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0.1 Executive summary 
Audit tenders are an interesting area for audit firms. The audit firms want to participate in the audit 

tenders and they want to be a part of the process because it provides the firm with an opportunity of 

winning a new client, which as a result will strengthen the firm on the market. This master thesis 

revolves around the process of audit tenders and how audit firms handle these tenders. There is also a 

focus on how audit tenders affect the market in general: a market that is subjected to new EU legislation, 

requiring mandatory firm rotation. 

The analysis is based on Danish and international legislation from EU and on the Best Practices 

pamphlets on ‘Auditor selection’ and ‘Audit Tenders’, created by the European Federation of European 

Accountants (FEE) and the English Financial Reporting Council (FRC). Master theses, on how to choose 

auditors and how to differentiate between audit firms, has been included as well. In addition to the prior 

sources, a number of interviews from different strands of the audit tendering process have been 

executed as a way to provide a broad perspective of the field. 

This master thesis analyzes the current extent of audit tenders and predicts an increase in the number of 

audit tenders in the next following years. This gives rise to an examination of the criteria and 

expectations raised by the companies, when selecting an audit firm. According to the analysis, 

qualifications of the auditors are fundamental to a successful process, however, the decision at an audit 

tender is likely to be determined by the chemistry between auditor and company. 

As part of the analysis, I investigate the parameters the companies find the most significant when 

making their final decision, which an auditor needs be aware of before making a proposal. It can be 

difficult for the audit firm to locate the person, or groups of persons, who ultimately makes the final 

decision of choosing an auditor, and that is one of the main points approached in this thesis. The results 

show that the audit committees are a part of the decision-making and that is also something the auditors 

must take into account before making a proposal.  

This thesis provides an analysis of the different ways the audit firms prepare for the future increase of 

audit tenders. It is essential to implement internal processes for handling incoming audit tenders. It is 

equally important to educate auditors to deal with audit tenders in the best possible way, making them 

capable of presenting their proposal as the best decision. 
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The thesis will furthermore provide a discussion of the possible effects the increasing number of audit 

tenders may have on the market in the future. The future of the audit firms seems unsteady because of 

the many companies that will change their provider and it, furthermore, seems as though the process 

will be subjected to automatized procedures that will still include transaction costs. According to the 

analysis, the audit firms will have to pay special attention to specific areas of this process of dealing with 

audit tenders as the market will change, and they will have to make sure that there is a constant 

improvement of the efficiency of the auditors. 
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1.0 Indledning 
Gennem de senere år har der været et stort fokus på revision og forskellige aspekter konkret vedrørende 

dette.  En meget væsentlig påvirkning på markedet er, når EU udsteder lovgivning med betydning herfor. 

Netop dette var aktuelt, da EU i efteråret 2013 kom med et udspil og i foråret 2014 endegyldigt vedtog 

et ændringsforslag på baggrund af den seneste finanskrisen, som skulle sikre en større grad af 

uafhængighed hos revisor og derved forbedre mulighederne for at afværge en finanskrise i fremtiden. 

Dette skete efter en proces, som havde kørt siden 2010. 
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EU-reguleringen lægger op til tvungen firmarotation, hvor der sættes begrænsninger for, hvor længe 

virksomheder af interesse for offentligheden, også kaldet PIE-virksomheder, må have samme revisor til 

at udføre den lovpligtige revision. Yderligere indeholder EU-reguleringen begrænsninger for, hvilke 

ydelser en revisor og revisionsvirksomhed må yde til en klient, hvor de samtidig er valg som revisor. Der 

er lavet et forbud mod udførelsen af ikke-revisionsydelser. 

EU-reglerne, som stiller krav til, at valg af revisor for PIE-virksomheder træffes efter gennemførsel af en 

udbudsproces, og som stiller krav til jævnligt revisorskifte, har betydet et øget fokus på revisorskifte. 

Processen for valg af revisor er et område, som også tidligere har været fokus for kandidatafhandlinger 

fra Cand.Merc.Aud-studiet. Dette betyder, at både baggrundene for hvorfor revisorer skifter revisor, og 

hvordan revisionsklienter differentierer mellem forskellige revisionsvirksomheder, har været genstand 

for analyser, som kan være aktuelle for den nuværende situation. Internationalt er der også et fokus på 

udbudsprocessen og revisorskifte. Dette betyder, at revisionsorganisationer har udarbejdet materiale til 

virksomheder, som skal hjælpe disse i forbindelse med at styre en udbudsproces og i forhold til at 

fastlægge kriterier for et valg af revisor, hvilket både er interessant for virksomhederne og de 

revisionsvirksomheder, der kan blive valgt som revisor. 

