respondenternes vurdering af de tre kriterier i hver kategori. 
’Kommunikation’ har fået den højeste gennemsnitlige vurdering med 5,59 og dernæst kommer 
’personlighed’, som ligger på 5,50. Altså er ’kommunikation’ og ’personlighed’ de to kategorier, der har 
mest betydning for respondenterne, selvom alle kategorierne ligger relativt tæt i intervallet mellem 4,56 
og 5,59, med undtagelse af ’omdømme’, som ligger på 3,87 og dermed har mindst betydning. ’Faglige 
kompetencer’, ’revisionshonorar’ og ’ydelsens karakter’ ligger i midten. ’Personlighed’ og 
’kommunikationen’ vægtes sandsynligvis højt, fordi det er kriterierne i disse kategorier er det mest synlige 
og mærkbare ved revisor i virksomhedernes dagligdag. Problematiske forhold omkring kommunikation 
og personlighed vil forstyrre virksomhederne i hverdagen, og er derfor faktorer, som virksomhederne 
vægter højt. ’Omdømme’ er den eneste kategori, vis gennemsnit ligger under skalaens midterste 
svarmulighed, 4 ’hverken eller’, og altså den eneste kategori af lavere betydning. 

Tabel 5.b - Respondenters gennemsnitlige rating af udvælgelseskriterier efter kategori. 
Kategori Gennemsnitlig rating 
Kommunikation 5,59 
Personlighed 5,50 
Faglige kompetencer 4,86 
Revisionshonorar 4,70 
Ydelsens karakter 4,56 
Omdømme 3,87 
Anm.: Udvælgelseskriterierne blev vurderet på en skala fra 1 "Ingen betydning" til 7 "Meget stor 
betydning".  
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

 
At adfærdsmæssige forhold som ’kommunikation’ og ’personlighed’ vægtes højest er overraskende, da 
det er kriterier relateret til revisionshonoraret, der af respondenterne nævnes oftest som årsag til 
revisorskiftet, jf. Tabel 5.a. 

Tabel 5.c viser den gennemsnitlige vurdering af hvert enkelt kriterie, sorteret med det højest vurderede 
kriterie øverst i tabellen. ’Kommunikation’ er den kategori, der samlet set har fået den højeste vurdering, 
da alle kriterier i denne kategori ligger inden for top 6 af alle 18 kriterier, hvilket virkelig understreger 
betydningen af overholdelse af deadlines (5,76), hurtig besvarelse af henvendelser (5,57) og at være nem 
at få fat i (5,46). Ligeledes ligger ’personlighed’ højt placeret, idet alle tre kriterier i kategorien ligger i 
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tabellens bedste halvdel med vurderinger mellem 5,07 og 5,79. Heraf er ’God kemi i forholdet til revisor’ 
(5,79) det højest vurderede af alle 18 kriterier. ’Faglige kompetencer’ er den tredje højest vurderede 
kategori, og det på trods af, at kriteriet ’branchespecifik viden’ er vurderet meget lavt (3,88), og dermed 
trækker kategoriens gennemsnit ned. At ’branchespecifik viden er vurderet lavt, er modsat flere af 
undersøgelserne (Addams et al., 2002; Stanny et al., 2000) i litteraturstudiet (Kapitel 3), hvor 
’branchespecifik viden’ lå placeret blandt de højest vurderede. Ikke førend nummer 7 i tabellen kommer 
det første kriterie om revisionshonorar, vurderet til 5,19, og de to andre kriterier relateret til honorar er at 
finde blandt de lavest vurderede kriterier i tabellen (nummer 13 og 14 i Tabel 5.c). Det kan dog ikke 
konkluderes, at revisionshonoraret er fuldstændigt uden betydning, da den gennemsnitlige vurdering af 
kriterierne om honorar er over 4 og dermed på den øvre side af skalaen. ’Omdømme’ ligger som kategori 
klart rangeret som mindst betydningsfuld og det er i særligt kriteriet ’globalt netværk’ (2,71), der trækker 
gennemsnittet ned for omdømmekategorien. 

Tabel 5.c - Respondenters gennemsnitlige rating af udvælgelseskriterierne opstillet i spørgsmålet "Angiv 
hvilken betydning følgende forhold havde for jeres valg af ny revisor". 

Nr. Kategori Udvælgelseskriterie 
Gennemsnitlig 

rating 
1 PE God kemi i forholdet til revisor. 5,79 
2 K Revisor overholder aftalte deadlines. 5,76 
3 PE Revisor udviser engagement og forståelse for virksomheden. 5,66 
4 K Revisor svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,57 
5 F Underskrivende revisor er fagligt dygtig. 5,55 
6 K Revisor er nem at få fat i. 5,46 
7 R Konkurrencedygtigt revisionshonorar. 5,19 
8 F Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer. 5,16 

9 Y 
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare råd og 
værktøjer. 5,07 

# PE Revisors image, væremåde og stil. 5,07 
11 Y Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end revision. 5,03 
12 O Revisionsfirmaets omdømme. 4,79 
13 R Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,55 
14 R Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på revisionshonoraret. 4,38 
15 O En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor. 4,10 
16 F Branchespecifik viden. 3,88 
17 Y Revisionsstrategien. 3,57 
18 O Revisionsfirmaet har et globalt netværk. 2,71 
Anm.: Udvælgelseskriterierne blev vurderet på en skala fra 1 "Ingen betydning" til 7 "Meget stor 
betydning".  
PE = Personlighed, K = Kommunikation, F = Faglig viden, R = Revisionshonorar, Y = Ydelsens karakter, 
O = Omdømme 
#: To kriterier er placeret som nr. 9, da de begge er vurderet til 5,07 på skalaen. 
  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 
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Ud fra resultaterne i Tabel 5.c kan revisor altså ikke udelukkende forvente at skaffe kunder ved at være 
fagligt dygtig, men må levere en samlet pakke, hvor han også sælger sig selv som person og 
sparringspartner.  

Resultaterne viser i høj grad samme tendens, som mange af de tidligere undersøgelser om revisorvalg (jf. 
litteraturstudiet i Kapitel 3), hvor respondenterne også er blevet bedt om at vurdere kriterierne på en skala. 
I undersøgelserne vægtes andre faktorer end revisionshonorar højest; eksempelvis det personlige forhold 
og faglig viden (Addams & Davis, 1994), etisk omdømme og faglig viden (Addams & Allred, 2005a), 
personlig integritet, faglig viden og besvarelse af henvendelser (Stanny et al., 2000), samt personlig 
integritet og overholdelse af deadlines (Rummel et al., 1999). Generelt konkluderer de alle, at 
revisionshonoraret er et vigtigt element, men ikke styrende for virksomhedernes revisorvalg og en 
tilsvarende konklusion kan drages ud fra resultaterne af skalaspørgsmålet i denne afhandlings 
undersøgelse. 

5.4 Prioritering af udvælgelseskriterier 
Resultaterne i dette afsnit er fremkommet ved, at respondenterne blev bedt om at fordele 100 point mellem 
seks udvælgelseskriterier; ét fra hver kategori, som det er præsenteret i afsnit 4.2.3 ’Overvejelser om 
udvælgelseskriterier’. I forlængelse af skalavurderingen blev kategoriernes betydning herved yderligere 
afdækket.   

Tabel 5.d viser det gennemsnitlige antal point, der blev givet til hver kategori. Med et gennemsnit på 
25,25 point vægtes ’revisionshonorar’ højest – og det endda med 25% flere point end de næsthøjest 
placerede kategorier, ’faglige kompetencer’ (20,43 point) og ’personlighed’ (18,02 point). Ved en ligelig 
fordeling af point mellem alle seks kategorier ville hver kategori få 16,67 point. De tre højest placerede 
og de tre lavest placerede kategorier ligger henholdsvis over og under denne grænse. ’Revisionshonorar’ 
har med 25,25 point i gennemsnit fået en fjerdedel af hver respondents point. I bunden ligger 
’kommunikation’ (13,81) og ’omdømme’ (11,10). 

Tabel 5.d - Gennemsnitlig fordeling af point pr. kategori, baseret på respondenternes besvarelse af 
spørgsmålet "Du bedes efter bedste evne vurdere og vægte de forhold der havde betydning for jeres 
revisorvalg. Du bedes således fordele 100 point mellem dem".  
Kategori Gennemsnitligt antal point 
Revisionshonorar 25,25 
Faglige kompetencer 20,43 
Personlighed 18,02 
Ydelsens karakter 16,18 
Kommunikation 13,81 
Omdømme 11,10 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 
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I to af de tidligere undersøgelser gennemgået i litteraturstudiet i Kapitel 3 (Deumes et al., 2013; 
Hermanson et al., 1994) blev respondenterne også bedt om at prioritere mellem en række faktorer i stedet 
for at vurdere deres betydning enkeltvis på en skala. (Hermanson et al., 1994) viser, at revisionshonorar 
vægtes lige så højt som andre faktorer, i hvert fald for små virksomheder.  Scenariet i undersøgelsen var 
et lidt andet end i denne afhandlings, idet respondenterne skulle prioritere mellem nogle forskellige 
profiler af en revisor. Resultaterne er dog sammenlignelige med afhandlingens pointspørgsmål, fordi 
respondenterne i begge tilfælde må prioritere og give afkald på nogle faktorer for at få mere af andre 
faktorer. Resultaterne her tyder på, at respondenterne vægter revisionshonorar højere, når de er tvunget 
til at lave en prioritering.       

Det er bemærkelsesværdigt, at der er så markante forskelle i kategoriernes indbyrdes placering alt efter 
om respondenterne skal vurdere kriterierne i skalaspørgsmålet eller pointspørgsmålet. I Tabel 5.e nedenfor 
er kategoriernes placering ud fra de to spørgsmål sammenlignet. 

Tabel 5.e - Sammenligning af kategoriernes indbyrdes placering i forhold til skalavurdering og point 
prioritering.  

Kategori Placering ud fra skalavurdering 
Placering ud fra spørgsmålet om 

pointfordeling 
Kommunikation 1 5 
Personlighed 2 3 
Faglige kompetencer 3 2 
Revisionshonorar 4 1 
Ydelsens karakter 5 4 
Omdømme 6 6 
Anm.: 1 er den kategori, der er vurderet som den mest betydningsfulde. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

 
Det er især vurderingerne af kategorierne ’kommunikation’ og ’revisionshonorar’ der er væsentligt 
forskellige i svarene fra de to spørgeteknikker, idet ’kommunikation’ er placeret som henholdsvis nummer 
1 og 5, og ’revisionshonorar’ som nummer 4 og 1. De resterende kategorier er mere eller mindre ens 
placeret. Spørgsmålsformuleringen var i høj grad ens for de to spørgsmål med ordlyden henholdsvis 
’Angiv hvilken betydning følgende forhold havde for jeres valg af ny revisor’ og ’… vægte de forhold 
der havde betydning for jeres revisorvalg…’, hvorfor det umiddelbart kunne være forventeligt, at 
resultaterne ville pege i samme retning.  

Det er overordnet undersøgt, om respondenterne generelt giver konsekvente svar. Respondenterne blev 
inddelt i to grupper; de der vægter revisionshonorar lavt (har afgivet mindre end 25,25 point til 
revisionshonorar i pointspørgsmålet) og de der vægter revisionshonorar højt (har afgivet mere end 25,25 
point til revisionshonorar i pointspørgsmålet). Det er herefter undersøgt om de to grupper svarer 
forventeligt på tre andre spørgsmål i spørgeskemaet, der involverer revisionshonorar. Resultatet er 
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opstillet i Bilag 7, Tabel 7.3. Der er generelt konsekvens i svarene, idet de to grupper også vægter pris 
henholdsvis lavt og højt i de andre spørgsmål om revisionshonorar. Så de lidt modsatrettede svar på 
skalaspørgsmålet og pointspørgsmålet må have en anden forklaring.  

Der må derfor kigges nærmere på præmisserne for de to spørgsmål, hvor forskellene i høj grad er, hvordan 
respondenterne skal vurdere kriterierne. Respondenterne har forskellig grad af valgfrihed i de to 
spørgsmål i forhold til, hvor højt de kan vurdere dem. I skalavurderingen har de frihed til at synes, at alle 
kriterier har meget stor betydning - eller meget lille betydning for den sags skyld. Det har de ikke på 
samme måde mulighed for i pointspørgsmålet, hvor en holdning til, at én eller flere kategorier har stor 
betydning vil nødvendiggøre, at der gives færre point til andre kategorier. Respondenterne er således 
tvunget til at foretage en prioritering af kategorierne i pointspørgsmålet, fordi de ikke kan give alle 
kategorier 100 point. Der er mere mulighed for, og måske tendens til moralske svar i skalaspørgsmålet, 
fordi de kan vurdere alle kriterier lige højt, og give ’rigtige’ svar i form af, hvad de gerne vil tillægge stor 
betydning, men måske reelt ikke gør, når alt kommer til alt og de ikke kan få det hele. Dette er ud fra en 
antagelse om, at hvis revisor eksempelvis skal stå til rådighed døgnet rundt, så vil revisionshonoraret også 
være tilsvarende højere end hvis revisor skal være mindre til rådighed. Muligvis vil der være tilfælde, 
hvor et trade-off ikke er nødvendigt mellem honorar og et højere niveau af et andet kriterie, men ud fra 
antagelsen giver pointspørgsmålet et mere retvisende billede af deres præferencer.  

Det er tydeligt, at det er helt afgørende for resultaternes udfald hvordan der spørges. I mange af de tidligere 
undersøgelser gennemgået i litteraturstudiet (Kapitel 3) er respondenterne kun blevet bedt om at vurdere 
kriterierne på en skala og der konkluderes enstemmigt, at andre kriterier har mere betydning end 
revisionshonoraret. Forskerne havde muligvis fået andre resultater, hvis de også havde spurgt på andre 
måder. Der er ingen tvivl om, at resultaterne fra skalaspørgsmålet i denne afhandling og i tidligere 
undersøgelser viser, at eksempelvis kommunikation og personlighed er vigtigt for respondenterne. Men 
det er måske ikke et helt retvisende billede af, hvordan virksomhederne faktisk vælger at prioritere, når de 
skal vælge revisor. I den faktiske situation, hvor en ny revisor skal vælges, er det sjældent muligt at få alt 
på det niveau, man kunne ønske sig - i hvert fald ikke uden at skulle betale ekstra for det. Pointspørgsmålet 
indikerer, at de ikke er villige til at betale det ekstra, for at få opfyldt alt det, der har betydning for dem. 
De vælger altså et kompromis, som ikke kommer til udtryk i skalavurderinger.   

Resultaterne fra endnu et spørgsmål i spørgeskemaet understøtter, at revisionshonoraret faktisk har 
afgørende betydning. Respondenterne blev bedt om at angive på en 7-skala i hvor høj grad, de havde 
accepteret et højere revisionshonorar, for ikke at gå på kompromis med kvaliteten af de kriterier, de 
foregående havde vægtet højt i skalaspørgsmålet. Kun de kriterier der tidligere var blevet vurderet 5-7, 
skulle vurderes i kompromisspørgsmålet. Det overordnede resultat ses af Figur 5.3, hvor resultaterne er 
vist for hver kategori.  
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Figurens x-akse viser skalaens svarmuligheder fra 1-7 og nedenunder ses den procentvise fordeling af 
antallet af respondenter, der har valgt hver svarmulighed, for hver kategori. Figurens y-akse viser også 
hvor mange procent af respondenterne, der har valgt hver svarmulighed på skalaen. Fordelingen på de syv 
svarmuligheder følger generelt samme tendens for alle 6 kategorier.   

 

Tendensen er, at der ligger et lige stort antal svar på henholdsvis svarmulighederne 1-3 (i alt 30-35%), 4 
(28-34%) og 5-7 (i alt 31-40%). Respondenter der svarer lavt på skalaen er ikke villige til at betale et 
højere revisionshonorar, for at få den ønskede kvalitet af de kriterier, der har betydning for dem. Omvendt 
er de respondenter der svarer højt på skalaen villige til at betale et højere revisionshonorar. Formuleringen 
’hverken eller’ for svarmuligheden 4 gør, at de mange svar her eventuelt skal tolkes som et ’ved ikke’, da 
spørgsmålsformuleringen ikke er så lige til at forstå.  

Det mest markante er forskellen på fordelingen af svar på skalaens yderpunkter, 1 og 7. I gennemsnit 
ligger 23% af svarene over 4 på svarmuligheden 7 ’I meget høj grad’ og til sammenligning ligger hele 
74% af svarerne under 4 på 1 ’slet ikke’. Resultaterne af kompromisspørgsmålet viser således, at cirka en 
tredjedel af respondenterne slet ikke har accepteret et højere honorar, for ikke at gå på kompromis med 
de givne kriterier. Dette er interessant, da det netop er kriterier, som de har vurderet af stor betydning. I 
spørgsmålet prioriterer respondenterne mellem revisionshonorar på den ene side og andre kriterier på den 

1 2 3 4 5 6 7
Faglige kompetencer 26% 5% 4% 34% 15% 9% 7%
Ydelsens karakter 22% 5% 3% 32% 15% 14% 9%
Kommunikation 26% 4% 4% 31% 16% 11% 8%
Personlighed 25% 4% 3% 28% 15% 15% 10%
Omdømme 23% 6% 4% 33% 16% 11% 7%
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Figur 5.3 - Procentvis fordeling pr. kategori af respondenters besvarelse af 
spørgsmålet "I hvilken grad har I accepteret et højere revisionshonorar for ikke at 
gå på kompromis med..."

Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.
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anden side, i lighed med pointspørgsmålet. Det er et udtryk for, at de gerne vil have kriterierne af en vis 
kvalitet, men egentlig i lav grad er villige til at betale et højere revisionshonorar for at få det. Det indikerer, 
at revisionshonorar har dominerende betydning. Resultaterne fra kompromisspørgsmålet understøtter, at 
respondenternes faktiske prioritering mellem revisionshonorar og andre kriterier ved revisorvalget, ikke 
er kommet til udtryk i skalaspørgsmålet. 

Respondenterne blev yderligere spurgt, om de kunne have sparet på revisionshonoraret ved at have valgt 
en anden revisor, med svarmulighederne ’Ja’, ’Nej’ og ’Ved ikke’. Størstedelen af respondenterne, 47%, 
svarer ’Ved ikke’, 32% svarer ’Ja’ og 21% svarer ’Nej’. Den store andel der har svaret ’Ved ikke’, kan 
være sammenhængende med, at 76% af respondenterne ikke har indhentet tilbud, eller kun har indhentet 
ét tilbud (jf. afsnit 6.1 ’Indhentning af tilbud og måder at finde revisor’ på side 57), hvorfor de ikke har 
haft et direkte sammenligningsgrundlag for, om de valgte det billigste eller ej. At respondenterne havde 
mulighed for at svare ’Ved ikke’ og at 47% har svaret det, øger datakvaliteten, idet det giver mere 
sikkerhed omkring resultatet for de respondenter, der har svaret ’Ja’ eller ’Nej’. Cirka hver tredje svarer, 
at de kunne have sparet ved at vælge en anden revisor. De har altså velvidende valgt et billigere alternativ 
fra. Det må her antages, at de har taget et rationelt valg, som betyder, at hvis de har valgt en dyrere revisor, 
er det fordi de får mere kvalitet for pengene eller flere ydelser for samme størrelse revisionshonorar. For 
disse respondenter har andre kriterier altså haft højere betydning end et lavt revisionshonorar i et trade-
off. Det betyder ikke, at de ikke har fokus på revisionshonorar, men at de er villige til at betale mere, så 
længe revisors udførte arbejde giver kvalitet for pengene. Hver femte svarer, at de ikke kunne have sparet, 
og at de dermed har valgt det billigste (21% har svaret ’Nej’).  

Under antagelsen af, at virksomhederne ved reelle revisorvalg er nødt til, i et vist omfang, at lave et trade-
off mellem revisionshonorar på den ene side og andre faktorer på den anden side, tyder det på, at mange 
virksomheder differentierer på revisionshonoraret. 

Betydningen af kriterier og kategorier efter virksomhedsstørrelse 
I Tabel 5.f på side 45 er respondenterne inddelt i tre grupper efter virksomhedsstørrelse målt i aktiver. 
Aktivmassen for små virksomheder er 0-6,99 mio. kr., 7-35,99 mio. kr. for mellem virksomheder og 36 
mio. kr. eller derover for store virksomheder.  

Læst fra venstre viser tabellen først den samlede gruppe respondenters (herefter kaldet referencegruppen) 
gennemsnitlige skalavurdering af hvert kriterie og det gennemsnitlige antal point, der er givet til hver 
kategori i pointspørgsmålet. Dernæst vises de samme tal for de forskellige gruppeinddelinger af 
respondenterne. For hver gruppe er det angivet, hvor mange respondenter der tilhører gruppen og hvor 
stor en procentdel de udgør af de i alt 1.217 respondenter. For hver gruppe er der fire kolonner, der viser 
henholdsvis den gennemsnitlige skalavurdering og pointgivning, samt differencerne i absolutte tal i 
forhold til referencegruppen. En positiv difference i differencekolonnerne betyder, at gruppen vurderer 
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kriteriet eller kategorien af mere betydning end referencegruppen og en negativ difference betyder, at 
gruppen vurderer dem af mindre betydning. I de tilfælde, at differencen ikke svarer præcis til forskellen 
mellem gennemsnittene for en given gruppe og referencegruppen, skyldes det afrunding. 

I relation til skalavurderingen af de enkelte kriterier er det generelt for alle tre virksomhedstørrelser, at de 
afviger relativt lidt i forhold til referencegruppen. Især for små og mellem virksomheder, hvor 
differencerne alle ligger i intervallet mellem -0,30 og 0,19. For de store virksomheder er der samme 
tendens, dog med nogle undtagelser. Forskellen i skalavurderingen mellem kriterierne 
’Konkurrencedygtigt revisionshonorar’ og ’Udgiften til revision skal være så lav som mulig’ er større for 
de store virksomheder med en forskel på 1,07 (differencen mellem 5,37 og 4,30) mod referencegruppens 
0,64 (differencen mellem 5,19 og 4,55). Det tyder på en tendens, hvor det i højere grad har betydning for 
store virksomheder at få værdi for pengene frem for, at revisionshonoraret nødvendigvis skal være så lav 
en omkostning som muligt. Med positive differencer på 0,43 og 0,58 for kriterierne ’Revisionsteamets 
sammensætning, erfaring og kvalifikationer’ og ’Branchespecifik viden’ i forhold til referencegruppen, 
tyder det også på en vis villighed til at betale et højere revisionshonorar, hvis virksomhederne mærker, at 
der fås et højere niveau af kvalificerede personer og faglighed. Dette understøttes af, at revisionshonorar 
i pointspørgsmålet får markant færre point af store virksomheder end af referencegruppen. De store 
virksomheder er de eneste, der ikke giver flest point til ’revisionshonorar’, selvom den ligger tæt med 
’faglige kompetencer’, med henholdsvis 21,32 og 21,73 point. Derudover er revisionsfirmaets omdømme 
og mulighederne i et globalt netværk af større betydning for de store virksomheder med henholdsvis 0,51 
og 0,76 i difference.    

Når det kommer til prioriteringen af kategorierne ved pointgivning, er det tydeligt, at revisionshonorar i 
højere grad har afgørende betydning for små virksomheder. De giver i gennemsnit ’revisionshonorar’ 
25,99 point med 7,16 point ned til den næst højest prioriterede kategori. Til sammenligning er afstanden 
kun 0,99 point for mellem virksomheder og de store virksomheder giver ikke ’revisionshonorar’ flest 
point. Så selvom kriterierne mere eller mindre havde samme betydning for alle tre virksomhedsstørrelser 
ved skalavurderingen er det udpræget, at det er de små virksomheder, der i sidste ende vælger at prioritere 
revisionshonorar frem for andre faktorer. De små virksomheder giver alle kategorier ud over 
’revisionshonorar’ færre point end referencegruppen og særligt ’faglige kompetencer’ og ’ydelsens 
karakter’ vælger de at prioritere lavere med differencer på henholdsvis -1,60 og -1,30. I lighed med de 
store virksomheder er det for de mellemste virksomheder det mest markante udsving, at 
’revisionshonorar’ får 3,39 point færre end af referencegruppen og dermed ligger på lige fod med ’faglige 
kompetencer’. 
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Tabel 5.f - Udvælgelseskriteriers betydning ved sammenligning af respondentgrupper inddelt efter virksomhedsstørrelse. 

    
Referencegruppe 

(1.217 / 100%) Små (792 / 65%)  Mellem (319 / 26%) Store (106 / 9%) 
Kate-
gori Udvælgelseskriterier Skala Point Skala Diff. Point Diff. Skala Diff. Point Diff. Skala Diff. Point Diff. 

R 

Konkurrencedygtigt revisionshonorar 5,19 

25,25 

5,20 0,01 

25,99 0,74 

5,10 -0,09 

21,86 -3,39 

5,37 0,18 

21,32 -3,93 Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,55 4,65 0,10 4,38 -0,17 4,30 -0,25 
Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på 
revisionshonoraret. 4,38 4,44 0,07 4,25 -0,13 4,26 -0,11 

F 

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og 
kvalifikationer. 5,16 

20,43 
5,05 -0,11 

18,83 -1,60 
5,28 0,12 

20,87 0,44 
5,58 0,43 

21,73 1,30 Branchespecifik viden 3,88 3,76 -0,12 3,98 0,11 4,45 0,58 
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 5,55 5,49 -0,06 5,64 0,09 5,72 0,17 

Y 

Revisionsstrategien 3,57 

16,18 

3,48 -0,09 

14,88 -1,30 

3,71 0,15 

16,08 -0,10 

3,77 0,21 

15,54 -0,64 
Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end 
revision 5,03 4,94 -0,08 5,19 0,16 5,18 0,15 

Revisor ser vores behov og kommer uopfordret 
med brugbare råd og værktøjer. 5,07 5,07 -0,01 5,11 0,04 5,01 -0,06 

K 
Overholder aftalte deadlines 5,76 

13,81 
5,72 -0,04 

13,21 -0,60 
5,79 0,03 

12,46 -1,35 
5,95 0,20 

13,37 -0,44 Revisor er nem at få fat i. 5,46 5,42 -0,03 5,53 0,07 5,49 0,03 
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,57 5,53 -0,04 5,66 0,09 5,58 0,01 

PE 

God kemi i forholdet til revisor 5,79 

18,02 

5,73 -0,06 

17,22 -0,80 

5,92 0,13 

18,13 0,11 

5,82 0,04 

16,33 -1,69 Image, væremåde og stil 5,07 4,96 -0,11 5,26 0,19 5,30 0,23 
Udviser engagement og forståelse for 
virksomheden 5,66 5,61 -0,05 5,76 0,10 5,69 0,03 

O 

Revisionsfirmaets omdømme 4,79 

11,10 

4,66 -0,13 

9,87 -1,23 

4,95 0,15 

10,59 -0,51 

5,30 0,51 

11,71 0,61 En i vores netværk havde anbefalet den 
pågældende revisor 4,10 4,11 0,01 4,19 0,08 3,80 -0,30 
Globalt netværk 2,71 2,60 -0,11 2,73 0,02 3,47 0,76 

Anm.: R=Revisionshonorar, F=Faglige kompetencer, Y=Ydelsens karakter, K=Kommunikation, PE=Personlighed og O=Omdømme. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.  



 

 
46 

 

5.5 Effekt af revisorskifte på revisionshonoraret 
Resultaterne i dette afsnit er fremkommet ved, at respondenterne blev spurgt direkte til størrelsen på 
revisionshonoraret før og efter revisorskiftet.  

Respondenterne havde mulighed for enten at angive et beløb eller vælge ’Ønsker ikke at oplyse’. 54% 
valgte ikke at oplyse revisionshonorarets størrelse. De som valgte at angive honorarstørrelserne, blev bedt 
om at angive dets størrelse i t.kr., men ved gennemgang af resultaterne formodes det, at nogle alligevel 
har angivet det fulde tal, da tallene ellers er urealistisk store. Dette har ingen påvirkning på beregningen 
af den procentvise ændring i honoraret fra før skifte til efter skifte, som vil blive anvendt i det følgende, 
da respondenterne trods alt har været konsekvente omkring, at skrive samme type tal i felterne for før og 
efter. For at undgå fejlslutninger på baggrund af sammenligning af de absolutte størrelser på honorarerne, 
kommenteres der i det følgende udelukkende på den procentvise ændring.  

Figur 5.4 viser, hvordan respondenternes procentvise ændringer i revisionshonoraret fordeler sig med en 
intervalinddeling på 19% for både stigende og faldende revisionshonorarer. 17% af respondenterne har et 
uændret revisionshonorar, jf. Tabel 5.g. Det er valgt at medtage denne gruppe i honorarintervallet mellem 
0 og -19% i Figur 5.4, det vil sige hvor revisionshonoraret er uændret eller faldende. Dette er under den 
antagelse, at virksomhederne der har et uændret honorar under forhandlingen har holdt fast i, at de ikke 
ville acceptere en stigning i honoraret, hvorfor det ville være unaturligt at placere disse virksomheder i et 
interval, hvor honorarerne var stigende. Overordnet set er 83% af honorarerne uændrede eller faldet, mens 
17% er steget, jf. Tabel 5.g. 

Tabel 5.g - Respondenters ændring i honorar som følge af revisorskifte.  
  Fald Uændret Stigning Total 
Procent 66% 17% 17% 100% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

 
Størstedelen (29%) af honorarerne er uændrede eller faldet mellem 1 og 19% jf. Figur 5.4. og generelt 
opnår de relativt store besparelser. Intervallet længst til højre på 2% udgør procentstigninger større end 
100%, op til 400%. Det virker som meget høje stigninger isoleret for revisionsydelsen, hvorfor det er 
muligt, at nogle respondenter har angivet det samlede honorar til revisor, inklusiv andre ydelser, og ikke 
revisionsydelsen særskilt. De store stigninger angivet skyldes sandsynligvis køb af andre ydelser end 
revision i forhold til hos den forrige revisor, da så store stigninger næppe udelukkende kan antages at 
skyldes højere kvalitet.          
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Det er bemærkelsesværdigt, at så stor en andel af respondenterne har opnået et faldende honorar (66%) 
ved revisorskift og det i overensstemmelse med, at virksomhederne har fokus på omkostningsminimering 
og at revisorerne kan presses på revisionshonoraret som følge af finanskrisen. Samtidig understøtter 
resultatet også, at revisionshonoraret bestemt har betydning for virksomhedernes revisorvalg. (Garsombke 
& Armitage, 1993) viste, at virksomhederne opnåede lavere revisionshonorarer ved at skifte revisor, og 
at de virksomheder som indhentede tilbud på revisionsydelsen opnåede signifikant større besparelser end 
de, hvor der ikke var konkurrerende bud. Denne afhandlings undersøgelse viser også tydeligt, at der er 
besparelser at hente på revisionshonoraret ved at skifte revisor. I Tabel 5.h ses en inddeling af 
respondenterne efter, hvor mange tilbud de indhentede og hvor stor en andel, der havde et faldende, 
uændret eller stigende honorar som følge af skiftet. I overensstemmelse med resultaterne af (Garsombke 
& Armitage, 1993) er det tydeligt, at de respondenter der indhenter tilbud generelt også opnår en 
besparelse på honoraret (80% og 84%), og at besparelserne i gennemsnit er langt større end hos de, der 
ikke indhenter tilbud (henholdsvis -24% og -26% mod -4%). Dette er en klar indikation af, at når der 
indhentes tilbud, er det med revisionshonorar som det dominerende kriterie for revisorvalget.   

Tabel 5.h - Procentvis fordeling af honorarudviklingen, fordelt på grupper efter hvor mange tilbud der blev 
indhentet som grundlag for valget af ny revisor.  
Antal tilbud 
indhentet Faldende Uændret Stigende Gennemsnitlig ændring i honorar 
0 tilbud 45% 31% 24% -4% 
1 tilbud 80% 6% 14% -24% 
2 eller flere 
tilbud 84% 9% 7% -26% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 
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Figur 5.4 - Revisionshonorarenes procentvise ændring ved valg af ny revisor. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.
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Det er også sandsynligt, at den siddende revisor kan presses til en nedsættelse af honoraret blot ved at 
indhente tilbud og dermed skabe konkurrence, for derefter at virksomheden genvælger den siddende 
revisor.     

I Tabel 5.i på side 50 er der lavet en inddeling af respondenterne i to grupper; de der vægter 
revisionshonorar højt og de der vægter revisionshonorar lavt. Respondenterne tilhører gruppen ’lavt-
honorar’ eller ’højt-honorar’ alt efter, om de har givet kategorien ’revisionshonorar’ under eller over 25,25 
point i pointspørgsmålet, som er pointgennemsnittet for referencegruppen. Tabellen er opstillet for at se, 
hvilke andre kriterier der vægtes højt i stedet eller sammen med revisionshonorar for de respondenter, der 
har givet ’revisionshonorar’ under 25,25 point. Og modsat for at se, om det særligt er på bekostning af 
bestemte kriterier, at revisionshonorar vægtes højt for de respondenter, der har givet ’revisionshonorar’ 
over 25,25 point. Som følge af inddelingen af grupperne efter lav og høj pointgivning til kategorien 
’revisionshonorar’ er det klart forventeligt, at de i skalavurderingen har vurderet de tre kriterier om 
revisionshonorar henholdsvis lavere eller højere end referencegruppen, hvilket også er tilfældet. Gruppen 
’lavt-honorar’ har differencer på -0,31, -0,46 og -0,50 og gruppen ’højt-honorar’ har differencer på 0,60, 
0,90 og 0,97 for de tre kriterier. Derudover er der det klare mønster, at ’lavt-honorar’ vurderer samtlige 
andre kriterier og kategorier højere end referencegruppen (positive differencer), og at ’højt-honorar’ 
vurderer alle lavere end referencegruppen (negative differencer).  

Ud fra pointgivningen vurderer gruppen ’lavt-honorar’ klart kategorierne ’faglige kompetencer’ (21,70) 
og ’personlighed’ (20,44) mest betydningsfulde. Det er altså kriterier i disse to kategorier, der er 
dominerende for revisorvalget, hvis revisionshonorar ikke er det. Især de tre kriterier i kategorien 
’personlighed’ vægtes højt i skalaspørgsmålet med gennemsnit på 5,93, 5,27 og 5,83. Gruppen ’højt-
honorar’ giver i gennemsnit kategorien ’revisionshonorar’ 45,70 point, som således har ekstremt stor 
betydning for revisorvalget i forhold til de resterende kategorier, idet den næst højeste kategori ’faglige 
kompetencer’ i gennemsnit får 15,58 point. Differencerne på point i forhold til referencegruppen ligger 
mellem -4,20 og -6,57 point for kategorierne ud over ’revisionshonorar’ og det er således på jævn 
bekostning af kriterier i de øvrige kategorier, at revisionshonoraret har afgørende betydning for gruppen 
’højt-honorar’.  

Denne afhandlings konkrete målinger af ændringen i virksomhedernes revisionshonorar understøtter 

slutningen fra afsnit 5.4 ’Prioritering af udvælgelseskriterier’ om, at revisionshonoraret har dominerende 

betydning for virksomhedernes revisorvalg. Resultaterne præsenteret i dette afsnit har vist, at en stor andel 

af virksomhederne opnår en besparelse på revisionshonoraret som følge af skiftet og at en markant større 

andel af de virksomheder, der indhenter ét eller flere tilbud opnår besparelser på revisionshonoraret end 

de, der ikke indhenter tilbud. Dette understøtter, at mange virksomheder differentierer mellem revisorer 

på revisionshonoraret, som i forhold til problematikken omkring revisionsmarkedet som et ’market for 
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lemons’ kan skabe bekymring, idet afhandlingens resultater viser, at revisionsfirmaerne har sænket prisen 

på revisionsydelsen. Det kan potentielt skabe mistillid til kvaliteten af revisors arbejde i forhold til, om 

kvaliteten vil blive opretholdt på trods af et lavere revisionshonorar. Hvis samme kvalitet opretholdes vil 

prispresset fra virksomhederne føre til, at revisionsfirmaerne ikke kan opretholde den samme indtjening. 

Finanskrisen har medført et øget fokus på omkostningsminimering for virksomhederne og et stigende 

antal udbud af revisionsydelsen er naturligt årsag til prispresset på revisionshonorarerne. Samtidig er der 

på EU politisk plan i december 2013 vedtaget regler om tvungent udbud, som større danske virksomheder 

er omfattet af, for at styrke tilliden til revisors uafhængighed og den finansielle information.         
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Tabel 5.i - Udvælgelseskriteriers betydning ved sammenligning af respondentgrupper inddelt efter vægtning af kategorien 'revisionshonorar' i pointspørgsmålet. 

    Referencegruppe (1.217 / 100%) Lavt-honorar (803 / 66%) Højt-honorar (414 / 34%) 
Kategori Udvælgelseskriterier Skala Point Skala Diff. Point Diff. Skala Diff Point Diff. 

R 

Konkurrencedygtigt revisionshonorar 5,19 

25,25 

4,88 -0,31 

13,57 -11,68 

5,79 0,60 

45,7 20,45 

Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,55 4,09 -0,46 5,44 0,90 
Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på 
revisionshonoraret. 4,38 3,88 -0,50 5,35 0,97 

F 

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og 
kvalifikationer. 5,16 20,43 5,37 0,22 21,7 1,27 4,74 -0,42 

15,58 -4,85 
Branchespecifik viden 3,88 4,10 0,22 3,44 -0,43 
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 5,55 5,74 0,19 5,18 -0,37 

Y 

Revisionsstrategien 3,57 

16,18 

3,70 0,14 

17,49 1,31 

3,30 -0,27 

10,90 -5,28 

Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end revision 5,03 5,18 0,15 4,74 -0,29 
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med 
brugbare råd og værktøjer. 5,07 5,25 0,18 4,73 -0,35 

K 
Overholder aftalte deadlines 5,76 

13,81 
5,84 0,08 

14,79 0,98 
5,59 -0,16 

9,61 -4,20 
Revisor er nem at få fat i. 5,46 5,53 0,08 5,31 -0,15 
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,57 5,66 0,09 5,40 -0,18 

PE 

God kemi i forholdet til revisor 5,79 

18,02 

5,93 0,14 

20,44 2,42 

5,50 -0,28 

11,45 -6,57 

Image, væremåde og stil 5,07 5,27 0,20 4,69 -0,38 

Udviser engagement og forståelse for virksomheden 5,66 5,83 0,18 5,31 -0,34 

O 

Revisionsfirmaets omdømme 4,79 

11,10 

4,92 0,13 

12,00 0,90 

4,55 -0,24 

6,76 -4,34 

En i vores netværk havde anbefalet den pågældende 
revisor 4,10 4,18 0,07 3,97 -0,14 
Globalt netværk 2,71 2,81 0,10 2,51 -0,20 

Anm.: R=Revisionshonorar, F=Faglige kompetencer, Y=Ydelsens karakter, K=Kommunikation, PE=Personlighed og O=Omdømme. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.  
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5.6 Tilfredshed med det valgte revisionsfirma 
Resultaterne i dette afsnit er fremkommet ved, at respondenterne blev spurgt til deres tilfredshed med det 
valgte revisionsfirma. 

Respondenterne blev bedt om at tage stilling til to udsagn omkring, hvordan det valgte revisionsfirma 
efterfølgende har levet op til deres forventninger. De blev bedt om at vurdere på en skala fra 1 ’Helt uenig’ 
til 7 ’Helt enig’ om revisionsfirmaet på nogle områder har 1) overgået forventningerne og 2) ikke levet 
op til forventningerne. I Tabel 5.j ses den procentvise andel, der føler deres forventninger henholdsvis 
overgået og ikke levet op til. Således præsenteres kun svarmulighederne 5-7 på skalaen for begge udsagn 
(Se svarprocenterne for hver svarmulighed på skalaen i Bilag 7, Tabel 7.4). 

Tabel 5.j - Respondenters besvarelse af spørgsmålet "Du bedes ud fra din erfaring med det nuværende 
revisionsfirma vurdere hvor enig du er i følgende udsagn; Revisionsfirmaet har på nogle områder…" 

1) "… overgået vores forventninger"  
(svarmulighed 5-7) 

2) "… ikke levet op til vores forventninger"  
(svarmulighed 5-7) 

47% 16% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014 

 
(Juhl, 2012) viste, at uindfriede forventninger ofte er en medvirkende årsag til revisorskift og at 
forventningsafstemning er essentielt for et godt samarbejde mellem revisor og virksomhed. 
Forventningsafstemning er med til at give virksomheden information om, hvad de kan forvente af den 
ydelse, de har købt. Respondenternes besvarelser på, om revisor har levet op til forventningerne giver 
indsigt i, hvor informerede de egentlig var om den ydelse de købte, da de valgte den nye revisor. Der vil 
både have været mangelfuld forventningsafstemning i det tilfælde, at revisor ikke har levet op til 
forventningerne og hvis forventningerne er overgået. I sidstnævnte tilfælde vil det dog blive opfattet 
positivt af virksomhederne. Cirka halvdelen (47%) af respondenterne giver udtryk for at forventningerne 
er overgået på nogle områder, mod kun 16% der føler, at der ikke er levet op til forventningerne, jf. Tabel 
5.j. Derudover ligger størstedelen af de resterende respondenter på svarmulighed 4 (henholdsvis 44% og 
35% for overgåede forventninger og ikke levet op til, jf. Bilag 7, Tabel 7.4), hvilket betyder, at de har fået 
det de forventede, og at der dermed har været passende forventningsafstemning.  

Afslutningsvis blev respondenterne spurgt til deres tilfredshed med den valgte revisor på en skala fra 1 
’Meget utilfreds’ til 7 ’Meget tilfreds’. De skulle vurdere tilfredshed ud fra de 18 udvælgelseskriterier. 
Hvilke af udvælgelseskriterierne, de blev bedt om at vurdere tilfredshed på, afhang af deres vurdering af 
kriterierne tidligere i spørgeskemaet. Kun kriterier vurderet til 5, 6 eller 7 i skalaspørgsmålet blev de bedt 
om at vurdere tilfredshed på. Faktorerne ’Revisor overholder aftalte deadlines’, ’Revisor svarer hurtigt 
tilbage på henvendelser’, ’Kemien i forholdet til revisor’ og ’Revisors evne til at udvise engagement og 
forståelse for virksomheden’ er kommet til tilfredshedsvurdering hos flest respondenter. Den 
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gennemsnitlige rating af kriterierne er ligger tæt mellem 4,68 og 5,85, jf. Bilag 7, Tabel 7.5. Kriteriet i 
kategorien ’omdømme’ om at få revisor anbefalet gennem netværk kunne ikke gå videre til 
tilfredshedsvurdering, idet en anbefaling har ikke noget med revisors udførelse af sit arbejde hos 
virksomheden at gøre. Som det ses af Tabel 5.k er respondenterne generelt ret tilfredse med de forhold, 
som de har angivet som betydningsfulde, idet kategorierne har mellem 64% og 84% respondenter med 
høj grad af tilfredshed. Kategorien ’revisionshonorar’ stikker lidt negativt ud ved at være den kategori 
med færrest tilfredse (64%) og flest utilfredse (10%). ’Ydelsens karakter’ har næsten tilsvarende 
utilfredshed (9%). Omvendt er der udbredt tilfredshed med kategorien ’personlighed’, som har den største 
andel tilfredse (84%) og færrest utilfredse (3%). ’Omdømme’ kan være svær at vurdere tilfredshed på, 
hvorfor en stor andel af respondenterne sandsynligvis har svaret, at de hverken er tilfredse eller utilfredse.  