Ændringerne i lovgivningen og følgerne heraf kan betyde, at markedet oplever en grad af usikkerhed. 

Dette afspejles for eksempel i en række avisartikler fra de senere år. I forbindelse med nyheden om 

udspillet fra EU i efteråret 2013 var for eksempel en artikel under overskriften ”EU-forslag vil give 

flodbølge af revisorskift”. Senere kom en længere artikel under overskriften ”Nye EU-regler skaber kaos 

hos revisorerne”, som blev ført hos Berlingske Business og omhandlede EU’s nye regler om tvungen 

rotation af den generalforsamlingsvalgte revisor og opdelingen mellem revisionen og ikke-

revisionsydelser. Afslutningsvis indeholder artiklen et citat fra Michael Andrew, formand for KPMG på 

globalt plan:  

”I Holland må du ikke sælge nogen rådgivning til de virksomheder, du reviderer. 
Samtidig har virksomhederne fået tre års frist til at skifte revisor. Alle store 

virksomheder i Holland står midt i et udbud i øjeblikket, og markedet er et stort kaos. 
Vi har i øjeblikket hundredvis af revisionstilbud ude i Holland. Hvis det lyder slemt, så 

har Indien netop indført tvungen rotation for alle virksomheder, så i Indien har vi i 
øjeblikket titusindvis af revisionstilbud ude”. 

Artiklens fokus på revisorskifte skildrer en formodning om, at revisionsmarkedet med de nye EU-regler 

står over for en ny situation, og hvis udviklingen på det danske marked går, som det hollandske marked, 
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det kunne forventes, at et stort antal virksomheder sender deres revision i udbud i fremtiden. Artiklerne 

giver i hvert fald et indtryk af, at der på dette område er brug for afklaring. 

Samlet har markedssituationen og mediedækningen betydet er større fokus på revisorskifte hos både 

medier, revisorer og revisionsklienter. Dette fokus kan have betydet, at revisionsklienter, som har 

overvejet at skifte revisor, har valgt at sende revisionen i udbud, ligesom Michael Andrew nævnte i 

forhold til både Holland og Indien. Udbuddet kan være foranlediget af flere forskellige faktorer men 

kunne for eksempel være det punkt, som artiklen ”Nye revisionsregler kan koste dyrt” omhandler, netop 

at det kan være tidskrævende og derfor omkostningsfuldt at skifte revisor, hvorfor man derfor vil sikre 

sig både den rette revisor og den rette pris for revisionen. 

EU-reguleringen påvirker et dansk marked, der siden finanskrisen har oplevet en stor grad af 

konkurrence og prispres og vil medføre usikkerhed, som beskrevet ovenfor. Hertil kommer, at der på det 

danske marked har været nogle forhold, som ligeledes har sat fokus på revision og revisorskifte, og har 

bidraget til uro på markedet. Et markant forhold blandt flere med betydning for det danske marked er, 

da det daværende KPMG Danmark, i efteråret 2013, annoncerede, at de ville melde sig ud af det 

internationale KPMG-netværk og i stedet melde sig ind under EY’s faner gennem en fusion med det 

daværende EY i Danmark. Dette har naturligt betydet et øget fokus på revisionsmarkedet i Danmark, og 

for virksomheder, med KPMG eller EY som revisor, har det givet en naturlig anledning til overvejelser 

omkring, hvilken revisionsvirksomhed de ville anvende i fremtiden. 

Denne udvikling har mange facetter, og da revisionsvirksomhederne lever af deres klienter, er udbud og 

revisorskifte er meget vigtigt område for dem. Derfor vil det være interessant at se nærmere på dette 

område. 

 

1.1 Problemfelt 
På et tidspunkt hvor revisionsmarkedet i Danmark oplever en meget skarp konkurrence om klienterne 

introduceres EU-reguleringens nylige ændringer, som blev udarbejdet på grund af den seneste 

finanskrise, for at øge revisors uafhængighed. 