Tabel 5.k - Procentvis fordeling pr. kategori af respondenters besvarelse af spørgsmålet "Hvor tilfreds har 
du været med følgende forhold siden jeres nuværende revisors tiltræden?". 
Kategori 1-3 ”Utilfreds” 4 ”Hverken eller” 5-7 ”Tilfreds” 
Revisionshonorar 10% 26% 64% 
Faglige kompetencer 4% 17% 79% 
Ydelsens karakter 9% 21% 70% 
Kommunikation 4% 13% 83% 
Personlighed 3% 13% 84% 
Omdømme 6% 29% 65% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

 
I Tabel 5.l ses tilfredsheden på et mere detaljeret plan. I kategorien ’revisionshonorar’ er det primært 
kriteriet ’Udgiften til revision skal være så lavt som mulig’, som trækker andelen af tilfredse respondenter 
ned for kategorien. Den største tilfredshed er med kriterierne ’God kemi i forholdet til revisor’ (87%), 
’Revisor er nem at få fat i’ (84%), ’Underskrivende revisor er fagligt dygtig’ (83%), ’Svarer hurtigt tilbage 
på henvendelser’ (83%) og ’Udviser engagement og forståelse for virksomheden’ (83%).  
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Tabel 5.l - Procentvis fordeling af respondenters besvarelse af spørgsmålet "Hvor tilfreds har du været med 
følgende forhold siden jeres nuværende revisors tiltræden?". 
Kriterie 1-3 4 5-7 
Konkurrencedygtigt revisionshonorar 7% 25% 68% 
Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 15% 35% 50% 

Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på revisionshonoraret. 9% 17% 74% 

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer* 4% 17% 78% 
Branchespecifik viden 7% 22% 71% 
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 3% 14% 83% 

Revisionsstrategien 10% 29% 61% 
Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end revision* 6% 19% 76% 
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare råd og 
værktøjer* 11% 20% 68% 
Overholder aftalte deadlines* 5% 13% 81% 
Revisor er nem at få fat i. 3% 13% 84% 
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 4% 13% 83% 
God kemi i forholdet til revisor 2% 11% 87% 
Image, væremåde og stil 4% 15% 81% 
Udviser engagement og forståelse for virksomheden* 4% 14% 83% 
Revisionsfirmaets omdømme 5% 30% 65% 
Globalt netværk* 9% 27% 63% 
Anm.: *En sum på 99% eller 101% skyldes afrunding. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

 

Til slut i spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne spurgt ’Overvejer du at skifte revisor igen?’ 
med svarmulighederne ’Ja’ eller ’Nej’. 87%  svarede ’Nej’ og 13% svarede ’Ja’. Dette understreger, at en 
stor andel generelt er tilfredse med den valgte revisor. At mange ikke vil skifte hænger godt sammen med, 
at mange angiver, at deres forventninger er overgået, og at der kun er en mindre del, som synes, at der på 
nogle områder ikke er levet op til forventningerne. Disse er primært utilfredse omkring, at honoraret skal 
være så lavt som mulig. Nogle respondenter mener altså, at det godt kunne være lavere endnu, selvom 
størstedelen af dem opnåede en besparelse, da de skiftede.  

I Tabel 5.m på side 55 er respondenterne opdelt i grupperne ’tilfredse’ og ’ikke tilfredse’. Inddelingen er 
baseret på respondenternes gennemsnitlige vurdering af deres tilfredshed med den valgte revisor. Gruppen 
’tilfredse’ består af respondenter, der i gennemsnit har en tilfredshed lig med eller over 5 og gruppen 
’ikke-tilfredse’ har et gennemsnit på under 5.  

Begge grupper svinger, sammenlignet med andre gruppeinddelinger i denne afhandling (jf. Tabel 5.f og 
Tabel 5.i), generelt mest ud i differencerne i forhold til referencegruppen, med udsving omkring 0,30 i 
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absolut tal. For gruppen af ’tilfredse’ er samtlige differencer positive, med undtagelse af en enkelt småt 
negativ på -0,04. For denne gruppe er der dog undtagelser til de forholdsvis store udsving, og det for 
kriterierne kategorierne ’revisionshonorar’ og ’omdømme’. Disse varierer ikke i samme grad som resten, 
men ligger centreret omkring referencegruppens rating. Det modsatte gælder gruppen af ’ikke tilfredse’, 
hvor differencerne for næsten alle kriterier er negative i forhold til referencegruppen, undtagen kriterierne 
i kategorien ’revisionshonorar’ og to kriterier i kategorien ’omdømme’. De positive differencer for de 
’tilfredse’ betyder, at kriterierne altså generelt har mere betydning for denne gruppe. Selvom det kun er 
kriterier der pr. definition er betydningsfulde ved at være vurderet 5-7 i skalaspørgsmålet der gik videre 
til tilfredshedsvurdering, er det ikke ensbetydende med, at de har været tilfredse. Det kunne tyde på, at 
respondenter, hvor udvælgelseskriterierne er af stor betydning, netop derfor laver deres research godt og 
at det dermed i højere grad lykkedes den at finde en revisor de bliver tilfredse med. Kriterierne i kategorien 
’revisionshonorar’ varierer mindre end resten, jf. Tabel 5.m. Det kan derfor siges, at revisionshonoraret 
ikke har haft lige så stor betydning for de ’tilfredse’ som for referencegruppen som helhed.  

For de ’ikke tilfredse’ er det især kriterierne i kategorierne ’personlighed’ og ’kommunikation’ som 
vægtes lavere end hos referencegruppen med differencer mellem -0,27 og -0,35. Som de næsten eneste er 
kriterierne i kategorien ’revisionshonorar’ vægtet højere for de ’ikke tilfredse’ end for referencegruppen. 
At det netop er kriterierne om honorar, der skiller sig ud for tilfredshedsgrupperne skyldes måske, at 
revisionshonoraret er meget håndgribeligt og at det er nemt at identificere stigninger fra år til år eller i 
forhold til en indgået aftale. I forhold til pointgivning er det også tydeligt at de ’ikke-tilfredse’ (med 28,73 
point) vægter ’revisionshonorar’ højere end de ’tilfredse’ (23,01 point). 
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Tabel 5.m - Udvælgelseskriteriers betydning ved sammenligning af respondentgrupper inddelt efter overordnet tilfredshed. 

    Referencegruppe (1.217 / 100%) Tilfredse* (833 / 68%) Ikke tilfredse* (334 / 27%)  
Kate-
gori Udvælgelseskriterier Skala Point Skala Diff. Point Diff. 

Skal
a Diff. Point Diff. 

R 

Konkurrencedygtigt revisionshonorar 5,19 

25,25 

5,29 0,10 

23,01 -2,24 

5,40 0,22 

28,73 3,48 Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,55 4,51 -0,04 5,03 0,48 
Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på 
revisionshonoraret. 4,38 4,43 0,05 4,60 0,23 

F 
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer. 5,16 

20,43 
5,45 0,30 

19,92 -0,51 
4,91 -0,24 

18,78 -1,65 Branchespecifik viden 3,88 4,01 0,14 3,85 -0,03 
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 5,55 5,87 0,32 5,28 -0,27 

Y 

Revisionsstrategien 3,57 

16,18 

3,71 0,14 

15,72 -0,46 

3,48 -0,09 

14,59 -1,59 
Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end revision 5,03 5,28 0,25 4,85 -0,18 

Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare råd 
og værktøjer. 5,07 5,36 0,29 4,84 -0,23 

K 
Overholder aftalte deadlines 5,76 

13,81 
6,09 0,33 

13,16 -0,65 
5,48 -0,28 

12,47 -1,34 Revisor er nem at få fat i. 5,46 5,79 0,33 5,16 -0,30 
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,57 5,90 0,32 5,30 -0,27 

PE 
God kemi i forholdet til revisor 5,79 

18,02 
6,14 0,35 

17,99 -0,03 
5,46 -0,32 

15,30 -2,72 Image, væremåde og stil 5,07 5,39 0,33 4,72 -0,35 
Udviser engagement og forståelse for virksomheden 5,66 5,99 0,33 5,37 -0,28 

O 
Revisionsfirmaets omdømme 4,79 

11,10 
5,02 0,23 

10,20 -0,90 
4,63 -0,17 

10,12 -0,98 En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor 4,10 4,18 0,08 4,22 0,11 
Globalt netværk 2,71 2,79 0,08 2,65 -0,06 

Anm.: *Antallet af respondenter i de to grupper tilsammen er ikke lig det samlede antal respondenter, fordi nogle respondenter ikke er blevet spurgt til tilfredshed. Det skyldes, 
at de ikke har vurderet nogen kriterier til 5-7 på 7-skalaen i spørgsmålet om kriteriernes betydning. 
R=Revisionshonorar, F=Faglige kompetencer, Y=Ydelsens karakter, K=Kommunikation, PE=Personlighed og O=Omdømme. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.  
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5.7 Delkonklusion 
Når virksomhederne bliver bedt om at vurdere udvælgelseskriterierne på en skala er det tendensen, at 
adfærdsmæssige kriterier i kategorierne ’kommunikation’ og ’personlighed’ vurderes som mest 
betydningsfulde. Også revisors faglighed vurderes som værende betydningsfuldt, mens kriterier om 
revisionshonoraret ikke vurderes særligt betydningsfuldt. At andre kriterier end revisionshonorar har høj 
betydning stemmer overens med tidligere undersøgelsers resultater. Konklusionerne må dog 
genovervejes, når resultaterne fra de spørgsmål, hvor virksomhederne blev bedt om at prioritere 
kriterierne mod hinanden inddrages. Når virksomhederne tvinges til at prioritere, er det tydeligt, at 
revisionshonoraret indtager en langt vigtigere position, og at de ikke i særlig høj grad er villige til at betale 
mere for at få et tilfredsstillende niveau af de faktorer, som de ellers angiver har betydning for dem. Det 
er især på bekostning af faktorer relateret til kommunikation, at revisionshonorar vægtes højere. 
Prioriteringssituationen minder mest om et faktisk revisorvalg, idet højere kvalitet af kriterierne antages 
at medføre et højere revisionshonorar. Undersøgelsen viser, at revisionshonorarerne for de fleste 
virksomheder er uændrede eller faldende ved revisorskifterne, hvilket understøtter at revisionshonoraret 
er en central faktor for virksomhederne og ikke mindst bag indhentelsen af tilbud. Virksomhederne er 
generelt tilfredse med det valgte revisionsfirma og resultaterne viser at tilfælde af utilfredshed oftest 
relaterer sig til revisionshonoraret eller faglige faktorer.  
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KAPITEL 6 - HVORDAN INDLEDES KENDSKABET TIL 
REVISOR?  

Dette kapitel omhandler, hvordan virksomhederne får kendskab til den revisor de vælger eller de 
revisionsfirmaer de indhenter tilbud hos. Der vil være en diskussion af virksomhedernes grunde til at 
indhente tilbud, som bidrag til forståelsen af, hvilke faktorer der har indflydelse på virksomhedernes 
revisorvalg. Ligeledes præsenteres og diskuteres resultaterne om informationskilder og virksomhedernes 
opfattelse af deres informationsniveau.  

6.1 Indhentning af tilbud og måder at finde revisor 
I undersøgelsen blev respondenterne spurgt, hvor mange revisionsfirmaer de indhentede tilbud hos som 

grundlag for revisorvalget. 47% svarede, at de ingen tilbud indhentede, 29% indhentede ét tilbud og 24% 

indhentede to eller flere tilbud. I Tabel 6.a er antallet af indhentede tilbud fordelt efter 

virksomhedsstørrelse. De største forskelle på de tre virksomhedsstørrelser viser sig ved andelene af 

respondenter, der indhenter henholdsvis ingen tilbud eller 2 eller flere tilbud. Her er der, ikke 

overraskende, dobbelt så stor en andel af de store virksomheder der sender revisionsydelsen i udbud. 

Tendensen er altså, at jo større virksomhed, jo flere tilbud indhentes. 

Tabel 6.a - Antal indhentede tilbud efter virksomhedsstørrelse målt i aktiver. 
Antal tilbud Små Mellem Store 
Ingen tilbud 50% 44% 32% 
1 tilbud 30% 27% 25% 
2 eller flere tilbud 20% 29% 43% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014 

 

Gruppen der ikke indhenter tilbud (47%), kan sandsynligvis forklares ved, hvordan de fandt frem til 

revisor (Tabel 6.b). Hovedparten svarer, at revisor blev fundet via netværk (33-52%) eller anbefalinger 

(26-34%). Dette er måder at finde revisor på, hvor der er knyttet et personligt bånd ved, at virksomhederne 

enten selv har forhåndskendskab til revisor eller ved at personer de har tillid til kender til revisor og 

dermed skaber tillid til den revisor. Disse personlige bånd vil, for virksomheden, ’ukendte’ 

revisionsfirmaer få svært ved at konkurrere med, og resultaterne tyder på, at mange helt undlader at 

indhente tilbud, fordi en anbefaling eller forudgående kendskab foretrækkes. At revisor findes via 

internettet, i lokalområdet eller ved uopfordret henvendelse fra revisor er alle svarmuligheder, hvor revisor 

sandsynligvis er ’ukendt’, og angives kun af 1%-13% af respondenterne som årsager, jf. Tabel 6.b. At 

personlige genveje til valget af revisor er tungtvejende forstærkes yderligere af, at kendskab til revisor via 
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andre ydelser er nævnes af 9-16%. Det er altså helt afgørende for revisorerne for at blive valgt af 

virksomhederne, at de har et stort netværk og et godt ry. Revisionsydelsen karakteriseres som en 

experience good, jf. afsnit 2.1 ’Revisionsydelsen som experience good’, hvor virksomhederne har først 

kan vurdere kvaliteten af ydelsen efter udførelsen af revisionen. Med andre ord er der ved revisorvalget 

asymmetrisk information mellem virksomhed og revisor om ydelsens kvalitet. Information om kvaliteten 

kan opnås via reklamering fra revisionsfirmaerne, omdømme, anbefalinger og personlig opnået erfaring. 

Af disse er personlige erfaringer de stærkeste, og resultaterne viser, at virksomhederne i høj grad anvender 

private informationskilder til at finde revisor, som er de kilder der giver bedst mulighed for at vurdere 

kvaliteten af ydelsen forud for købet. 

Tabel 6.b - Procentvis fordeling af respondenters besvarelse af spørgsmålet om, hvordan de fandt frem til 
den revisor de valgte eller dem de indhentede tilbud hos. 

Antal 
tilbud Netværk 

Anbe-
faling 

Fulgte med 
personlig 
revisor** 

Andre 
ydelser 

Uopfordret 
henvendelse 
fra revisor 

Lokal-
området Internettet 

Bank-
anmodning Andet 

Ingen 
tilbud 33% 26% 14% 9% 3% 3% 1% 1% 10% 
1 
tilbud 43% 29% 0% 9% 6% 5% 2% 1% 5% 
2 
tilbud* 52% 34% 0% 16% 10% 13% 5% - 3% 
Anm.: *Summen er ikke 100%, fordi respondenterne der indhentede to tilbud kunne vælge mere end én 
svarmulighed. 
**Måde, som ikke var en svarmulighed i spørgeskemaet, men som efterfølgende er identificeret ud fra 
respondenternes kommentarer til svarmuligheden "Andet", jf. Bilag 10. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014 

   

Respondenter der indhentede ingen eller ét tilbud fordeler sig nogenlunde ligeligt på, at de fik kendskab 

til revisor gennem professionelt eller privat netværk (33% og 43%), eller at de fik revisor anbefalet (26% 

og 29%). Dernæst kommer for gruppen der ikke indhentede tilbud, at de fulgte med deres personlige 

revisor til et andet revisionsfirma (14%) og derefter, at de havde kendskab til revisor via andre ydelser 

end revision med 9% for både gruppen med ingen og ét tilbud. I færrest tilfælde bliver revisor fundet via 

internetsøgning eller ved anmodning fra banken om at anvende en bestemt revisor. Den lave 

skalavurdering af kriteriet ’En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor’ (vurderet til 4,10 på 

skalaen, jf. Tabel 5.c på side 38) er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at de fleste finder deres revisor via 

anbefalinger eller netværk. Forklaringen kan være, at det kræver færre ressourcer ’bare’ at vælge én 

virksomhederne har fået anbefalet, så måske det ikke er noget de vægter højt i skalaspørgsmålet, selvom 

det er det nemmeste valg, når de står i situationen. Hver fjerde af de, der ikke har indhentet tilbud, har 

valgt ”Andet” og afgivet en kommentar. Resultatet fra gennemgangen af kommentarerne kan ses i Bilag 



 

 
59 

 

10. I Bilag 9, afsnit 9.2 kan samtlige kommentarer læses. Størstedelen svarer ”Andet”, fordi de er fulgt 

med deres personlige revisor til et nyt revisionsfirma og dette er derfor efterfølgende blevet klassificeres 

som en selvstændig svarmulighed, jf. Tabel 6.b.  

Hver fjerde virksomhed har indhentet to eller flere tilbud (24%, jf. indledningen af afsnit 6.1), hvilket vil 

sige, at de har haft et sammenligningsgrundlag at træffe deres beslutning på baggrund af. Af disse 

virksomheder finder størstedelen også revisor via anbefaling (34%) og netværk (52%). Det tager tid at 

indhente og vurdere tilbud, hvilket kan tolkes som, at denne gruppe i højere grad end de andre 

respondenter har fokus på, hvad de køber, og hvad de får for pengene. Respondenterne, der indhentede 2 

eller flere tilbud, blev i et andet spørgsmål yderligere spurgt, om de henvendte sig til den siddende revisor 

for tilbud, hvilket 38% svarede bekræftende på. Det tyder på, at en forholdsvis stor del af virksomhederne 

ikke nødvendigvis var utilfredse med den forrige revisor, men at de muligvis har ville skabe konkurrence 

for den siddende revisor.  

I Tabel 6.c på side 61 er opstillet en gruppeinddeling af respondenterne efter, hvor mange tilbud de 
indhentede som grundlag for revisorvalget. Respondenterne er inddelt i tre grupper; de der ikke 
indhentede tilbud, de der indhentede ét tilbud og de der sendte ydelsen i udbud ved at indhente to eller 
flere tilbud.  

Gruppen der ikke indhentede tilbud vurderer samtlige kriterier lavere end referencegruppen, dog ikke 
nødvendigvis med særlig meget. Især de tre kriterier i kategorien ’revisionshonorar’ vurderer gruppen ’0-
tilbud’ som mindre betydningsfulde end referencegruppen, med mellem et kvart og et halvt skalapoint. 
Differencerne for gruppen der indhentede ét tilbud har lave negative værdier eller lidt højere positive 
værdier. For gruppen der indhentede to eller flere tilbud er samtlige kriterier vurderet højere end 
referencegruppen. Det er især markant for denne gruppe, at respondenterne vurderer to af kriterierne i 
kategorien ’omdømme’ højt. Det er tids- og ressourcekrævende at indhente og gennemgå tilbud og 
eventuelt forhandle, hvorfor virksomheder der prioriterer at indhente tilbud i en hvis grad udviser en 
højere interesse i, hvad det er for en ydelse der købes. Det giver derfor god mening, at de to grupper der 
har valgt at indhente tilbud generelt synes, at udvælgelseskriterierne har mere betydning end respondenter, 
der ikke indhenter tilbud. Ligeledes, at kriterierne i mere udpræget grad har betydning for de der 
indhentede 2 eller flere tilbud end de der kun indhentede ét tilbud.  

Der er især tre kriterier som ’0-tilbud’ respondenterne vurderer lavere end andre respondenter og det er 

lige præcis de tre kriterier i kategorien ’revisionshonorar’ og især kriteriet om, at revisorskiftet skal 

resultere i en besparelse. Den præcis omvendte tendens ses hos respondenter, der har indhentet to tilbud. 

Sammenlignes grupperne ’0 tilbud’ og ’1 tilbud’ springer følgende i øjnene; på størstedelen af kriterierne 

afviger de nogenlunde lige meget fra referencegruppen blot med omvendt fortegn, men på kriterierne i 



 

 
60 

 

kategorien ’revisionshonorar’ afviger gruppen med 1 tilbud med markant mere betydning. Mere end noget 

andet er det interesser i revisionshonorarets størrelse, der ligger bag indhentelsen af tilbud. Af andre 

kriterier end revisionshonorar er det værd at bemærke, at gruppen ’2 tilbud’ vægter især to kriterier i 

omdømme kategorien end del højere end referencegruppen og de to andre tilbudsgrupper. Omdømme er 

måske typisk af større betydning for større virksomheder og det er også dem der typisk har ressourcer til 

at gå ud og indhente flere tilbud. 
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Tabel 6.c - Udvælgelseskriteriers betydning ved sammenligning af respondentgrupper inddelt efter antallet af indhentede tilbud. 

    
Referencegruppe 

(1.217 / 100%) 0 tilbud (571 / 47%) 1 tilbud (353 / 29%) 2 tilbud (293 / 24%) 
Kate-
gori Udvælgelseskriterier Skala Point Skala Diff. Point Diff. Skala Diff. Point Diff. 

Skal
a Diff. Point Diff. 

R 

Konkurrencedygtigt revisionshonorar 5,19 

25,25 

4,84 -0,35 

21,88 -3,37 

5,44 0,26 

27,18 1,93 

5,56 0,37 

26,37 1,12 Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,55 4,30 -0,24 4,77 0,22 4,76 0,21 
Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på 
revisionshonoraret. 4,38 3,91 -0,47 4,75 0,37 4,84 0,46 

F 

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og 
kvalifikationer. 5,16 

20,43 
5,02 -0,13 

20,42 -0,01 
5,14 -0,01 

18,67 -1,76 
5,43 0,27 

19,21 -1,22 Branchespecifik viden 3,88 3,82 -0,05 3,75 -0,13 4,14 0,26 
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 5,55 5,42 -0,12 5,68 0,13 5,63 0,09 

Y 

Revisionsstrategien 3,57 

16,18 

3,52 -0,05 

15,85 -0,33 

3,42 -0,15 

14,78 -1,40 

3,83 0,27 

14,66 -1,52 
Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end 
revision 5,03 4,85 -0,18 5,18 0,15 5,19 0,16 

Revisor ser vores behov og kommer uopfordret 
med brugbare råd og værktøjer. 5,07 4,92 -0,15 5,12 0,04 5,32 0,25 

K 
Overholder aftalte deadlines 5,76 

13,81 
5,56 -0,19 

13,16 -0,65 
5,90 0,14 

12,84 -0,97 
5,96 0,20 

12,99 -0,82 Revisor er nem at få fat i. 5,46 5,30 -0,16 5,56 0,10 5,64 0,18 
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,57 5,39 -0,19 5,70 0,13 5,78 0,21 

PE 

God kemi i forholdet til revisor 5,79 

18,02 

5,64 -0,14 

18,36 0,34 

5,90 0,12 

16,62 -1,40 

5,92 0,14 

16,41 -1,61 
Image, væremåde og stil 5,07 5,01 -0,06 5,05 -0,02 5,22 0,15 

Udviser engagement og forståelse for 
virksomheden 5,66 5,47 -0,19 5,77 0,11 5,89 0,24 

O 

Revisionsfirmaets omdømme 4,79 

11,10 

4,57 -0,22 

10,33 -0,77 

4,88 0,09 

9,91 -1,19 

5,13 0,33 

10,36 -0,74 En i vores netværk havde anbefalet den 
pågældende revisor 4,10 3,95 -0,15 4,20 0,10 4,28 0,18 
Globalt netværk 2,71 2,57 -0,14 2,67 -0,04 3,02 0,32 

Anm.: R=Revisionshonorar, F=Faglige kompetencer, Y=Ydelsens karakter, K=Kommunikation, PE=Personlighed og O=Omdømme. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.  
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6.2 Information 
Respondenterne blev spurgt til, hvilke informationskilder de anvendte som grundlag for valget af ny 

revisor, på en 7-skala fra 1 ’Brugte ikke’ til 7 ’Meget høj grad’. I Tabel 6.d ses den procentvise fordeling 

af i hvor høj grad de mulige informationskilder blev anvendt. Der er ikke vist procenter for 

svarmulighederne 2-4, fordi det i dette tilfælde udelukkende er interessant, hvilke der slet ikke blev 

anvendt, og hvilke der i høj grad blev anvendt. Revisionsfirmaets årsrapport og gennemsigtighedsrapport, 

samt revisionsfirmaets hjemmeside er ikke anvendt ofte (henholdsvis 78%, 79% og 67% ’Brugte ikke’). 

Dette er måske heller ikke er overraskende, da disse kilder ikke giver information om hverken den 

konkrete ydelse, revisionshonoraret eller revisor rettet mod lige præcis den konkrete virksomhed. At 

hjemmeside også ligger lavt hænger godt sammen med, at en stor del af respondenterne finder revisor via 

netværk eller anbefalinger. Til gengæld bliver information fra møder og anden personlig kontakt med 

revisor brugt i høj grad (62%), ligesom det skriftlige tilbud, samt kendskab til revisionsfirmaet fra egne 

medarbejdere eller andres erfaringer (35% og 42%), jf. Tabel 6.d. 

Tabel 6.d - Respondenters besvarelse af spørgsmålet "I hvilken grad anvendte I følgende typer information 
som grundlag for valget af nyt revisionsfirma?". 

Informationskilde 
Svarmulighed 1 
"Brugte ikke" Svarmulighed 5-7 - I høj grad 

Revisionsfirmaets årsrapport. 78% 6% 
Revisionsfirmaets 
gennemsigtighedsrapport. 79% 6% 
Det skriftlige tilbud. 40% 36% 
Information fra møder, skriftlig og/eller 
telefonisk kontakt med revisionsfirmaet. 18% 62% 
Egne medarbejderes kendskab til 
revisionsfirmaet. 42% 35% 
Revisionsfirmaets hjemmeside. 67% 6% 
Andres erfaringer med pågældende 
revisionsfirma. 33% 42% 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

 

At disse kilder i flest tilfælde ligger til grund for beslutningen er naturligt og forventeligt, da det er på 

denne måde man får dannet sit eget indtryk af revisor. Det vides fra spørgsmålet om, hvor mange tilbud 

respondenterne indhentede, at 47% ikke har indhentet et tilbud, hvilket naturligt viser sig her ved, at en 

stor del (40%) ikke anvender et konkret tilbud som informationskilde. Det samme gør sig gældende for 

egne medarbejdere (42%) og andres erfaringer (33%), da det ikke vil være alle der har adgang til 

information fra denne type information. Denne afhandlings resultater stemmer overens med resultaterne 
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af (Deumes et al., 2013), hvis resultater også viste, at alle de højest vurderede informationskilder var 

private kilder, såsom egen erfaring med revisionsfirmaet, og at alle de lavest rangerede kilder var offentlig 

tilgængelig information. Afhandlingens resultater viser, at netop de tre offentligt tilgængelige 

informationskilder kun vurderes højt af 6% af respondenterne mod over 30% for de fire kilder, der er 

privat information.  

Respondenterne blev bedt om at vurdere på en skala fra 1 ’Meget usandsynligt’ til 7 ’Meget sandsynligt’, 

hvor sandsynligt det er, at de ville have valgt en anden revisor, hvis de havde brugt mere tid på 

informationssøgning, samt sammenligning af ydelser og honorarer. Resultaterne ses i Tabel 6.e. Den 

gennemsnitlige vurdering er relativt lav på 2,60 og medianen er på 2, jf. Bilag 7, Tabel 7.6. Det vil sige, 

at halvdelen af respondenterne har valgt 1 eller 2 på skalaen. Mange respondenter svarer således helt 

yderligt på skalaen og dermed med stor sikkerhed, at mere information ikke ville have ændret deres valg. 

Modsat er der 11% af respondenterne, der svarer 5 eller derover på skalaen og derved tilkendegiver, at de 

med en vis sandsynlighed ville have valgt en anden revisor, og at de dermed ikke har truffet en informeret 

beslutning. 25% af respondenterne har valgt 4 ’Hverken eller’, jf. Bilag 7, Tabel 7.6. Andelen af svar til 

denne svarmulighed synes umiddelbart stor, når den sammenholdes med, at kun henholdsvis 16% og 7% 

har valgt 2 eller 3 på skalaen. Der kan muligvis have været lidt forskellig tolkning af, hvordan 

svarmuligheden i midten af skalaen skulle forstås. Ordlyden ’Hverken eller’ kan måske være blevet 

opfattet som betydende ’det ville ikke have gjort en forskel for vores revisorvalg, om vi havde brugt mere 

tid på informationssøgning’, hvilket betyder det samme som, at det er usandsynligt, at en anden revisor 

ville være blevet valgt. Det var ikke den betydning, der var hensigten med svarmuligheden 4, men det 

kunne tyde på, at andelen af svarene skal grupperes sammen med svarmulighederne 1, 2 og 3. Hvis denne 

gruppering udføres, som det er gjort i Tabel 6.e, svarer det til at i alt 89% angiver, at det ikke havde gjort 

en forskel for deres revisorvalg at bruge mere tid på informationssøgning.  

Tabel 6.e - Respondenters besvarelse af spørgsmålet "Hvor sandsynligt er det efter din vurdering, at I 
havde valgt en anden revisor, hvis I havde brugt mere tid på informationssøgning, samt sammenligning af 
ydelser og priser?". 

Usandsynligt (svarmuligheder 1-4) Sandsynligt (svarmuligheder 5-7) 
89% 11% 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014. 

  

9 ud af 10 respondenter mener altså, at yderligere information ikke ville have ændret deres revisorvalg, 

og at de dermed har truffet en informeret beslutning. Respondenternes svar viser samme tendenser som i 

undersøgelsen af (Deumes et al., 2013), hvor respondenterne mente, at de i høj grad havde tilstrækkelig 

information til at træffe en informeret beslutning. I forhold til, at der er tale om køb af en ydelse, som de 
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først kender kvaliteten af når revisionen er udført, virker respondenterne meget sikre på, at de har truffet 

det bedste valg. Det kan ikke udelukkes, at der er en snært af efterrationalisering, fordi de ved besvarelsen 

af spørgeskemaet har opnået erfaring med den valgte revisor, og har været tilfredse, og derfor synes, at de 

har taget et godt valg. Virksomhederne virker også sikre i deres valg på trods af, at de fleste ikke har 

indhentet tilbud eller kun har indhentet ét, og dermed ikke har foretaget en konkret sammenligning, måske 

ud over sammenligning med den daværende revisor. Som informationsgrundlag lagde flest vægt på møder 

og telefonisk kontakt med revisionsvirksomheden og/eller netværk eller anbefaling, hvilket åbenbart har 

givet dem så stærke fornemmelser, at de er meget sikre på, at de har valgt det bedst mulige, selvom der i 

mange tilfælde ikke har været foretaget direkte sammenligning af forskellige revisionsfirmaer.  

I Tabel 6.f er respondenterne opstillet i en gruppeinddeling efter, om deres revisorvalg var en informeret 
beslutning eller ej. Om de har truffet en informeret beslutning er baseret på respondenternes svar til 
spørgsmålet om, hvorvidt det er sandsynligt, at de ville have valgt en anden revisor, hvis de havde brugt 
mere tid på informationssøgning på en skala fra 1 ”Meget usandsynligt” til 7 ”Meget sandsynligt”. 
Inddelingen er valgt, så de der svarede 1-4 tilhører gruppen, der har taget en informeret beslutning og de 
der svarede 5-7 tilhører gruppen, der har taget en ikke-informeret beslutning. Det skal bemærkes, at 
benævnelsen af respondenterne som ’informerede’ eller ’ikke-informerede’ er baseret på respondenternes 
egen holdning til deres informationsniveau og ikke en faktuel måling af den information de besad. 

Den informerede gruppe er næsten identisk med referencegruppen på samtlige kriterier. For den ikke- 
informerede gruppe er det karakteristisk, at de tre kriterier i kategorien ’revisionshonorar’ vægtes højere 
end gennemsnittet med mellem 0,35 og 0,51. Det tyder altså på, at jo mindre informerede de føler sig, jo 
mere indflydelse får revisionshonoraret på den endelige beslutning. I undersøgelsen af Deumes et. al. viste 
resultaterne også, at der var en positiv sammenhæng mellem, hvor informerede respondenterne mente at 
være og at revisionshonorar ikke var blandt deres top tre udvælgelseskriterier. Dette indikerede således, 
at respondenterne i højere grad baserede deres beslutninger på andre udvælgelseskriterier end 
revisionshonorar, jo mere informerede de vurderede, at de var til at træffe beslutningen.  

Også kriteriet om, at revisor var blevet anbefalet, samt branchespecifik viden ligger en del højere for den 

ikke-informerede gruppe end for referencegruppen med differencer på henholdsvis 0,38 og 0,31. 

Derudover ligger vurderingerne af kriterierne i kategorierne ’kommunikation’ og ’personlighed’ generelt 

lidt lavere end referencegruppens. Det tyder altså på, at når de ikke har haft så meget information til 

rådighed, er det revisionshonoraret, der i højere grad får betydning for valget. Noget andet der dog kan 

forklare det er, at flere i denne gruppe end gennemsnittet tillægger det betydning, at revisor er blevet 

anbefalet. Så måske er grunden til, at de ikke har været mere opsøgende efter information og 

sammenligninger af revisionsfirmaer, at de har fulgt en anbefaling. De er dermed velvidende om, at de 

måske ikke har fået et mere fordelagtigt revisionshonorar eller en revisor med der opfylder de egenskaber 
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der er vigtige for dem på markedet, men vælger at sætte betydningen af anbefalingen højest, måske for at 

spare tid og ressourcer på informationssøgning og eventuel indhentning af tilbud. 
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Tabel 6.f - Udvælgelseskriteriers betydning ved sammenligning af respondentgrupper inddelt efter informationsniveau. 

    
Referencegruppe 

(1.217 / 100%) Informeret beslutning (1080 / 89%) Ikke informeret beslutning (137 / 11%) 
Kategori Udvælgelseskriterier Skala Point Skala Diff. Point Diff. Skala Diff. Point Diff. 

R 

Konkurrencedygtigt revisionshonorar 5,19 

25,25 

5,14 -0,04 

24,13 -1,12 

5,54 0,35 

27,38 2,13 Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,55 4,49 -0,06 5,01 0,46 
Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på 
revisionshonoraret. 4,38 4,31 -0,06 4,88 0,51 

F 

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og 
kvalifikationer. 5,16 20,43 5,16 0,00 19,77 -0,66 5,12 -0,03 18,42 -2,01 
Branchespecifik viden 3,88 3,84 -0,04 4,19 0,31 
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 5,55 5,55 0,00 5,53 -0,02 

Y 

Revisionsstrategien 3,57 

16,18 

3,54 -0,02 

15,27 -0,91 

3,73 0,16 

15,07 -1,11 Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end revision 5,03 5,02 -0,01 5,12 0,10 
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med 
brugbare råd og værktøjer. 5,07 5,04 -0,03 5,31 0,24 

K 
Overholder aftalte deadlines 5,76 

13,81 
5,76 0,00 

13,10 -0,71 
5,72 -0,03 

12,47 -1,34 Revisor er nem at få fat i. 5,46 5,46 0,01 5,42 -0,04 
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,57 5,59 0,01 5,47 -0,10 

PE 
God kemi i forholdet til revisor 5,79 

18,02 
5,81 0,02 

17,54 -0,48 
5,61 -0,18 

16,20 -1,82 Image, væremåde og stil 5,07 5,11 0,04 4,78 -0,29 
Udviser engagement og forståelse for virksomheden 5,66 5,65 0,00 5,68 0,02 

O 

Revisionsfirmaets omdømme 4,79 

11,10 

4,81 0,01 

10,19 -0,91 

4,68 -0,11 

10,46 -0,64 En i vores netværk havde anbefalet den pågældende 
revisor 4,10 4,06 -0,05 4,49 0,38 
Globalt netværk 2,71 2,69 -0,02 2,88 0,17 

Anm.: R=Revisionshonorar, F=Faglige kompetencer, Y=Ydelsens karakter, K=Kommunikation, PE=Personlighed og O=Omdømme. 
 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.  
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6.3 Delkonklusion 
Undersøgelsens resultater viser, at halvdelen af virksomhederne ikke indhenter tilbud forud for 

revisorvalget og at den anden halvdel indhenter ét eller flere tilbud. Det er en klar tendens, at personlige 

relationer ofte fører virksomheder og revisorer sammen, hvilket sandsynligvis er medvirkende til, at der i 

mange tilfælde ikke indhentes tilbud. Virksomhederne får i mange tilfælde kendskab til den revisor de 

vælger eller de revisionsfirmaer de indhenter tilbud hos gennem anbefalinger eller via kendskab til revisor 

gennem personlige eller professionelle netværk. Som informationsgrundlag for beslutningen anvendes 

primært private informationskilder, såsom information via møder med revisor eller information fra 

personer i netværket med erfaring med revisionsfirmaet. De fleste virksomheder giver klart udtryk for, at 

de ved revisorvalget mener at have truffet en informeret beslutning.   

  



 

 
68 

 

KAPITEL 7 - KONKLUSION   

På revisionsmarkedet er et revisorvalg et køb af en revisionsydelse, karakteriseret som en ’experience 
good’. Her er der er asymmetrisk information mellem køber og sælger, idet virksomheden først kender 
kvaliteten af ydelsen når den er afprøvet, det vil sige når revisor har udført revisionen. Når virksomhederne 
ikke kan vurdere kvaliteten af ydelsen forud for købet, vil de i stedet differentiere mellem revisorerne på 
pris. På et ureguleret revisionsmarked vil det betyde, at revisorer, der leverer høj kvalitet (og dermed 
antages at have en højere pris på deres ydelse), på sigt vil blive drevet ud af markedet. For revisor er det 
essentielt, at der er tillid til, at der leveres høj kvalitet.  

Tidligere undersøgelser af revisorvalg har set på, hvilke faktorer der har indflydelse på virksomheders 
revisorvalg. Dette er gjort gennem spørgeskemaundersøgelser, hvor respondenterne typisk er blevet bedt 
om at vurdere en række opstillede udvælgelseskriterier enkeltvis på en skala. Resultaterne viste, at såvel 
økonomiske, adfærdsmæssige som faglige faktorer havde betydning for virksomhedernes valg. Det 
personlige forhold til revisor og revisors faglige kompetencer havde generelt størst betydning for 
virksomhederne ved valg af en ny revisor. Revisionshonoraret havde også betydning, men vurderedes 
ikke lige så højt. I undersøgelser, hvor respondenterne blev bedt om at prioritere mellem kriterierne, 
fremstod dette resultat ikke nær så tydeligt.  

I denne afhandlings empiriske undersøgelse blev virksomhederne bedt om både at vurdere hvert af de 
opstillede kriteriers betydning for revisorvalget på en skala og foretage en prioritering ved fordeling af 
point. Resultaterne fra skalavurderingen viser entydigt, at ikke-økonomiske kriterier har mest betydning 
for virksomhederne – helt i tråd med resultaterne fra tidligere undersøgelser. Det er kriterier såsom god 
kemi i det personlige forhold, overholdelse af deadlines, hurtig svartid på henvendelser og faglig 
dygtighed, der alle ligger vurderet højere end kriterierne, der relaterer sig til revisionshonoraret. 

En konklusion om, at økonomiske faktorer ikke har mest betydning ved virksomheders revisorvalg må 
dog revurderes, når afhandlingens resultater omkring prioritering af kriterierne inddrages. Her viser 
resultaterne tydeligt, at revisionshonoraret indtager positionen, som det mest betydningsfulde for 
revisorvalget. Derudover understøtter en række af afhandlingens andre resultater, at revisionshonoraret er 
af betydning ved virksomhedernes revisorvalg. Virksomhederne er eksempelvis ikke i særlig høj grad 
villige til at betale et højere revisionshonorar for ikke at gå på kompromis med de kriterier, som de ellers 
angiver har høj betydning. Derudover viser en konkret måling, at de undersøgte revisorskift medfører et 
uændret eller faldende revisionshonorar for 83% af virksomhederne. En konklusion om, at der primært 
ligger økonomiske overvejelser bag indhentelsen af tilbud, som grundlag for revisorvalget underbygges 
af, 1) at særligt kriterierne om revisionshonoraret vægtes højere af virksomheder, der indhenter tilbud og 
2) at en markant større andel af de virksomheder, der indhenter ét eller flere tilbud opnår besparelser på 
revisionshonoraret end de der ikke indhenter tilbud.    
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På trods af problematikken omkring asymmetrisk information viser afhandlingens resultater, at 
virksomhederne selv mener, at de ved revisorvalget traf en informeret beslutning. Der er grund til at tro, 
at de føler sig informerede, fordi de har en grad af kendskab til den revisor de vælger eller de 
revisionsfirmaer de indhenter tilbud hos, idet resultaterne viser, at valget i høj grad baseres på private 
informationskilder.  

I afhandlingen antages det, at virksomhederne ved reelle revisorvalg er nødt til, i et vist omfang, at lave 
et trade-off mellem revisionshonorar på den ene side og andre faktorer på den anden side. Det samme gør 
sig gældende ved en prioritering, hvorfor der er grund til at konkludere, at mange virksomheder i sidste 
ende differentierer på revisionshonoraret og ikke på andre kriterier, som skalavurderingerne ellers 
indikerer. Dette understøttes af den store andel af virksomheder, der faktisk opnår besparelse på 
revisionshonoraret som følge af revisorskiftet. En inddeling af virksomhederne efter virksomhedsstørrelse 
viser desuden, at det i særdeleshed er de små virksomheder, der vægter revisionshonoraret højt, når de 
skal prioritere. Således understreger afhandlingens resultater, at det er helt afgørende for retvisende 
konklusioner om virksomheders revisorvalg, hvordan der spørges, hvem der spørges og om der udføres 
konkrete målinger.     
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BILAG 2 – Distributionsmail vedr. spørgeskemaundersøgelse
Emnefelt i e-mail: Undersøgelse om revisorskifte - Copenhagen Business School

Hej,

I forbindelse med udarbejdelse af en afhandling i revision på Copenhagen Business School foretages for

tiden en omfattende undersøgelse af revisorvalg i dansk erhvervsliv.

Vi har registreret, at din virksomhed har skiftet revisor inden for de seneste 5 år og vi håber derfor, at du

vil deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet. Såfremt din virksomhed

ikke har haft indflydelse på revisorvalget, fordi det er en koncernbeslutning, vil spørgeskemaet være

reduceret.

Du bedes kun besvare spørgeskemaet, hvis du har førstehåndskendskab til de overvejelser, der blev gjort

i forbindelse med det seneste revisorskifte. Hvis du ikke havde en rolle i beslutningen om valg af ny

revisor vil det være en stor hjælp, hvis du vil sende denne mail videre til en repræsentant fra din

virksomhed med kendskab til dette revisorvalg.

Vi vil sætte stor pris på din virksomheds deltagelse, der vil sætte fokus på hvordan kunderne vurderer

revisorer og revisionsmarkedet, hvilket kan medvirke til at skabe debat om revisorvalg og hvordan dette

kan forbedres.

For en god ordens skyld skal det understreges, at dine svar behandles i anonymiseret form.

Tryk på nedenstående link for at starte undersøgelsen 

< LINK >

Hvis du har spørgsmål vedrørende besvarelsen af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os

ved at besvare denne e-mail. 

På forhånd tak,

Med venlig hilsen

Pernille Bøeg

stud.merc.aud

12



BILAG 3 – Rykkermail vedr. spørgeskemaundersøgelse
Emnefelt i e-mail: Påmindelse om undersøgelse af revisorvalg - Copenhagen Business School

Hej,

Jeg tillader mig at kontakte dig igen, da jeg kan se, at din virksomhed endnu ikke har besvaret mit

tidligere udsendte spørgeskema om revisorvalg i dansk erhvervsliv.

Din virksomhed er udvalgt til undersøgelsen, da jeg har registreret et revisorskifte inden for de seneste 5

år. 