EU-reguleringen fastsætter krav til firmarotation for PIE-virksomheder og betyder, at 

revisionsvirksomheden med et vist mellemrum skal udskiftes ved en udbudsproces, som PIE-
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virksomheden selv er berettiget til at fastlægge proceduren for.  Dette medfører at 

revisionsvirksomheder ligeledes skal tilpasse sig lovændringerne, og i et dansk revisionsmarked, hvor 

konkurrencen er meget skarp, vil det være vigtigt for revisionsvirksomhederne, at de hurtigt bliver 

tilpasset disse ændringer for virksomhederne og ligeledes tilpasser sin egen virksomhed, så de bedst 

muligt kan konkurrere om klienterne gennem udbud. Samlet betyder EU-reguleringen at både PIE-

virksomheder og revisionsvirksomheder skal tilpasse, hvorved revisionsmarkedet kan opleve ændringer, 

som har betydning for fremtidige processer. 

Den ovenstående situation danner grundlag for denne afhandling og er derfor udgangspunkt for 

problemformuleringen beskrevet nedenfor.  

 

1.1.1 Problemformulering: 
På baggrund af ovenstående indledning og problemfelt fremsættes her afhandlingens 

problemformulering til undersøgelse: 

• Hvilken betydning har det for revisionsvirksomheder, når valg af revisor træffes på baggrund af 

udbud, og hvordan påvirkes markedet heraf? 

For at besvare problemformuleringens hovedspørgsmål er formuleret en række underspørgsmål, der vil 

blive besvaret som del af både teorien og analysen, og som på forskellig vis vil bidrage til besvarelsen. 

Disse underspørgsmål omfatter: 

- Hvilken regulering er udbud af revisionsydelsen underlagt? 

- Hvordan kan en udbudsproces håndteres af virksomheder? 

- Hvordan vurderes revisorer, og hvilke faktorer tillægger virksomheder vægt i forbindelse med 

revisorskifte? 

Underspørgsmål anvendes til at danne rammerne for en udbudsproces, og hvilke faktorer virksomheder 

vægter ved et valg af revisor. Hertil knytter sig supplerende spørgsmål: 

- Kommer der flere udbud i fremtiden? 

- Hvad er baggrunden for, at virksomheder sender deres revision i udbud? 

- Hvem er virksomhedens modtageren af et tilbud på en revision? 

- Kan revisor hjælpe nuværende klienter i forbindelse med forberedelse af kommende udbud? 
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- Hvordan kan revisionsvirksomheder håndtere et stigende antal udbud? 

- Hvordan påvirkes revisionsmarkedet som følge af EU-reguleringen og et større antal udbud af 

revisioner? 

- Hvad skal revisorer særligt være opmærksomme på i forbindelse med udbud? 

Formålet med disse underspørgsmål er indledningsvist at danne grundlaget for, hvor vigtigt det er, om 

revisionsvirksomhederne tilpasser sig. Hertil kommer, at det for revisionsvirksomhederne er nødvendigt 

at fastlægge hvilke forhold virksomheder lægger til grund for et valg af revisor, da revisor konkret skal 

bruge dette i forbindelse med tilbudsafgivelse under et udbud. Videre skal underspørgsmålene afdække 

påvirkningen af revisionsmarkedet, både i form af de muligheder og konsekvenser som følger af EU-

reguleringen. Afslutningsvist er formålet, at afdække hvilke særlige forhold, revisorer skal være 

opmærksomme på i forbindelse med et udbud.  

 

1.2 Afgrænsning og begrebsfastlæggelse 
Afhandlingen vil ikke indeholde en detaljeret gennemgang af de enkelte elementer i EU-retten. Reglerne 

beskrives overordnet for at danne rammen for udbud, men afhandlingens fokus er ikke på tekniske 

aspekter i lovgivningens formulering men på den overordnede betydning. 

Revision af offentlige og private virksomheder er forskellig grundet særlovgivningen, som offentlige 

virksomheder er underlagt. Afhandlingen omhandler private virksomheder og vil ikke omhandle 

offentlige virksomheder og reguleringen specifikt for disse. Afhandlingen vil kun være gældende i forhold 

til offentlige virksomheder i det tilfælde, at der er sammenfald i regulering og formål mellem offentlige 

og private virksomheder Ligeledes er finansielle virksomheder underlagt særlovgivning, hvilket 

afhandlingen ikke vil omhandle. 