Jeg vil sætte stor pris på din virksomheds deltagelse, der vil sætte fokus på hvordan kunderne vurderer

revisorer og revisionsmarkedet, hvilket kan medvirke til at skabe debat om revisorvalg og hvordan dette

kan forbedres. Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Du bedes kun besvare spørgeskemaet, hvis du har førstehåndskendskab til de overvejelser, der blev gjort

i forbindelse med det seneste revisorskifte. Hvis du ikke havde en rolle i beslutningen om valg af ny

revisor vil det være en stor hjælp, hvis du vil sende denne mail videre til en repræsentant fra din

virksomhed med kendskab til dette revisorvalg.

Det skal understreges, at dine svar behandles i anonymiseret form.

Der er desværre en fejl i procentviseren, der viser hvor langt man er i spørgeskemaet - spørgeskemaet er

slut når procentviseren viser 68%! 

Tryk på nedenstående link for at starte undersøgelsen 

< LINK >

Hvis du har spørgsmål vedrørende besvarelsen af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte mig

ved at besvare denne e-mail. 

På forhånd tak,

Med venlig hilsen

Pernille Bøeg

stud.merc.aud 

13
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Velkommen til undersøgelsen
af revisorvalg i Danmark

Du bedes besvare spørgsmålene efter bedste
evne ud fra dit kendskab til de overvejelser, der

blev gjort ved det seneste revisorskifte.

Angiv det seneste regnskabsår, hvor det nuværende revisionsfirma var
nyvalgt.

2013
2012
2011
2010
2009

Det er dette revisorskift som du bedes forholde dig til i det efterfølgende.

Angiv årsagerne til jeres skift af revisionsfirma (vælg gerne flere)
Vi har ikke haft indflydelse på valget af ny revisor, fordi vi er en del af en koncern og det er en
koncernbeslutning
Vores virksomhed ændrede ejerskab, ledelse, geografisk placering og/eller aktiviteter
Vi var egentlig tilfredse med revisor, men vurderede at vi kunne få en endnu bedre
Uenighed med revisor om revisions- eller regnskabsmæssige forhold
Hos en anden revisor kunne vi, udover revision, få andre ydelser (fx skatterådgivning)
Revisor var ikke nem at få fat i og/eller svarede ikke hurtigt tilbage på henvendelser
Kemien mellem revisor og os var ikke god
Revisionshonoraret var for højt i forhold til det udførte arbejde
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer passede ikke til vores behov
Vi var egentlig tilfredse med revisor, men kunne få samme ydelse til et lavere revisionshonorar
andetsteds
Andet  

Hvor mange revisionsfirmaer indhentede I tilbud hos, som grundlag for valget af ny
revisor?

Indhentede ingen tilbud
1
2
3
4
5 eller flere

Hvordan fandt I primært frem til det valgte revisionsfirma?
Vi fik revisor anbefalet
Revisor henvendte sig uopfordret til vores virksomhed
Vi havde kendskab til revisor via andre ydelser end revision
Søgning på internettet
Vi blev anmodet af banken om at henvende os til det pågældende revisionsfirma
Vi havde kendskab til revisor gennem professionelt eller personligt netværk

BILAG 4 - Spørgeskema
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Vi søgte en revisor i lokalområdet
Andet  

Hvordan fandt I primært frem til den revisor I indhentede tilbud hos?
Vi fik revisor anbefalet
Revisor henvendte sig uopfordret til vores virksomhed
Vi havde kendskab til revisor via andre ydelser end revision
Søgning på internettet
Vi blev anmodet af banken om at henvende os til det pågældende revisionsfirma
Vi havde kendskab til revisor gennem professionelt eller personligt netværk
Vi søgte en revisor i lokalområdet
Andet  

Henvendte I jer til det forrige revisionsfirma?
Ja, og denne afgav tilbud
Ja, og denne afgav ikke tilbud
Nej

Hvordan indhentede I tilbud?
Efter åbent udbud af revisionsydelsen henvendte revisionsfirmaerne sig til os med tilbud
Vi henvendte os til udvalgte revisionsfirmaer og bad dem komme med et tilbud
På baggrund af en kvalifikationsrunde bad vi udvalgte revisionsfirmaer komme med et tilbud
Vi anvendte Agera.dk
Andet  

Hvad var afgørende for, at I henvendte jer til de pågældende
revisionsfirmaer? (vælg gerne flere)

Vi fik en eller flere anbefalet
En eller flere af revisionsfirmaerne havde tidligere henvendt sig uopfordret til os
Vi havde kendskab til en eller flere af revisionsfirmaerne via andre ydelser end revision
Søgning på internettet
Vi havde kendskab til en eller flere gennem professionelt eller personligt netværk
Vi søgte i lokalområdet
Andet  

Angiv hvilken betydning følgende forhold havde for jeres valg af ny revisor
(1/2)
 1 Ingen

bety dning 2 3 4 Nogen
bety dning 5 6

7 Meget
stor

bety dning

- Revisor har branchespecifik viden.
- Underskrivende revisor er fagligt dygtig.
- Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare råd
og værktøjer.
- Konkurrencedygtigt revisionshonorar i forhold til ydelsens karakter,
herunder revisors erfaring og kvalifikationer.
- Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer
passer til vores behov.
- Revisionsfirmaet kan yde skattemæssig eller anden juridisk
rådgivning.
- Revisionsstrategien.
- Udgiften til revision skal være så lav som mulig.
- Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på revisionshonoraret.

15 
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Angiv hvilken betydning følgende forhold havde for jeres valg af ny revisor
(2/2)
 1 Ingen

bety dning 2 3 4 Nogen
bety dning 5 6 7 Meget stor

bety dning

- En i vores netværk havde anbefalet den pågældende
revisor.
- God kemi i forholdet til revisor.
- Revisionsfirmaets omdømme.
- Revisor overholder aftalte deadlines.
- Revisor udviser engagement og forståelse for vores
virksomhed.
- Revisors image, væremåde og stil passer til vores
virksomhed.
- Revisionsfirmaet har et globalt netværk.
- Revisor er nem at få fat i.
- Revisor svarer hurtigt tilbage på henvendelser.

Du bedes efter bedste evne vurdere og vægte de forhold der havde betydning for
jeres revisorvalg. Du bedes således fordele 100 point mellem dem.
Konkurrencedygtigt
revisionshonorar i
forhold til ydelsens
karakter, herunder
revisors erfaring og
kvalifikationer.

 

Udgiften til revision
skal være så lav
som mulig

 

Et revisorskifte skal
resultere i en
besparelse på
revisionshonoraret

 

Revisionsteamets
sammensætning,
erfaring og
kvalifikationer
passer til vores
behov

 

Revisor har
branchespecifik
viden

 

Underskrivende
revisor er fagligt
dygtig

 

Revisionsstrategien  
Revisionsfirmaet
kan yde
skattemæssig og
anden juridisk
rådgivning

 

Revisor ser vores
behov og kommer
uopfordret med
brugbare råd og
værktøjer

 

Revisor overholder
aftalte deadlines  

Revisor er nem at
få fat i  

Revisor svarer
16
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hurtigt tilbage på
henvendelser

 

God kemi i
forholdet til revisor  

Revisors image,
væremåde og stil
passer til vores
virksomhed

 

Revisor udviser
engagement og
forståelse for vores
virksomhed

 

Revisionsfirmaets
omdømme  

En i vores netværk
havde anbefalet
den pågældende
revisor

 

Revisionsfirmaet
har et globalt
netværk

 

I hvilken grad har I accepteret et højere revisionshonorar for ikke at gå på
kompromis med
 1 S let

ikke 2 3 4 Hv erken
eller 5 6 7 I meget

hø j grad

- Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer.
- At revisor har branchespecifik viden.
- At underskrivende revisor er fagligt dygtig.
- Revisionsstrategien.
- At revisionsfirmaet kan yde skattemæssig og anden juridisk
rådgivning.
- At få en revisor der ser vores behov og kommer uopfordret med
brugbare råd og værktøjer.
- At revisor overholder aftalte deadlines.
- At revisor er nem at få fat i.
- At revisor svarer hurtigt tilbage på henvendelser.
- God kemi i forholdet til revisor.
- At revisors image, væremåde og stil passer til vores virksomhed.
- At revisor udviser engagement og forståelse for vores virksomhed.
- Revisionsfirmaets omdømme.
- At få en revisor der er blevet anbefalet af en i vores netværk.
- At revisionsfirmaet har et globalt netværk.

I hvilken grad anvendte I følgende typer information som grundlag for valget
af nyt revisionsfirma?

 1 Brugte
ikke 2 3

4 I
nogen
grad

5 6
7

Meget
hø j
grad

Revisionsfirmaets årsrapport
Revisionsfirmaets gennemsigtighedsrapport
Revisionsfirmaets skriftlige tilbud
Erfaringer, indtryk og information fra møder, skriftlig og/eller telefonisk
kontakt med revisionsfirmaet.
Egne medarbejderes kendskab til revisionsvirksomheden (ledelsen,
controllere, intern revision, andre medarbejdere).
Revisionsfirmaets hjemmeside

Andres erfaringer med pågældende revisionsfirma

17

12.

13.



11/3/2014 SurveyXact

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=408818&locale=da&printing=true&enableAdvanced=false 5/9

Hvor sandsynligt er det efter din vurdering, at I havde valgt en anden
revisor, hvis I havde brugt mere tid på informationssøgning, samt
sammenligning af ydelser og priser?

1 Meget usandsynligt
2
3
4 Hverken eller
5
6
7 Meget sandsynligt

Du bedes ud fra din erfaring med det nuværende revisionsfirma vurdere
hvor enig du er i følgende udsagn
 1 Helt

uenig 2 3 4 Hv erken
eller 5 6 7 Helt

enig

Revisionsfirmaet har på nogle områder overgået vores forventninger.
Revisionsfirmaet har på nogle områder ikke levet op til vores
forventninger.

Kunne I have sparet på revisionshonoraret ved at vælge en anden revisor?
Nej
Ja
Ved ikke

Hvad var revisionshonoraret inden I skiftede revisor? (angiv i t.kr.)
t.kr.  

Ønsker ikke at oplyse

Hvad blev revisionshonoraret efter I skiftede revisor? (angiv i t.kr.)
t.kr.  

Ønsker ikke at oplyse

Hvordan har revisionshonoraret udviklet sig i årene efter den nye revisors
tiltrædelse?

Er faldet en del hvert år
Er faldet lidt hvert år
Faldt efter det første år og holdt dette niveau
Har holdt samme niveau
Steg efter det første år og har siden holdt dette niveau
Er steget lidt hvert år
Er steget en del hvert år
Andet  

Hvor tilfreds har du været med følgende forhold siden jeres nuværende
revisors tiltræden?
 1 Meget

utilfreds 2 3
4

Hv erken
eller

5 6
7

Meget
tilfreds

- Revisionshonoraret er konkurrencedygtigt i forhold til ydelsens karakter,
herunder revisors erfaring og kvalifikationer.
- Revisionshonoraret er så lavt som muligt.
- Revisorskiftet resulterede i en besparelse på honoraret.
- Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer.
- Revisors branchespecifikke viden.
- Underskrivende revisors faglige dygtighed.

18
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- Revisionsstrategien.
- Revisionsfirmaets evne til at yde skattemæssig eller anden juridisk
rådgivning.
- Revisors evne til at se behov og komme uopfordret med brugbare råd
og værktøjer.
- Revisor overholder aftalte deadlines.
- Revisor er nem at få fat i.
- Revisor svarer hurtigt tilbage på henvendelser.
- Kemien i forholdet til revisor.
- Revisors image, væremåde og stil.
- Revisors evne til at udvise engagement og forståelse for virksomheden.
- Revisionsfirmaets omdømme.
- Revisionsfirmaets globale netværk.

Overvejer du at skifte revisor igen?
Ja
Nej

Angiv betydningen af følgende forhold om revisor og revision (1/2)
 1 Ingen

bety dning 2 3 4 Nogen
bety dning 5 6

7 Meget
stor

bety dning

- Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare råd
og værktøjer.
- Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på revisionshonoraret.
- Revisionsstrategien.
- Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer
passer til vores behov.
- Konkurrencedygtigt revisionshonorar i forhold til ydelsens karakter,
herunder revisors erfaring og kvalifikationer.
- Underskrivende revisor er fagligt dygtig.
- Revisor har branchespecifik viden.
- Revisionsfirmaet kan yde skattemæssig eller anden juridisk
rådgivning.
- Udgiften til revision skal være så lav som mulig.

Angiv betydningen af følgende forhold om revisor og revision (2/2)
 1 Ingen

bety dning 2 3 4 Nogen
bety dning 5 6 7 Meget stor

bety dning

- Revisor udviser engagement og forståelse for vores
virksomhed.
- Revisionsfirmaets omdømme.
- Tillid i forholdet til revisor.
- Revisor svarer hurtigt tilbage på henvendelser.
- Revisor overholder aftalte deadlines.
- Revisionsfirmaet har et globalt netværk.
- Revisor er nem at få fat i.
- God kemi i forholdet til revisor.
- Revisors image, væremåde og stil passer til vores
virksomhed.

Du bedes efter bedste evne vurdere og vægte de forhold der havde betydning for
jeres revisorvalg. Du bedes således fordele 100 point mellem dem.
Konkurrencedygtigt
revisionshonorar i
forhold til ydelsens
karakter, herunder
revisors erfaring og
kvalifikationer.
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Velkommen til
spørgeskemaundersøgelsen

Du bedes besvare spørgsmålene efter bedste
evne ud fra dit kendskab til de overvejelser,

der blev gjort ved det seneste valg af ny
revisor.

Angiv det seneste regnskabsår, hvor det valgte revisionsfirma var nyvalgt.
2012
2011
2010
2009
2008

Det er dette revisorskift og nyvalg som du bedes forholde dig til i det efterfølgende

Angiv årsagerne til jeres skift af revisionsfirma
Kemien mellem revisor og os var ikke god
Vi var egentlig tilfredse med revisor, men kunne få samme ydelse til et lavere revisionshonorar andetsteds
Revisionshonoraret var for højt i forhold til det udførte arbejde
Hos en anden revisor kunne vi, udover revision, få andre ydelser (fx skatterådgivning)
Vores virksomhed ændrede ejerskab, ledelse, geografisk placering og/eller aktiviteter
Vi fik anbefalet en endnu bedre revisor af en i vores netværk
Uenighed med revisor om revisions- eller regnskabsmæssige forhold
Revisor var ikke nem at få fat i og/eller svarede ikke hurtigt tilbage på henvendelser
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer passede ikke til vores behov
Andet  

Hvor mange revisionsfirmaer indhentede I tilbud hos, som grundlag for valg af ny revisor?
Indhentede ingen tilbud
1
2
3
4
5
6 eller flere

Henvendte I jer til det forrige revisionsfirma?
Ja, og denne afgav tilbud
Ja, og denne afgav ikke tilbud
Nej

Hvordan fandt I frem til det valgte revisionsfirma?
Vi fik revisor anbefalet
Revisor henvendte sig uopfordret til vores virksomhed
Vi havde kendskab til revisor via andre ydelser end revision
Søgning på internettet

BILAG 5 - Pilottest, spørgeskema
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Vi blev anmodet af banken om at henvende os til det pågældende revisionsfirma
Vi blev af en ejer bedt om at henvende os til det pågældende revisionsfirma
Andet  

Hvordan fandt I frem til den revisor I indhentede tilbud hos?
Vi fik revisor anbefalet
Revisor henvendte sig uopfordret til vores virksomhed
Vi havde kendskab til revisor via andre ydelser end revision
Søgning på internettet
Vi blev anmodet af banken om at henvende os til det pågældende revisionsfirma
Vi blev af en ejer bedt om at henvende os til den pågældende revisor
Andet  

Hvordan indhentede I tilbud?
Efter åbent udbud af revisionsydelsen henvendte revisionsfirmaerne sig til os med tilbud
Vi henvendte os til udvalgte revisionsfirmaer og bad dem komme med et tilbud
På baggrund af en kvalifikationsrunde bad vi udvalgte revisionsfirmaer komme med et tilbud
Vi anvendte Agera.dk
Andet  

Hvad var afgørende for, at I henvendte jer til de pågældende revisionsfirmaer?
Vi fik en eller flere anbefalet
En eller flere af dem havde tidligere henvendt sig uopfordret til os
Vi havde kendskab til en eller flere af revisionsfirmaerne via andre ydelser end revision
Søgning på internettet
Andet  

Angiv hvilken betydning følgende forhold havde for jeres valg af ny revisor
 1 Ingen

bety dning 2 3 4 Nogen
bety dning 5 6

7 Meget
stor

bety dning

Revisor overholder aftalte deadlines
Revisionsfirmaets omdømme
Revisionshonoraret er rimeligt
God kemi i forholdet til underskrivende revisor og det øvrige revisionsteam
Revisionsfirmaet kan yde skattemæssig eller anden juridisk rådgivning
Konkurrencedygtigt revisionshonorar i forhold til den ydelse vi får, herunder
revisors erfaring og kvalifikationer
Revisor har branchespecifik viden
En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor
Revisor er nem at få fat i og svarer hurtigt tilbage på henvendelser
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer passer til vores
behov
Revisionsfirmaet har et globalt netværk
Revisor er venlig og har et godt humør
Underskrivende revisor er fagligt dygtig og udviser forståelse for vores
virksomhed
Revisors image, væremåde og stil passer til vores virksomhed.
Revisor kommunikerer i et forståeligt sprog
Udgiften til revision skal være så lav som mulig
Revisionsstrategien, herunder risikovurderingen
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med råd og værktøjer vi kan
bruge

Angiv hvilket af følgende tre forhold, der havde størst betydning ved valget af ny revisor
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer passer til vores behov
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Revisor har branchespecifik viden
Underskrivende revisor er fagligt dygtig og udviser forståelse for vores virksomhed

Angiv hvilket af følgende tre forhold, der havde størst betydning ved valget af ny revisor
Revisionsstrategien, herunder risikovurderingen
Revisionsfirmaet kan yde skattemæssig eller anden juridisk rådgivning
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med råd og værktøjer som vi kan bruge

Angiv hvilket af følgende tre forhold, der havde størst betydning ved valget af ny revisor
Revisor overholder aftalte deadlines
Revisor er nem at få fat i og svarer hurtigt tilbage på henvendelser
Revisor kommunikerer i et forståeligt sprog

Angiv hvilket af følgende tre forhold, der havde størst betydning ved valget af ny revisor
Revisionsfirmaets omdømme
En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor
Revisionsfirmaet har et globalt netværk

Angiv hvilket af følgende tre forhold, der havde størst betydning ved valget af ny revisor
God kemi i forholdet til underskrivende revisor og det øvrige revisionsteam
Revisors image, væremåde og stil passer til vores virksomhed.
Revisor er venlig og har et godt humør

Angiv hvilket af følgende tre forhold, der havde størst betydning ved valget af ny revisor
Konkurrencedygtigt revisionshonorar i forhold til den ydelse vi får, herunder revisors erfaring og kvalifikationer
Udgiften til revisor skal være så lav som mulig
Revisionshonoraret er rimeligt

Du bedes efter bedste evne vurdere og vægte de forhold der havde betydning for jeres revisorvalg. Du
bedes således fordele 100 point mellem dem.
Revisionsteamets
sammensætning,
erfaring og
kvalifikationer
passer til vores
behov

 

Revisor har
branchespecifik
viden

 

Underskrivende
revisor er fagligt
dygtig og udviser
forståelse for vores
virksomhed

 

Revisionsstrategien,
herunder
risikovurderingen

 

Revisionsfirmaet
kan yde
skattemæssig og
anden juridisk
rådgivning

 

Revisor ser vores
behov og kommer
uopfordret med råd
og værktøjer vi kan
bruge

 

Revisor overholder
aftalte deadlines  
Revisor er nem at
få fat i og svarer 22
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hurtigt tilbage på
henvendelser

 

Revisor
kommunikerer i et
forståeligt sprog

 

Revisionsfirmaets
omdømme  
En i vores netværk
havde anbefalet
den pågældende
revisor

 

Revisionsfirmaet
har et globalt
netværk

 

God kemi i
forholdet til
underskrivende
revisor og det
øvrige
revisionsteam

 

Revisors image,
væremåde og stil
passer til vores
virksomhed.

 

Revisor er venlig og
har et godt humør  
Konkurrencedygtigt
revisionshonorar i
forhold til den
ydelse vi får,
herunder revisors
erfaring og
kvalifikationer

 

Udgiften til revision
skal være så lav
som mulig

 

Revisionshonoraret
er rimeligt  

I hvilken grad ville I være villige til at betale et højere revisionshonorar for ikke at gå på
kompromis med

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisor har branchespecifik viden
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At underskrivende revisor er fagligt dygtig og udviser forståelse for vores
virksomhed

1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

Revisionsstrategien, herunder risikovurderingen
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisionsfirmaet kan yde skattemæssig og anden juridisk rådgivning
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At få en revisor der ser vores behov og kommer uopfordret med råd og
værktøjer vi kan bruge

1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisor overholder aftalte deadlines
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisor er nem at få fat i og svarer hurtigt tilbage på henvendelser
1 S let
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisor kommunikerer i et forståeligt sprog
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

Revisionsfirmaets omdømme
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad
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At få en revisor der er blevet anbefalet af en i vores netværk
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisionsfirmaet har et globalt netværk
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

God kemi i forholdet til underskrivende revisor og det øvrige revisionsteam
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisors image, væremåde og stil passer til vores virksomhed
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

At revisor er venlig og har et godt humør
1 Slet
ikke 2 3 4 Hv erken

eller 5 6 7 I meget
hø j grad

Kunne I have sparet på revisionshonoraret ved at vælge en anden revisor?
Nej
Ja
Ved ikke

I hvilken grad anvendte I følgende typer information som grundlag for valget af nyt
revisionsfirma?

 1 Brugte
ikke 2 3

4 I
nogen
grad

5 6
7

Meget
hø j
grad

Revisionsfirmaets årsrapport
Revisionsfirmaets gennemsigtighedsrapport
Revisionsfirmaets skriftlige tilbud
Erfaringer, indtryk og information fra møder, skriftlig og/eller telefonisk kontakt med
revisionsfirmaet
Egne medarbejderes kendskab til revisionsvirksomheden (ledelsen, controllere,
intern revision, andre medarbejdere)
Revisionsfirmaets hjemmeside
Andres erfaringer med pågældende revisionsfirma

Hvor sandsynligt er det efter din vurdering, at I havde valgt en anden revisor, hvis I havde brugt
mere tid på informationssøgning, samt sammenligning af ydelser og priser?

Meget usandsynligt
Usandsynligt
Lidt usandsynligt
Hverken eller
Lidt sandsynligt
Sandsynligt
Meget sandsynligt

Du bedes ud fra din erfaring med det valgte revisionsfirma vurdere hvor enig du er i følgende
udsagn
 1 Helt uenig 2 3 4 Hv erken eller 5 6 7 Helt enig

Revisionsfirmaet har på nogle områder overgået vores forventninger
Revisionsfirmaet har på nogle områder ikke levet op til vores forventninger

Hvad var revisionshonoraret inden I skiftede revisor? (angiv i t.kr.)
 

Ønsker ikke at oplyse

Hvad blev revisionshonoraret efter revisorskiftet? (angiv i t.kr.)
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Ønsker ikke at oplyse

Hvordan har revisionshonoraret udviklet sig i årene efter den nye revisors tiltrædelse?
Er faldet en del hvert år
Er faldet lidt hvert år
Faldt efter det første år og holdt dette niveau
Har holdt samme niveau
Steg efter det første år og har siden holdt dette niveau
Er steget lidt hvert år
Er steget en del hvert år
Andet  

Hvor tilfreds har du været med følgende forhold siden jeres nye revisors tiltræden?
 1 Meget

utilfreds 2 3
4

Hv erken
eller

5 6
7

Meget
tilfreds

Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer
Revisors branchespecifikke viden
Underskrivende revisors faglige dygtighed og forståelse for virksomheden
Revisionsstrategien, herunder risikovurderingen
Revisionsfirmaets evne til at yde skattemæssig eller anden juridisk rådgivning
Revisors evne til at se jeres behov og komme uopfordret med råd og værktøjer
Revisor overholder aftalte deadlines
Revisor er nem at få fat i og svarer hurtigt tilbage på henvendelser
Revisor kommunikerer i et forståeligt sprog
Revisionsfirmaets omdømme
At I fik revisor anbefalet af en i jeres netværk
Revisionsfirmaets globale netværk
Kemien i forholdet til underskrivende revisor og det øvrige revisionsteam
Revisors image, væremåde og stil passer til jeres virksomhed.
Revisors venlighed og humør
Revisionshonoraret er konkurrencedygtigt i forhold til den ydelse I får, herunder
revisors erfaring og kvalifikationer
Revisionshonoraret er så lavt som muligt
Revisionshonorarets rimelighed

Overvejer du at skifte revisor igen?
Nej
Ja, overvejer det kraftigt
Ja, overvejer det lidt
Ved ikke

Tak fordi du deltog i undersøgelsen!
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BILAG 6 – Pilottest, referat af interviews med testpersoner

Testpersonerne var:

TP1: Tilfældigt udvalgt fra populationen. Bogholder i industripumpevirksomhed i regnskabsklasse B,

Søborg. Interviewet d. 9.12.2013.

TP2: Tilfældigt udvalgt fra populationen. Indehaver af arkitektfirma i regnskabsklasse B, Holstebro.

Interviewet d. 10.12.2013.

TP3: Udvalgt via netværk. Kandidatstuderende i Virksomhedsstudier og Arbejdslivsstudier på RUC.

Interviewet d. 11.12.2013.

TP4: Udvalgt via netværk. Registreret revisor og økonomichef for regional tv-virksomhed. Test udført

d. 16.12.2013. 

Det skal bemærkes, at TP3 ikke har revisionsfaglig baggrund eller sidder som beslutningstager i en

virksomhed, hvorfor det ikke var muligt for ham at svare på visse spørgsmål.

Interviewet af testpersonerne (TP) i forbindelse med pilottesten er gengivet nedenfor. Efter hvert

kritikpunkt er det angivet med fed, kursiv skrift hvorvidt testpersonens kommentar førte til rettelser i

spørgeskemaet. Det skal bemærkes, at TP3 ikke har revisionsfaglig baggrund eller sidder som

beslutningstager i en virksomhed, hvorfor det ikke var muligt for ham at svare på visse spørgsmål. Dette

er angivet med ’N/A’. TP4 er ikke blevet interviewet, men har sendt sine kommentarer i en e-mail, som

er gengivet under punkt 12 ’Andre kommentarer’. 

1) Var der nogle spørgsmål som var svære at svare på?

TP1: Ja, fordi jeg egentlig ikke var med i selve beslutningen om revisorvalget. Jeg har kun kendskab til

de overordnede overvejelser der blev gjort. Et spørgsmål om fx hvilken rolle man havde i

beslutningsprocessen kunne gøre jer opmærksom på, at kendskabet ikke er i detaljen. 

TP1 afslørede her, at hun ikke er den person i virksomheden med bedst kendskab til overvejelserne

omkring revisorskiftet – alligevel var hun den person der blev henvist til. På samme måde vil der

måske være modtagere af spørgeskemaet, som vurderer, at de har kendskab nok til at besvare det,

men som så synes at spørgsmålene er svære at svare på, når de går i gang med skemaet. Risikoen er,

at de begynder at gætte. Rettelse: for at forebygge, at personer uden tilstrækkeligt kendskab

overhovedet besvarer skemaet skrives det endnu tydeligere i distributionsmailen, at man skal have

førstehåndskendskab eller have været med til at tage beslutningen. 

BILAG
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TP2: Njaa, mange spørgsmål ligger tæt op af hinanden og kredser om de samme ting. Det centrale for

en virksomhed af vores type, og generelt i vores branche, tror jeg er, at det vigtigste er, at revisor skal

findes via netværk. Spørgsmål 2 (”Angiv årsagerne til jeres skift af revisionsfirma”) var lidt svært at

svare på, fordi den svarmulighed der er med netværk ikke er helt dækkende. Noget i stil med at finde en

i sit personlige netværk. TP2 har i spørgsmål 2 valgt svarmuligheden ”Vi fik anbefalet en endnu

bedre revisor af en i vores netværk”. Han havde mulighed for at vælge ”Andet”, hvilket kan tolkes

som om, at han trods alt synes at den valgte svarmulighed var dækkende i en hvis grad. TP2 har

efterfølgende i spørgsmålet ”Hvordan fandt I frem til det valgte revisionsfirma” valgt

svarmuligheden ”Andet” og skrevet ”Gennem personligt netværk”. Her har han altså ikke syntes, at

svarmuligheden ”Vi fik revisor anbefalet” var dækkende. Det er vigtigt, at respondenterne har

svarmuligheder der passer til deres situation, hvorfor svarmuligheden ”Vi fik anbefalet en endnu

bedre revisor af en i vores netværk” i spørgsmål 2 blev formuleret lidt bredere. Er ændret til: ”Vi fik

kendskab til eller anbefalet en endnu bedre revisor gennem professionelt eller personligt netværk”. I

de 3 forskellige versioner af spørgsmålet om, hvordan de fandt frem til den valgte revisor eller dem de

indhentede tilbud hos tilføjedes en ny svarmulighed: ”Vi havde kendskab til revisor gennem

professionelt eller personligt netværk”.

TP3: N/A.

2) Var alle spørgsmål relevante for dig?

TP1: Det er generelt for mange af spørgsmålene, at de er skudt lidt over målet i forhold til vores

virksomheds størrelse. Fx var der mange af svarmulighederne i spørgsmålet om betydning, som slet ikke

var noget vi overvejede, da den nye revisor skulle vælges. De kriterier der har betydning er dem om

pris, dag-til-dag rådgivning, deadlines, nem at få fat i mv. Rettelse: lignende kritikpunkter nævnes af

flere testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte til rettelser under punkt 13. Svarmuligheden

”kemi med underskrivende revisor og øvrige revisionsteam” var halvt irrelevant, fordi vi kun har én

mand ude hos os, så der er ikke noget ”øvrigt revisionsteam”. Generelt rammer mange elementer i

spørgsmålene for bredt. Rettelse: svarmuligheden ”kemi med underskrivende revisor og øvrige

revisionsteam” blev ændret til ”kemi med underskrivende revisor og evt. øvrige revisionsteam”.   

TP2: Ja, det var de. Ingen rettelse.

TP3: N/A. 
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3) Var der nogle spørgsmål, hvortil du manglede svarmuligheder?

TP1: Nej. Nogle gange var der tværtimod for mange svarmuligheder, fx for mange svarmuligheder i

spørgsmålet om betydning eller for mange muligheder i spørgsmålet om informationstyper. Jeg har

aldrig set en gennemsigtighedsrapport. Lignende kritikpunkter nævnes af flere testpersoner, se

særskilt konklusion på om det førte til rettelser under punkt 13. Mht. informationstyper er der

mulighed for at svare ”Brugte ikke”. TP4 har vurderet gennemsigtighedsrapport til 5 på skalaen.

Ingen rettelse.

TP2: Det her med at finde en via sit personlige netværk spiller en meget stor rolle for os. Rettelse: to

svarmuligheder blev rettet til i henhold til dette synspunkt, se kommentar til TP2 under spørgsmål 1.

Det var indtrykket, at TP2 gerne så, at det at finde sin revisor via netværk skulle være et mere

dominerende aspekt i spørgeskemaet. Ingen af de andre testpersoner lagde vægt på det, og det at

finde sin revisor via netværk er en gennemgående del af svarmulighederne i spørgeskemaet, så ingen

yderligere rettelser. 

TP3: N/A.

4) Er der nogle emner som burde have været taget op eller manglede der nogen spørgsmål?

TP1: Nej. Ingen rettelse.

TP2: Igen det her med netværk. Rettelse: se kommentar til TP2 i forrige spørgsmål.

TP3: Nej. Ingen rettelse.

5) Var der nogen steder, hvor du var i tvivl om tolkningen/forståelsen af et spørgsmål, et ord eller

en svarmulighed?

TP1: Nej, formuleringerne var generelt gode og forståelige. Ingen rettelse.

TP2: Nej. Ingen rettelse.

TP3: De to spørgsmål om revisionshonorarets størrelse bør formuleres på en ensartet måde. Lav fx det

andet spørgsmål om til ”Hvad blev revisionshonoraret efter I skiftede revisor? ”. Rettet. I spørgsmålet

med sandsynlighed (”Hvor sandsynligt er det efter din vurdering, at I havde valgt en anden revisor…”)

er svarmulighederne lidt rodede/forvirrende. Hvis det skal være en 7-skala, så giv dem gerne tal fra 1-7

ligesom i nogle af de andre spørgsmål. Rettet. I spørgsmålet om tilfredshed (”Hvor tilfreds har du været
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med følgende forhold…”) giver det ikke mening at skulle vurdere ”at I fik revisor anbefalet af en i jeres

netværk”. Svarmuligheden er slettet. I spørgsmålet ”Overvejer du at skifte revisor igen” giver det ikke

så meget mening at kunne svare ”ved ikke”. Svarmuligheden er slettet. Svarmulighederne med god

kemi og venlig/godt humør minder meget om hinanden. Det er sjældent, at man har god kemi med en

som man ikke synes er venlig. Konkurrencedygtigt/rimeligt honorar minder også meget om hinanden.

Lignende kritikpunkter nævnes af flere testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte til

rettelser under punkt 13.

6) Hvordan var rækkefølgen på spørgsmålene? 

TP1: Det har jeg ikke tænkt over, så den var nok fin. Ingen rettelse.

TP2: Den var god nok, der er vel en grund til at de kommer i den rækkefølge. Ingen rettelse.

TP3: Har jeg ikke tænkt over, så det er der ingen kommentarer til. Ingen rettelse.

7) Var der nogle tekniske problemer?

TP1: Nej, alt fungerede fint. Ingen rettelse.

TP2: Spørgsmålet med de 18 svarmuligheder er svært at overskue, fordi det ikke er til at se ud for

hvilken linje man sætter sin markering. Et forslag kunne være at der byttes rundt, så teksten står i højre

side. Eller indsætning af linjer, prikker eller lign der kan markere, hvilke prikker der hører til hvilken

tekst. Lignende kritikpunkter nævnes af flere testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte til

rettelser under punkt 13.

TP3: Man taster forkert på spørgsmålet med betydning, hvor de skal vurderes på en 7-skala. Man kan

ikke overskue, hvilke prikker der hører til hvilket spørgsmål, fordi man kan ikke se de vandrette linjer.

Vandrette prikker eller streger kan være en løsning. Eller at lave mellemrum, så kriterierne står i klaser á

2 eller 3. Lignende kritikpunkter nævnes af flere testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte

til rettelser under punkt 13. Det kunne være rart hvis den kunne regne sammen til de 100 point for en.

Et hurtigt forsøg på at lave det blev gjort, men uden held. I forvejen er der sat valideringer på, så

respondenterne ikke kan gå videre, hvis ikke summen er 100. Målgruppen for spørgeskemaet har

gode forudsætninger for at kunne lægge sammen til 100. I forbindelse med angivelse af

revisionshonorarets størrelse kan markeringen ikke fortrydes, når man først har hakket af i ”ønsker ikke

at oplyse”. Og der var ingen fejlmelding på både at taste et tal og ”ønsker ikke at oplyse”. Opbygningen
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af spørgsmålet er rettet til.

8) Hvad synes du om spørgeskemaets layout? 

TP1: Alt fungerede fint og jeg bruger mac og safaribrowser, så hvis det ser fint ud her, så er det et godt

tegn. Ingen rettelse.

TP2: Ok. Ingen rettelse.

TP3: Spørgsmålet om villighed til at gå på kompromis fremstår lidt rodet, fordi der fx står

”hverken/eller” i alle rækker og ikke kun øverst). Rettet. I mange spørgsmål står svarmulighederne helt

uden mellemrum fra selve spørgsmålet, det ser mast ud. Spørgeskemaet har fået et nyt design, så det

ser mindre mast ud. Godt med forsidebillede. Evt. flere billeder undervejs. Evt. skift skrifttype til Times

New Roman. Der er ikke indsat flere billeder, men opsat et nyt design. Times New Roman er ikke at

foretrække, når der skal læses på en skærm, så Arial er valgt.

9) Hvordan passede tidsestimatet på 10 minutter til gennemførelse af spørgeskemaet?

TP1: Det passede fint. Ingen rettelse.

TP2: Passede nogenlunde, jeg brugte 12 minutter. Ingen rettelse.

TP3: Jeg brugte 15 minutter. Måske skrive ”ca. 10 min” i stedet for ”maks. 10 min” i intromailen.

Ændret til ”ca. 10 minutter”.

10) Er det tydeligt i spørgsmål 1, at det er året, hvor jeres nuværende revisor var nyvalgt der

henvises til? 

TP1: Ja jeg forstår det godt, men man kunne måske godt skrive ”nuværende” i stedet for ”valgte”.

”valgte” blev ændret til ”nuværende”.  

TP2: Ja det er klart. Jeg kunne dog ikke rigtig huske det, så jeg valgte bare noget. Ingen rettelse. En

ikke så hensigtsmæssig holdning, men svært at gøre noget ved.

TP3: Formuleringen kunne med fordel være enklere. Alternativt ”Angiv det regnskabsår, hvor jeres

nuværende revisionsfirma var nyvalgt”. Se kommentar under TP1.
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11) I spørgsmål 3, var du da i tvivl om, hvad der skulle forstås ved tilbud/savnede du en note hvor

det står beskrevet? (Formulering: ”Hvor mange revisionsfirmaer indhentede I tilbud hos,

som grundlag for valg af revisor?”).

TP1: Nej. Ved tilbud forstår jeg et skriftligt tilbud. Ingen rettelse.

TP2: Nej. Ingen rettelse.

TP3: Nej, jeg forstår det som, at der skal foreligge noget skriftligt. Ingen rettelse.

12) Andre kommentarer

TP1: Spørgsmålet hvor man skal vælge det kriterie af 3 muligheder, der har størst betydning, giver i

nogle tilfælde ikke mening. Jeg havde fx i det forrige spørgsmål med 7-skalaen sagt, at visse kriterier

ikke havde betydning og bagefter bliver jeg så bedt om at vælge det, der har mest betydning, selvom jeg

lige har sagt, at ingen af dem er vigtige. Da jeg nåede til pointfordelingen har jeg så givet 0 point til

disse kriterier, hvilket resulterede i at kun 3 ud af 6 fik point. Lignende kritikpunkter nævnes af flere

testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte til rettelser under punkt 13.

TP2: Kriteriet om, at revisor kommunikerer i et forståeligt sprog er for mig at se ligegyldigt, fordi det vil

man vel altid gerne have, men det er aldrig noget man primært vil lægge vægt på. Kriteriet om, at

revisionshonoraret skal være rimeligt giver ikke mening, for man vil aldrig vælge en revisor, hvis man

ikke synes det er et rimeligt honorar. Lignende kritikpunkter nævnes af flere testpersoner, se særskilt

konklusion på om det førte til rettelser under punkt 13. Spørgsmålet vedr. kompromis kunne alternativt

formuleres som ”…villige til at betale mere for at få”. Hvis der er noget man ikke vil gå på kompromis

med, så vælger man en anden revisor. Ingen rettelse. En omformulering vil ikke være hensigtsmæssig.

Spørgsmålet handler ikke om, at man skal gå på kompromis med noget. Så måske formuleringen

ikke er helt skarp, hvis det er sådan det forstås? Omvendt er der ingen af de andre testpersoner der

nævner det.

TP3: Spørgsmålet hvor man skal prioritere nr. 1 ud af tre muligheder: som respondent føler man at man

svarer på det samme som før, dvs. tænker: hvorfor kan spørgeren ikke bare se hvad jeg svarede før).

Man kommer som respondent til at sidde og tænke om man nu svarer det samme som før. Lignende

kritikpunkter nævnes af flere testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte til rettelser under

punkt 13. Hvis jeg i spørgsmål 2 svarer ”vi fik anbefalet en endnu bedre…” til hvorfor jeg har skiftet, så

bør jeg vel ikke bagefter skulle svare på spørgsmålet om hvordan jeg fandt frem til revisor, da det siger

sig selv. Svarmuligheden i spørgsmål 2 er ændret til ”Vi var egentlig tilfredse med revisor, men
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vurderede at vi kunne få en endnu bedre”.

Overvej at lave spørgsmål 3 til et singlechoice og formuler fx som ”hvordan fandt I primært frem til…”.

Rettet for de respondenter der svarer at de indhentede ingen eller 1 tilbud. De respondenter der

indhentede to eller flere tilbud kunne stadig vælge flere svar til hvordan de fandt frem til dem de

hentede tilbud hos.

TP4: Det tog længere tid end de 10 minutter, det skyldes nok at jeg ikke har skiftet revisor fornyelig og

at jeg derved tænkte hvad jeg ville gøre i sådan en forbindelse. Ingen rettelse. Jeg havde et stop da jeg

kom til første side hvor jeg skullet til at angive hvilke af 3 forhold har størst betydning – jeg tænkte jeg

har lige vurderet det i foregående skema (var det for at se om jeg kunne huske min vurdering i forhold

til de 3 valgmuligheder) Jeg synes at du måske skulle skrive en overskrift hvor der kort beskrives at det

er en ”uddybning/yderligere vurdering” af det man lige har svaret på. Lignende kritikpunkter nævnes

af flere testpersoner, se særskilt konklusion på om det førte til rettelser under punkt 13. Jeg fandt også

ud af, at man kunne sætter flere  på nogle sider. Det kunne også beskrives, at den mulighed er tilstede,

for det kunne være svært hvis man kun kunne sætte et . Bemærkningen ”(vælg gerne flere)” blev

tilføjet til de spørgsmål, hvor respondenterne kan hakke flere svarmuligheder af.

13) Spørgsmålet om betydning og spørgsmålet med 1 ud af 3 prioritering.

Der er samlet set følgende kritikpunkter at tage højde for:

1) Mange af svarmulighederne i spørgsmålet om betydning, var slet ikke noget vi

overvejede. De kriterier der har betydning er dem om pris, dag-til-dag rådgivning, deadlines,

nem at få fat i mv. (TP1). Kriterierne om god kemi og venlighed minder om hinanden. Ligeledes

gør konkurrencedygtigt honorar og rimelighed (TP3). Kriteriet forståeligt sprog er ligegyldigt og

rimeligt honorar giver ikke mening (TP2). 

2) De 18 kriterier er svære at overskue layout-mæssigt (TP2 og TP3).

3) Det er uhensigtsmæssigt at skulle prioritere mellem 3 kriterier som man lige har sagt alle

er ubetydelige (TP1). Når man skal prioritere synes man, at man svarer på det samme som før

(TP3 og TP4).

Ad 1) TP1 antyder, at der var for mange kriterier med, som de slet ikke overvejede. Det skulle ikke

føre til en rettelse, da de havde mulighed for at vælge ”Uden betydning”. Det er også et resultat. TP2
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og TP4’s svar på netop de 7 kriterier TP1 mener er helt uden betydning er undersøgt. Kun 1 kriterie

mener TP2 også er uden betydning, ellers har de vurderet de pågældende kriterier til 5 eller 6! 

Kritikken af, at nogle kriterier ligger tæt op af hinanden og at nogle måske kan ses som en selvfølge

er vigtig. Rettelser: 1) ”Revisor kommunikerer i et forståeligt sprog” slettes. I stedet deles ”Revisor er

nem at få fat i og svarer hurtigt tilbage på henvendelser” op i to, så der stadig er 3 kriterier i

kategorien kommunikation. 2) ”Revisor er venlig og har et godt humør” slettes og erstattes af

”Revisor udviser forståelse for vores virksomhed”. Dette er hentet fra kriteriet ”Underskrivende

revisor er fagligt dygtig og udviser forståelse for vores virksomhed”. Denne forkortes derfor til

”Revisor er fagligt dygtig”. Til både ændring 1 og 2 er der en fordel i, at kriterier ændres fra at bestå

af to dele, så der ikke er tvivl om hvilken del respondenterne har lagt vægt på. 3) ”Revisionshonoraret

er rimeligt” slettes og erstattes af ”Revisorskiftet skal resultere i en besparelse på

revisionshonoraret”. 

Ad 2) Spørgsmålet deles op i to spørgsmål, så respondenterne kun skal overskue 9 kriterier ad

gangen.

Ad 3) Vigtige kritikpunkter. Hele elementet med at de skal prioritere blev slettet, så der kun var 7-

skala og pointfordeling. I stedet gik det højest ratede kriterie i hver kategori videre til pointfordeling.

Alle kriterier der blev ratet 5, 6 eller 7 går videre til kompromis- og tilfredshedsspørgsmålene.

14) Andre observationer ud fra testpersonernes besvarelser.

I spørgsmålet om hvordan de fandt frem til den nye revisor havde TP1 valgt svarmuligheden ”Andet”

og skrevet ”søgte revisor i nærområdet”. Andre respondenter finder det sandsynligvis vigtigt at finde

en revisor i nærområdet, så svarmuligheden ”Vi søgte en revisor i lokalområdet” blev tilføjet.
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BILAG 7 – Tabeller til Kapital 5 og Kapitel 6

Tabel 7.1 - Procentvis fordeling af respondenters besvarelse af spørgsmålet "Angiv det seneste regnskabsår,
hvor det nuværende revisionsfirma var nyvalgt."

Årstal 2009 2010 2011 2012 2013
Procent 13% 16% 22% 21% 28%

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.

Tabel 7.2 - Beregning af gennemsnitligt antal årsager angivet til revisorskifte.
Årsager Antal svar, hvor årsagen er angivet
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer 201
Vi var egentlig tilfredse, men vurderede at vi kunne få en
endnu bedre 144
Vi var egentlig tilfredse, men kunne få samme ydelse til
lavere pris andetsteds 265
Hos en anden revisor kunne vi, udover revision, få anden
rådgivning 128
Kemien var ikke god 221
Prisen var for høj i forhold til det udførte arbejde 424
Uenighed om revisions- eller regnskabsmæssige forhold 95
Revisor var ikke nem at få fat i og svarede ikke hurtigt
tilbage på henvendelser 120
Vores virksomhed ændrede ejerskab, ledelse, beliggenhed
og/eller aktiviteter 149
Andet 354

Total 2101

Gennemsnitligt antal årsager angivet = antal svar / antal respondenter = 2.101 / 1.217 = 1,7 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.

BILAG
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Tabel 7.3 - Konsekvens i prisrelaterede spørgsmål
Gruppe 1

Mindre eller lig
med 25,25 point 

(Antal: 803)

Gruppe 2
Mere end 25,25 point

(Antal: 414)

Alle
respondenter
(Antal: 1217)

Procentdel der har valgt mindst én af
følgende svarmuligheder som årsag til
revisorskiftet:  "Revisionshonoraret var
for højt i forhold til det udførte arbejde"
og/eller "Vi var egentlig tilfredse med
revisor, men kunne få samme ydelse til et
lavere revisionshonorar andetsteds".

36% 66% 46%

Procentdel der har valgt svarmuligheden
"Ja" til spørgsmålet "Kunne I have sparet
på revisionshonoraret ved at vælge en
anden revisor?".

34% 28% 32%

Gennemsnitlig rating på 7-skala af
kategorien 'pris' baseret på besvarelserne
af spørgsmålet "Angiv hvilken betydning
følgende forhold havde for jeres valg af
ny revisor".

4,28 5,53 4,70

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.

Tabel 7.4 - Procentvis fordeling af respondenters svar på udsagn om forventninger.
1 2 3 4 5 6 7

Udsagn 1 "Revisionsfirmaet har på nogle områder
overgået vores forventninger". 3% 3% 3% 44% 20% 16% 11%
Udsagn 2 "Revisionsfirmaet har på nogle områder ikke
levet op til vores forventninger". 28% 15% 6% 35% 9% 4% 3%

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.
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Tabel 7.5 - Respondenters gennemsnitlige vurdering af kriterier på 7-skala i spørgsmålet "Hvor tilfreds har
du været med følgende forhold siden jeres nuværende revisors tiltræden?".

Kriterie Gennemsnitlig vurdering på 7-skala
Konkurrencedygtigt revisionshonorar 5,21
Udgiften til revision skal være så lav som mulig. 4,68
Et revisorskifte skal resultere i en besparelse på
revisionshonoraret. 5,44
Revisionsteamets sammensætning, erfaring og kvalifikationer. 5,46
Branchespecifik viden 5,34
Underskrivende revisor er fagligt dygtig 5,68
Revisionsstrategien 5,10
Revisionsfirmaet kan yde andre ydelser end revision 5,39
Revisor ser vores behov og kommer uopfordret med brugbare råd
og værktøjer. 5,14
Overholder aftalte deadlines 5,61
Revisor er nem at få fat i. 5,70
Svarer hurtigt tilbage på henvendelser. 5,70
God kemi i forholdet til revisor 5,85
Image, væremåde og stil 5,61
Udviser engagement og forståelse for virksomheden 5,67
Revisionsfirmaets omdømme 5,23
En i vores netværk havde anbefalet den pågældende revisor 5,05

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.

Tabel 7.6 -Respondenters besvarelse af spørgsmålet "Hvor sandsynligt er det efter din vurdering, at I havde
valgt en anden revisor, hvis I havde brugt mere tid på informationssøgning, samt sammenligning af ydelser
og priser?".

Svarmulighed 1 2 3 4 5 6 7
Gennemsnitlig vurdering på

7-skala Median
Procent 41% 16% 7% 25% 6% 2% 3% 2,60 2

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.
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BILAG 8 - Specifikation af respondenternes kommentarer til svarmuligheden
’Andet’ i spørgsmålet ’Angiv årsagerne til jeres skift af revisionsfirma’.

Der er foretaget en inddeling af kommentarerne under følgende 8 emner:

latnAgasrÅ

Procentvis
andel af
respondenter

Efterfølgende klassificeret
som selvstændig årsag på
lige fod med de oprindelige
svarmuligheder?*

JEN%242rosiver tetfiks ekki tleer raH .1
2. Revisors forhold nødvendiggjorde et skifte 137 11% JA
3. Revisors geografiske placering 14 1% NEJ
4. Utilfredshed med kvaliteten af revisors arbejde 66 5% JA
5. Utilfredshed med revisionshonoraret 8 1% NEJ
6. Virksomhedens forhold førte til skifte 19 2% NEJ
7. Valgte at følge med en bestemt person 51 4% JA

JEN%343esreviD .8
353latoT

Anm.: *Grænsen er sat ved 4%, fordi årsagerne herefter er nr. 8 med 3% som er diverse og nr. 1 med 2% er
respondenter, der ikke har skiftet revisor. Derefter bliver de procentvise andele uvæsentlige. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.

Nedenfor følger nogle eksempler på typen af kommentarer under de forskellige emner: (Alle

respondenternes kommentarer kan ses i Bilag 9, afsnit 9.1) 

1. Har reelt ikke skiftet revisor

Kommentarer, hvor respondenten giver udtryk for, at de ikke føler der er sket et egentligt skifte,

selvom det kan se sådan ud eller hvor det er vurderet, at de ikke har truffet en egentlig

beslutning om hverken skifte eller valg af ny revisor. Fx ”Revisionsselskabet har blot skiftet

navn ellers er det de samme revisorer”, ”Vi har ikke skiftet i perioden” og ”Revisor blev opkøbt

- vi fulgte med”. 

2. Revisors forhold nødvendiggjorde et skifte

Fx ”Den gamle revisor døde”, ”Gamle revisor gik på pension”, ”Vores revisor solgte sit firma til

den nye revisor”, ”Revisor har fusioneret med anden revisor” og ”Vores gamle revisionsfirma

ønskede kun store virksomheder som kunder”.

BILAG
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3. Revisors geografiske placering

Fx ”Den nye revisor bor tættere på os, dvs. nemmere at mødes med ham” og ” Virksomheden

flyttede til den anden ende af landet, så det vr upraktisk at beholde den gamle resvisor”.

4. Utilfredshed med kvaliteten af revisors arbejde eller dårlig service

Fx ”Der blev begået graverende fejl”, ”Dårlig rådgivning og manglende sense of urgency”, ”Jeg

mente ikke det udførte revisorarbejde var tilfredsstillende”, ”Manglende overholdelse af aftaler”,

”vi var fejlrådgivet mht opstart a aps, og havde tab derpå”, ”vi så aldrig revisoren kun

assistenten til regnskabsafslutning” og ”Bedre rådgivning nu”.

5. Utilfredshed med revisionshonoraret

Fx ”2 af de gange jeg er flyttte er det fordi aftalen om prisen ikke blev overholdt af revisoren”

og ”vi var malkemaskine og det ønskede vi ikke”.

6. Virksomhedens forhold førte til skifte

Fx ”Brugte en Registrert Revisor, men pga ændrede lovgivning, kunne denne ikke gennemfører

en egentligt revison for selskabet, som vi ønskede”, ”Der var 2 forskellig revionsfa. i koncernen

og der skulle kun være en fremover”, ”Efter en fusion med selskaber i andre lande, ønskede vi

en revisor som kunne dække alle selskaber i alle lande” og ”handlede mest om at vores

virksomhed var vokset og havde brug for mere rådgivning”.

7. Valgte at følge med en bestemt person

Fx ”Min faste revisor i et større firma gennem mange år valgte at blive selvstændig, tilliden helt

og holdent med denne mand - hvorfor virksomheden fulgte ham over i hans nystartede firma”, ”

Revisor skiftede job. Vi fulgte med over i revisors nye firma. Altså, vi valgte personen” og

”Vores revisor skiftede firma, så det gjorde vi også”.

8. Diverse

Fx ”Vi har en forpligtelsen til at bringe ydelsen i udbud, og resultatet heraf medførte

revisorskifte”, ”Mødte i et kontorfællesskab en revisor og fik lyst til at skifte”, ”Revisor tog

lokal konkurrent ind som kunde”, ”Revisoren var for konservativ” og ”vores revisor var en

ældre herre, vi havde brug for en yngre”.
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Årsag

Årsag - Andet

Aktionæren øgede ejerandelen i  periode opti l  og yderl igere efterfølgende
Det gl . revisorfi rma blev solgt ti l  et andet revisorfi rma
Vi  var udsat for besvigelse af bogholder og derfor ski ftede vi !
Vores  primære revisor ski ftede over ti l  ét andet fi rma og vi  fulgte med
Revis ionsfi rmaet blev overtaget af et s tørre fi rma og jeg fulgte med.
Efter udl ici tering af bogføringen ti l  Indien gik a l t i  ged
jeg ved det faktisk ikke fordi  jeg ikke var i  fi rmaet på  det tidspunkt.
Vores  revisor ski ftede fi rma og vi  va lgte det samme
Revisor s ti ftede nyt selskab - som vi  gik med over i
Ski ft som følge af ønske hos  revisor - Vi  har samme revisor..blot andet Set up hos  revisor
Pga af pladsering i  flere lande
Ejerski fte í vi rksomheden
Vor daværnede gik på  Efterløn, sammenholdt med de ovenstående grunde
Behøver ikke revisor
Revisor blev opkøbt
Bedre relation ti l  ny revisor. Fa i r pri s .
Revisor ophørte med at skrive erklæringer
Virksomheden flyttede ti l  den anden ende af landet, så  det vr upraktisk at beholde den "gamle" resvisor
Tidl igere revisor gik på  pens ion
Revisoren blev spl i ttet op, og vi  fulgte vores  personl ige revisor
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vores  revisor flyttede ti l  et nyt selskab
Tiden var kommet ti l  et "generationsski fte"
Ernst & Youngs  afdel ing i  Hi l lerød overgik ti l  en afdel ing i  PWC
Strukturændring v/Ernst & Young
Vi  havde tidl igere samarbejdet med den nye revisor.
vi  flyttede med revisors  ski ft a f vi rksomhed
revisor afleverede ofte for sent, også  i ft. offentl ige fri s ter
De har taget røven tota l t på  mig.
Ophør
R.sov-lod økonomisk krimina l i tet passerer
Den gamle revisor døde
Fejl  i  regnskabsføring af swaprenter gennem 7 år, desuden dårl ig rådgivning
fus ion af revis ionsfi rmaer
E&Y's  afdel ing hvro vi  var kunde ski ftede ti l  PWC og vi  va lgt at følge med vores  faste revis ionsteam
samme revisor som har s lået s ig sammen med andre, men jeg kunne jo ikke fortsætte uden at jeg skul le krydse et års ta l  og
svartede jeg ikke på  jeres  mai l  denne gang så  vi l le i  vel  bl ive ved
Dårl ig rådgivning
Husetes  revisor flyttede ti l  andet revis ionsselskab og vi  flyttede med
Vores  kontakt ski ftede ti l  andet fi rma
Ejerski fte hos  revisor - vi  forblev hos  samme person
Vi  blev droppet af EY fordi  vi  var for små
Vores  revisor flyttede ti l  nyt revis ionsfi rma
Tidl igere faktura  solgt s in vi rksomhed
generationsski fte
Revis ionshonoraret afveg betydel igt fra  det oprindel igt a fta l te ti l  trods  for, at min vi rksomhed har en meget nem og ikke særl igt
omfattende s truktur. Derforuden ka lkulerede den tidl igere revisor med udgi fter, som jeg ikke var enig i . Sluttel igt var han ikke
speciel t god ti l  at forklare mig, hvordan jeg skul le håndtere mit regnskab og vi rkede i rri teret, når jeg ikke fors tod, hvad han sagde.
købt vi rksomheden 1/5-2013 og ski ftede ti l  vores  "egen" revisor
vi  ønskede en s tats .aut revisor
Geografisk flytning af vi rksomheden
1 eklatant fejl  som kostede os  penge
Den nye revisor bor tættere på  os , dvs . nemmere at mødes  med ham
mere rådgivning for mindre penge
revisorblev opkøbt af uønsket fi rma
Fus ion/opkøb
Tidl igere revior blev opkøbt
vores  revisor solgte vi rksomheden og s toppede samtidig
Valgt pga. hovedatkionærs  va lg i  anden koncern.
Revisor har ski ftet navn
revisor på  pensoon
forkert rådgivning
Revisor fus ionerede
Revisor fa ldt for tidsgrænse
Vores  revisor fus ionerede med et andet fi rma
Revisoren døde og da  vi  skul le ud af byen for at ta le sammen, va lgte vi  at ski fte ti l  en i  byen
ikke behov for s tatsautoriseret revisor
Us ikkerhed om kva l i teten
Revisor blev opkøbt - vi  fulgte med
Revis ionsopgaven sendt i  udbud
Ansvarl ig rev. ski ftede selskab / rev.afd. lukket
Kresten Foged blev ti l  Grant Thornton - samme folk som a l tid, så  et egentl ig ski fte var det ikke
Tidl igere revisor kunde ha  kostet mig min vi rksomhed grundet ukendskap om vores  branche
Revisor fucionerede med et s tørre revisor fi rma
Tidl igere revisor nedgjorde ejer, og manipulerede med bestyrelsmedlemmer
inkompetent, og ikke fors tåelse for vores  forretning
Der blev va lgt anden reviseor fordi  jeg ønskes  samme revisor i  flere selvskaber. Skul le i  gang med en skattefri
selvskabsomdannelse.
Ernst blev opkøbt af PWC
overholdt ikke tids fri s ter
Revisorens  parti skhed ved ændret ejerskab
revisor lavede en s tor fejl  i  års regnskabet
Gammel  revisor gik på  pens ion
vi  var malkemaskine og det ønskede vi  ikke
Fast pris  samt et bedre revisornavn; Deloi tte
Virksomhed under Langsom afvikl ing
gl . revisor solgte vi rksomhed ti l  BDO
vores  revisor gik på  pens ion og lukkede fi rma
Vores  revisor solgte s in forretning ti l  vores  nuværenede revisor
Elektronisk bogføring + outsourcing
Revisor fus ioneredes  ind i  andet selskab
Vor personkontakt ski fte job - vi  fas tholdt personen frem for fi rmaet.
Vi  var meget ti l fredse med samarbejdet med det gamle revis ionsfi rma KPMG
Kontaktperson gik på  pens ion
Vores  gamle revis ionsfi rma ønskede kun s tore vi rksomheder som kunder
Vores  revisor ski ftede fi rmanavn. Vi  har haft samme revisor i  +20 år.
Revisor fus ionerede
Årsagen var at revisor ski ftede selskab
Uduel ighed 40
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Udski ftning af ansvarl ig revisor
Hidtidig revisor pens ioneredes
Vores  revisor blev sels tændig, vi  fulgt med.
Vores  revisor ski ftede fi rma
revisor trådte ud af revisonsfi rma
Der blev begået graverende fejl
Revisoren var for konservativ
Kommunikationen var dårl ig. Jeg var us ikker på, om tingene blev gjort rigtigt
Tidl igere revisonsfi rma blev opkøbt
Vi  havde i  en periode selv lavet revis ion. Efter 2 år med egen revis ion va lgte vi  revisor igen. Via  netværk va lgte vi  nuværende revisor.
Revisor ophørte
Revisoren lavede graverende fejl  i  vores  regnskaber
Revisoren blev fyret, og vi  ønskede ikke at fortsætte hos  hans  partnere
Vores  revisor forsvandt
Dårl ig rådgivning og manglende sense of urgency
Revisor ski ftede job. Vi  fulgte med over i  revisors  nye fi rma. Al tså , vi  va lgte personen
samt tidl . revis ions  ændrede/fus ionerede
tidl . revisor solgte s in vi rksomhed ti l  den nye revisor.
har ikke ski ftet, fi rmaet bare solgt ti l  anden revis ior
revisor blev solgt
Revisor har fus ioneret med anden revisor
Gl . revisor ophørte s i t arbejde.
Tidl igere revisors  "uheldige" rol le i fm banks  konkurs
Revisor fangede ikke fejl  i  vores  bogholdere og begik selv fejl
Revisorfi rmaet blev opkøbt
Intern uro i  revis ionsfi rmaet
Vores  revisor ski ftede navn, så  det er den samme revisor som tidl igere
Daværende revis ionsfi rma blev solgt ti l  nuværende
Den gamle revisor ændrede s trategi  - satsede ikke længere på  små opstartsvi rksomheder
generationsski fte i  revis ionsfi rmaet
Selskabet blevet s ti ftet 8/8 2008
var a l t for langsom ti l  at lave revis ion fik bøder og blev truet med tvangopløsning
handlede mest om at vores  vi rksomhed var vokset og havde brug for mere rådgivning
Eks is terende revisor s toppede pga  a lder.
revisor gik på  pens ion
Vi  kom tætere geografisk på  revisor
en rodebutik!
Revisor blev ansat i  vi rksomheden
flere fejl  i  skat (BDO)
tidl igere revisor s toppede som revisor
Vi  har ikke ski ftet i  perioden
Det var fakti sk vor revisor, der ski ftede ti l  et andet revis ionsfi rma, så  vi  fulgte med !!
vor revisorfi rma blev opkøbt
Tidl igere revisor fratrådte, da  han fik økonomisk interesse i  en vi rksomhed ejet a f en af vore s tore aktionærer
en del  småfejl  - hvert år
Revisorfi rmaet ændre s ig ti l  andet revisorfi rmanavn, vi  har den samme person s tadigvæk
tidl igere revisor vi l le ikke længere have revis ions  kunder.
Der var 2 forskel l ig revionsfa . i  koncernen og der skul le kun være en fremover
Revisor s toppede, og den fores låede nye revisor hos  revis ionsselsksbet havde jeg s let ikke kemi  med
Revisor s tartede eget selskab, vi  gik med
Fus ioneret med andet revis ionsfi rma
Vores  faste revisor blev fyret
Meger mere engagement og bedre rådgivning
Valgte revisor ski ftede fi rme. vi  flyttede med
manglende samarbejde om regnskabsmæss ige problemsti l l inger, som revis ionen i  for lang tid holdt på  deres  indre l injer, så ledes
at arbejdet med årsafs lutningen blev negativ berørt a f det ressourcebehov løsning af problematikken krævede.
Vores  revisor blev opkøbt af et andet fi rma pga. a lvorl ig sygdom
fus ion i  min revisors  fi rma
Ikke særl ig profess ionel le, vi  fandt fejl  i  deres  ting, og vi  fik en junior på  opgaven
Revisor er uændret men ski ftede ti l  et andet selskab
tidl igere revisor døde
For mange fejl , for lang fys isk afs tand efter at vi  flyttede vores  fi rma
Revisor lavede rådgivningsfejl
Vores  revisor gik ud af s i t eks is terende selskab og over i  et partnerskab med en anden revisor i  nyt selskab
Løbende samarbejde med vores  eksterne bogholderi
Revis ionsfi rmaet blev overtaget af et andet og vi  fulgte med
Vi  fulgte vores  revisor som ski ftede ti l  andet revis ionsselskab
Revisor har ski ftet revis ionsfi rma
Vi  skul le i  gang med en international i sering
Revisor havde overset væsentl ige regnskabsmæss ige fejl
vi  var vokset fra  vores  tidl igere revisor
Revisor var også  revisor for en rets l ig modpart
Revisor fus ionerede
vores  revisor var en ældre herre, vi  havde brug for en yngre
Revis ionsselskabet har blot ski ftet navn el lers  er det de samme revisorer
Vores  revisor var faktisk udmærket, men kravene ti l  revison i  el -forsyningssektoren er blevet meget komplekst og krævede
specia l i s ter på  mange områder derfor søgte vi  et s tørre revis ionsselskab med disse egenskaber
Revisor gik på  pens ion, så  en revisor geografisk tættere på  vi rksomheden blev va lgt. 41
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Vi  va lgte at følge med vores  revisor over ti l  et nyt revis ionsselskab
Revisor fus ionerede
han var ikke god nok
de blev opkøbt og vi  overgik ti l  nyt fi rma
Det var rev.fi rmaet der ski ftede selskabsform, vi  har ikke fået "ny" revisor..
Revisor vi l le gå  pens ion
Fus ion
Kval i teten s tod ikke mål  med honorarniveauet.
Revisor gik på  pens ion
Revisorfus ion
Interesse konfl ikt
Mangeårig revisor s topper som revisor
Revisoren blev solgt ti l  de selskab jeg bruger nu!
Den gamle revisor gik ganske enkel t på  pens ion
vores  tidl iger revisor blev opkøbt af vores  nye revisor.
Dødsfa ld
Revisor solgte s i t sel skab. Vi  er fulgt med.
Vores  revisor va lgte andet arbejde/brance
Efter en fus ion med selskaber i  andre lande, ønskede vi  en revisor som kunne dække a l le selskaber i  a l le lande
Vi  fulgte revisoren da  denne oprettede eget selskab
Revisor ski ftede fi rma
Revisor ophørte p.g.a . a lder
vores  revisor ski ftede fi rma, og vi  ski ftede med ham
Fulgte med revisor ti l  nyt selskab
Vores  daværende revisor foretog et ejerski ft og vi  fik ikke mul ighed for at bl ive taget ti l  råds  ved va lg af ny revisoransvarl ig for os
Arbejdet bar præ af rutinearbejde / manglende arangement
Pens ion
Der var for mange a lvorl ige fejl  ved den gamle revisor
Vores  revisor gik på  pens ion.
Vores  revisor igennem 30 år er s toppet på  grund af efterløn, og derfor synes  vi  at vi  trængte ti l  noget nyt.
min revisor skød s ig selv som følge af finanskri sen
vores  revisor s toppede, vi  tog derefter vorer kunde
Vor revisor ski ftede fra  Ernst &Young ti l  PWC, vi  fortsatte med de samme personer
Vores  revisor s tartede selvstændig revis ions  vi rksomhed, så  vi  va lget at følge revisoren fremfor at bl ive hos  det tidl igere
revis ionsfi rma
En konsekvens  af honorar, fus ion af revisor ind i  EY samt personaleski fte hos  revisoren
vor revis ionsfi rma fus ionerede med et andet revis ionsselskab
Revisoren er ikke længere ansat i  Landboforeningen
Revisorteamet er flyttet ti l  andet revis ionsfi rma
Vores  Revisor er gået på  pens ion, så  han har solgt s ine kunder ti l  den Revisor som vi  har idag.
partner hos  tidl igere revisor fratrådte
opkøb af revis ionsfi rmaet
der var et personaleski ft hos  vores  gamle revisor, som gjorde at vi  ønskede at ski fte, vi  var meget ti l fredse med personen, vi
oprindel igt brugte som revisor
Revisoren døde
Revis ionsfi rmaet ski ftede ejer, så  samme personer fortsatte som revisorer
Revisor fus ionedere. Vi  har egentl ig ikke ski ftet.
For mange fejl  i  deres  arbejde
Mødte i  et kontorfæl lesskab en revisor og fik lyst ti l  a t ski fte
Vores  revisorfi rma blev fus ioneret med dette fi rma, så  vi  har s tadig samme revisor
Vores  faste revisor blev syg
det blev solgt
ikke ski ftet revisor
Revis ionsfi rmaet var enkel tmandsejet og revisor gik på  pens ion
Den nyva lgte revisor laver regnskab for de andre af vores  selskaber.
revisor ønskede ikke mere at revidere selskaber
revisor ski ftede partner, hvorefter vi  fulgte med
revis ionsfi rmaet blev spl i ttet op.
Ny revisor var loka l t baseret, ikke 100 km væk.
Personl ige relationer
Den personl ige revisor s toppede i  fi rmaet.
dårl ig service
revisor fyrede deres  ansat
Vores  revisor trådte ud af revis ionsselskabet
Revisors  ønske (ophører)
revisoren Ernest & Young blev overtaget af PWC. Vi  fulgte blot med, idet personalet var de samme som tidl igere.
Revisor afhændede s in vi rksomhed.
Forholdet ti l  vores  nuværende revisor er godt og da  han ski ftede fi rma fulgte vi  med ti l  den nye fi rma
2 af de gange jeg er flyttte er det fordi  a fta len om prisen ikke blev overholdt af revisoren
Revisor offentl iggjorde forkert årsregnskab og rådgav os  hel t forkert, det medførte et underskud.
Revisor fratråde grundet efterløn
Kval i teten af det udførte arbejde var meget dårl ig kombineret med a l t for høj pris
kva l i teten af arbejdet
Vores  revisor solgte s in vi rksomhed ti l  et andet revis ionsfi rma, og der fulgte vi  med.
Jeg oplevede at jeg var for l i l le en kunde i  et s tort revisorfi rma. Da min ti lknyttede revisor dannede eget fi rma fulgte jeg med ham.
revisoren gik på  pens ion
Vores  revisor blev selvstændig (udbrud fra  KPMG)
vi  ski ftede revis ionsfi rma i  1992 42
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Var kunde hos  Ernest & Young , og de ændrede s trategi , og vi l le fremover kun have s tore kunder.
Tidl . bidrog ikke med noget nyt/konstruktivt
Ernst & Young va lgte at satse på  det s tørste kunder, her høre vi  ikke under
jeg var ny regnskabschef, og føl te ikke at oprindel igt hverken leverede kva l i tet el ler pris
Selskabet nysti ftet i  2011
Oprindel ig revisor gik på  pens ion. Blev automatisk overflyttet ti l  anden revisor i  samme hus/selskab. Her passede Kemien ikke
Revisor ski ftede fi rma
Sammenlægning med E&Y, som jeg ikke er fan af
Vores  revisor blev opkøbt af det nye fi rma
Revisor fus ionerede med nogle andre og ski ftede juridisk enhed.
Vores  revisor ski ftede arbejdsplads
Sløseri , mfor sent indberetninger
Vores  revisor solgte s i t fi rma ti l  den nye revisor
Revisor blev lagt under andet revisorkontor
Vores  revisor flyttede ti l  nyt fi rma og vi  flyttede med
Fus ion af revis ionsfi rmaerne imel lem
vi  var fejl rådgivet mht opstart a  aps , og havde tab derpå
Revisor solgte s i t fi rma, og vi  fulgte med
Indsendte selv regnskab
Vores  revisor ski ftede fi rma, så  det gjorde vi  også
tidl . revisor gik på  pens ion
Ønskede en revisor med en geografisk placering tættere på  vi rksomheden. Ingen uti l fredshed med den tidl igere rivi sor
E&Y ophørte med mel lemstore vi rksomheder
det tidl igere fi rma vis te s ig ikke at være "gearet" ti l  mindre vi rksomheder
Vires  revisor indgik partnerskab med PWC, derfor fik vi  PWC som ny revisor
fus ion med nyt rev selskab
Boede for langt væk
Bedre rådgivning som passede ti l  os
Vores  tidl igere revisor lavede en grov mangel  i  forhold ti l  s ikring af rettighed indlevering af årsregnskab
Vi  va lgte at samle vores  regnskaber hos  et fi rma
Vores  revisor solgte forretning
Det var vores  ti lknyttede revisor der ski ftede fi rma.
Fi rmaet blev s ti ftet
Vores  sædvanl ige revisor er syg
vores  revisor fi rma ændrede ejerskab
Mange formal ia  og meget l idt indhold
Vores  revisor gik på  pens ion
revisor gik på  pens ion
Ledende revisor ski ftede fi rma
Vor revisor forlod Ernst & Young, og vi  fulgte hende ti l  hendes  "nye revis ionsfi rma".
Alsø & Breinholt blev ops lugt af et s tørre fi rma, og vor revisor fulgte ikke med i  det nye, men s tartede i  Nu-revi  og jeg fulgte med da
var ti l freds  med ham.
Flytning fra  Hel lerup ti l  Tønder
det var noget revisor selv bestemte i  deres  hus
Vi  havde associerede vi rksomheder, der var revideret af anden revisor, og det blev nemmere og bedre at samle a l le vi rksomheder
hos  en revisor
vi  har ikke ski ftet revisor
Startede en ny vi rksomhed
Vores  revisor gik konkurs
Tidl igere revisor ønskede ikke længere at være s tatsautoriseret
vores  Revis ionsfi rma solgte små kunder fra
det gik op for os  at tidl igere revisor ikke var kompetent nok
Revisor gik konkurs
Revisor solgte fi rmaet
vores  revisor blev opsagt og vi  flyttede med ham ti l  nyt fi rma
Han anbefa lede ulovl ige aktionærlæn. Med s tore omkostninger ti l  følge
Revisor flytte arbejdsplads
Ej interesse fra  Gl . revisor-selskab for at levere "varen"
Alder
Revisor gik på  pens ion
Det tidl igere revis ionsselskab fus ionerede med det nyva lgte selskab
Gl  revisor ski ftede pludsel ig cvr nr. og kunne derved ikke opfylde betingelser for at være reg revisor
Revisor fi rma opkøbt
nævnte kategorier er ikke præcise i  vores  ti l fælde
Fami l iemedlemmer blev revisor
generationsski fte hos  tidl . revisor
Vi  har en forpl igtelsen ti l  at bringe ydelsen i  udbud, og resul tatet heraf medførte revisorski fte
revis ionsfi rma overtaget
han blev svagt seende og derfor langsom
Fortsatte med det gamle selskab, som fus ionerede ind i  det nuværende revis ionsselskab
blev ti lbudt bedre sparring
revis ionen flyttede ti l  København
stress  og sygdom
tidl igere revisor gik på  pens ion
Vi  har ikke ski ftet revisor de s idste 16 år, men der er ingen fel ter, der går så  langt bagud.
revisor gik t/andet revis ionsselskab, vi  fulgte med
lang vej ti l  gamle revisor
Gamle revisor (E&Y) ski ftede fokusområde - væk fra  mindre kunder som os 43
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vi  så  a ldrig revisoren kun ass i s tenten ti l  regnskabsafs lutning
Vi  savnede mere dynamisk sparring
Relationer
Fingeren på  pulsen
Revisor ski ftede fra  Beierholm ti l  BDO
Vores  nuværende revs ior gik sammen med revis ionsfi rmater Martinsen...så  vi  fulgte bare med.
Revisorfi rmaet blev overtaget af et andet
Revis ionsfi rmaet spl i ttede op og vi  va lgte at gå  videre med den ene part i  dennes  nye revis ionsselskab
Min faste revisor i  et s tørre fi rma gennem mange år va lgte at bl ive selvstændig, ti l l iden hel t og holdent med denne mand - hvorfor
vi rksomheden fulgte ham over i  hans  nystartede fi rma
Brugte en Regis trert Revisor, men pga ændrede lovgivning, kunne denne ikke gennemfører en egentl igt revison for selskabet, som
vi  ønskede
Vores  revisor blev partner i  et andet revis ionsfi rma
Resul tat a f Tender
den gamle revisor vi l le ikke lade s ig i so 9000 godkende og henvis te os  ti l  nuværende
vores  revisor blev partner i  et andet revis ionsselskab, og vi  fulgte med
Vi l le have en loka l  revisor, som jeg kendte gennem netværk, på  trods  af at revis ionen er blevet dyrer. Vi  havde KPMG i  Århus , og vi
havde a ldrig fys iske møder.
Den tidl igere revisor leverede ikke en kva l i tet og service der s tod mål  med vores  forventninger. Derfor ski ftede vi  ti l  det selskab,
som i  forvejen leverede rådgivning ti l  os
Geografisk bel iggenhed
Danvest flyttede fra  Århus  ti l  Hel lerup
Vores  Revisor kontakt s toppede og derfor benyttede ved lejl igheden ti l  a t undersøge a l ternative mul igheder
Fi rmaet havde gradvis  mindre aktivi tet
Manglende overholdelse af a fta ler
revisor havde ubehagel ige samarbejdspartnere. honoraret s teg over 100% over fem år selvom aktivi tetsomfanget på  a l le måder var
ens  og det kunne han ikke forklare men blot afvise!?!?
Vi  havde en s tatsautoriseret revisor, men det eneste vi  fik var udarbejdelse af en årsrapport, ingen service, ingen udadfarende
rådgivning, ingen fores lag ti l  hvordan vi  kunne gøre ting anderledes . Så  er der jo ingen grund ti l  at beta le det dobbelte
Vi  har ikke ski ftet revisor men vores  gamle revisor er fus ioneret ind i  et nyt selskab
Grant Thornton blev overtaget af pwc - og vi rksomheden fulgte med ti l  pwc
Manglende viden om håndværkerfi rma
Gamle revisor satte prisen op
Ny revisor overtog tidl igere revisors  fi rma
det fagl ige niveau hos  revisor
Revisor tog loka l  konkurrent ind som kunde
Firmaet fus ionerede med et andet revisorfi rma
Nær revisor - kender vores  kunde område
Gamle revisor gik på  pens ion
Revisor ski ftede fi rma
KPMG lukkede i  Randers  og lederen fulgte vi  ti l  e´t andet revisor selskab
Rivisor ski ftede fi rma og vi  fuldte med
Min oprindel ige revisor blev solgt ti l  det nuværende. Vi  fulgte bare med.
Bedre rådgivning nu
Revisorfi rmat(enkel t mandsfi rma) var blevet for l i l le ti l  os
Generations  ski fte i  revis ionsfi rmaet
vers ion 2.0 opdatering efter 11år
Revisor fus ionerede med en anden
Mistænke: idet jeg opdaget at de bl .a . faktureret dobbelt op, hvor de sætte flere el ler de samme timer på  bare på  andre fakturer
med samme sag el ler bare ka ldt det noget andet. svært at beskrive. men som min ny revisor og ny rådgiver/advokat s iger " Det var
godt nok chokerende at se a l le de endog meget s tore regninger og omfanget i  øvrigt."
dårl ig rådgivning, arrogant revisor
Jeg mente ikke det udførte revisorarbejde var ti l fredssti l lende

Tilbud

Hvordan(0) 44
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Hvordan(0) - Andet

Vi  fortsatte uændret med samme person, blot i  et nyt revis ionsfi rma
Revis ionsfi rmaet overtaget
Vi  ski ftede egentl ig ikke revisor - kun fi rma
Vores  revisor s ti ftede nyt selskab - hvor vi  er nu
FRAVALGT REVISION
vores  regnskabschef kendte revisor fra  tidl igere arbejdsplads
Vi  fulgte med den revisor der blev opkøbt
Der er ta le om en revisor fra  samme selskab som tidl igere
Vi  har ikke ski ftet revisor men revis ionsfi rma
fortsatte med sædvanl ig revisor i  fus ionen
Var vores  fast revis ionsteam
Vores  kontordame laver revis ion for revisorfi rmaet
læs  forrige besvarelse
Vi  kendte revisor fra  tidl . hans  ansættelse
Vi  fulgte med den revisor som vi  havde da  vedkommende s tartede selvstændigt
Fulgte vores  gamle revisor ti l  nyt selskab
Lokal  a fdel ing af revisorvi rksomhed
vi  blev kontaktet af et revisor-brooker fi rma
Vi  fulgte med ti l  det opkøbende revisorfi rma
Samarbejdede med revisor i  andet selskab
Hovedaktionærs  anbefa l ing/krav
Revisor ski ftede navn
Revisor fus ionerede
Vores  revisor samarbejder med det nye fi rma
Vi  havde arbejdet med revisoren tidl igere
Revisor blev opkøbt - vi  fulgte med
havde ingen inflydelse
kendskab fra  andet selvskab gennem mange år.
Nuværende er en privat barndomsven
Den var den samme person vi  hele tiden havde haft - vedkommende ski ftede bare job
Vores  revisor ski ftede ti l  andet revis ionsfi rma, hvor vi  var velkomne
Vores  revisor ski ftede fi rmanavn. Vi  har haft samme revisor i  +20 år.
Samme revisor, fus ion ml . 2 selskaber
Vi  fulgte med personen
revisor fulgte med fra  andet fi rma
Vi  ønskede at beholde vores  revisor og havde så ledes  ingen speciel  præference for det nye revisorfi rma
vi  kendte revisor andet s ted fra
vi  kom med vores  revisor, da  han solgte s i t selskab
revisor blev solgt
Overtog vi rksomhed der benytteded den nye revisor
Rus ion
Fulgte med som en del  a f en spa l tning af revis ionsfi rmaet
Gl idende overgang fra  daværende ti l  nuværende
Kunder hos  os
revisor købte forhenværende revisors  selskab
Nyvalgt revisor er revisor for a l le vore selskaber
Som nævnt va lgte vi  at følge revisor ti l  hans  nye revis ionsfi rma
fik det som de blev opkøbt af
Vi  forsatte bare i  nyt selskab

45
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Vi  havde samme personl ige revisor
Fus ion
De overtog vores  tidl . revisor
Vores  revisor gjorde s ig selvs tændig og flyttede dermed fra  tidl igere revis ionsfi rma
Ønskede at fortsætte med revisor i  det nye selskab
Havde benyttet denne revisor før
Se tidl igere, samme revisor, nyt selskab
Samme revisorteam
Var den købende vi rksomheds  revisor
henvendelse fra  revisormægler, tror jeg han ka ldte s ig
Bes lutningstager
Det er de samme
fus ion - samme revisor
min søn var revisorass is tent der
Fuldt revisor ti l  fus ioneret fi rma
vi  kender revis ionsselskabet
Revisorfus ion
Se tidl igere svar
Vi  fulgte med i  en fus ion
Kunde på  vores  værksted
Revisor gennem 20 år ski ftede fi rma
vi  fulgte ham ti l  det nye fi rma
Var vores  revisor, men ski ftede job og vi  fulgte med
Det revis ionskontor vi  anvendte blev medlem af PWC vi  fortsatte med de samme personer.
fulgte med vor revisor i  et nyt revis ionsfi rma
Som beskrevet tidl igere
vi  kunne beholde vores  revisor
Var ti lknyttet vores  dri ftselvskab
Ejerski fte revis ionsfi rmaet
Vi  har haft dem s iden 2001. De er bare fus ioneret.
Se tidl igere svar
Ikke ski ftet revisor
Vi  brugte dem i  forvejen
det er samme revisor - men i  et nyt fi rma.
vi  kendte ham
Af fratråde revisor
vi  havde tidl igere brugt nuværende revisor og 'vendte ti lbage'
Igennem vores  tidl igere revisor
Min revisor dannede eget fi rma og jeg va lgte at følge med
Samme revisor
det er samme revisor
Vores  gamle revisor arbejder for det nye fi rma
Samme folk. Nyt navn...
Kendskab fra  tidl igere samarbejde
Revisor blev lagt under andet revisorkontor
Se foregående svar
Fus ion - fortsatte med samme revisor under nyt navn
Indsendte selv regnksab
Revisor var a l lerede vores  revisor, da  han ski ftede selskab, og vi  fulgte med
Tidl igere revisor flyttede ti l  det nye rev.selskab
Se tidl igere besvarelse om ski ft
fus ion
Revisormæglerne kontaktede os
Vi  har brugt den samme person i  over 10 år
var en del  a f vores  sædvanl ige revisors  ERFA gruppe
generationsski fte
Vor tidl igere revisor kom ti l  et nyt revis ionsfi rma efter at have forladt Ernst & Young
ved vores  revisor fi rma blev opkøbt af nuværende
anbefa l ing
Vi  havde tidl igere før vi  lagde to fi rmaer sammen den revisor vi  va lgte.
samme revisor - bare i  nyt fi rma
eks is terende revisor i  opkøbende vi rksomhed
vores  revisor gennem mange år blev opsagt, og vi  fulgte ham i  nyt fi rma
Fus ioneret med nyva lgte
sa lg a f revis ionsfi rma
blev headhuntet af en er revis ionagent
Vi  va lgte at bl ive i  det fortsættende revis ionsselskab efter fus ion
selvrevis ion
Vi  brugte revisoren i  andre af vores  vi rksomheder
vi  havde brugt revisor i  mange år
Vi  fortsatte bare hos  det fi rma der overtog hidtidig revisor
Vi  kendte ham jo fra  det tidl igere fi rma
Vi  fulgte vores  hidtidige revisor ti l  hendes  nye fi rma
Vi  brugte en revisormægler
selve revisor blev ikke ændret - kun var han nu en del  a f pwc
Havde revisoren forud
Fik anbefa let a f tidl igere revisor. Fulgte med medarbejderne.
samme vi rksomhed som før 46



BILAG 10 - Specifikation af respondenternes kommentarer til svarmuligheden
”Andet” i spørgsmålet ”Hvordan fandt I primært frem til det valgte
revisionsfirma? ”.

Der er foretaget inddeling af kommentarerne under følgende 3 emner:

Årsag
Anta
l

Procentdel ift. antal
respondenter der ikke
indhentede tilbud

Efterfølgende klassificeret som
selvstændig årsag på lige fod
med svarmuligheder?*

1. Via anbefaling, netværk eller
har anvendt revisor tidligere 27 5% NEJ
2. Fusion, opkøb, fulgte med

97nosrep 14% JA
JEN%391esreviD .3

  521latoT

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført marts 2014.

Nedenfor følger nogle eksempler på typen af kommentarer under de forskellige emner: (Alle

respondenternes kommentarer kan ses i Bilag 9, afsnit 9.2) 

1. Via anbefaling, netværk eller har anvendt revisor tidligere

Fx ”Vi havde arbejdet med revisoren tidligere” eller ”Vores regnskabschef kendte revisor fra

tidligere arbejdsplads”.

2. Fusion eller opkøb af revisionsfirmaer, eller fulgte med person

Fx ”Fulgte vores gamle revisor til nyt selskab” eller ”Vi valgte at blive i det fortsættende

revisionsselskab efter fusion”.

3. Diverse

Fx ”Vi brugte en revisormægler” eller ”Hovedaktionærs anbefaling/krav”.

BILAG
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