Grundet EU-reguleringens udformning fokuseres på PIE-virksomheder, hvorfor elementer vedrørende 

andre virksomhedstyper kun vil inddrages i det omfang, der findes relevant for afhandlingen. 

Dette er skrevet som kandidatafhandling på Cand.Merc.Aud, og derfor forudsættes gængse begreber 

inden for revision og regnskabsvæsen kendte for læseren. I det omfang det vurderes aktuelt, vil begreber 

og forkortelser blive defineret løbende i afhandlingen. 
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1.3 Metode 
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i den deskriptive metode med anvendelsen af induktion. Der tages 

udgangspunkt i, hvordan en sammenhæng er netop nu, i modsætning til hvordan den bør være. Den 

deskriptive metode anvendes til at skildre virkeligheden på nuværende tidspunkt. I denne forbindelse 

anvendes induktion, hvor der sluttes konklusioner om helheden på baggrund af enkeltobservationer. De 

indsamlede informationer anvendes til at konkludere på helheden uden at al information foreligger. Den 

opnåede information bredes ud og generaliseres for at kunne beskrive helheden. Dette benyttes i særlig 

grad i teoridelen for at skildre de elementer, som er aktuelle for afhandlingens problemformulering, og 

som danner basis for afhandlingens analysedel. 

Induktion anvendes på den indsamlede empiri for at danne slutninger om markedssammensætningen i 

revisorbranchen og for at danne grundlag for de normative elementer i analysedelen, det vil sige de dele 

af analysen som fokuserer på, hvordan noget bør være. 

 

1.3.1 Teorivalg og begrundelse 
Denne afhandling omhandler en ny situation opstået som følge af EU-regulerings ændringer. Dette 

betyder, at området, som behandles, ikke tidligere har været genstand for større undersøgelser. Af 

samme grund er kilder til informationer omhandlende området begrænset. Teorien, som ligger til grund 

for afhandlingen, består af denne grund indledningsvis af en klarlægning af baggrunden for revision og 

aktørerne ved valg af revisor, for at forklarer hvilke deltagere, der har indflydelse på situationen. I 

forlængelse af dette er den juridiske ramme for udbud, der ligeledes indgår som teori, da dette danner 

rammerne for et udbud. 

Vejledninger til hjælp for håndtering og styring af udbud samt for valg af revisor er inddraget i teorien, 

som baggrund for dybere analyse af hvordan udbudsprocessen påvirker revisionsvirksomheder og 

revisionsmarkedet, ligesom andre kandidatafhandlinger, med analyser af differentiering mellem 

revisorer og revisorvalg er inddraget. Alle disse dele er begrundet med, at de på forskellig vis bidrager til 

klarlægning af de faktorer, som er i spil i forbindelse med et udbud af revisionsydelsen 
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1.3.2 Regulering 
Grundlaget for afhandlingens juridiske dele er retskildelæren og den retsdogmatiske metode. 

Retskildelæren er læren om retskilder og er grundlag for forståelsen af de dele af metoden, hvor der 

henvises til regulering. Retskilder kan overordnet forklares som kilder, hvor en domstol vil hente 

hjemmel, det vil sige love, bekendtgørelser, anordninger, cirkulærer og planer. Dette er direkte hjemmel 

og anvendes i afhandlingen som udgangspunkt for forklaring og fastlæggelse af den juridiske ramme for 

arbejdet og analysen. Under retskildelæren ligger også anvendelsen af retsgrundsætninger, såsom 

modsætningsslutninger, hvilket anvendes i afhandlingen i et enkelt tilfælde. Den retsdogmatiske metode 

ligger i forlængelse af retskildelæren, den har til formål at udfinde gældende ret på baggrund af 

retskilderne og omhandler blandt andet fortolkningen og forståelsen af retskilder, hvilket er baggrunden 

for forståelsen af reguleringen på det udvalgte område. Denne juridiske metode anvendes til at 

klarlægge den juridiske ramme skabt af både den nationale danske lovgivning og EU-reguleringen, som 

implementeres i dansk ret. 

 

1.3.3 Interviews 
Situationen som afhandlingen vil belyse, er en relativt ny situation, hvorfor der ikke findes en større 

mængde litteratur, som belyser området. For at skabe perspektiver til de forskellige pointer, som 

afhandlingen fremhæver, er der foretaget en række interviews til indsamling af førstehåndserfaringer. 

Interviewene er kvalitative interviews, hvor der er udført ’Delvist strukturerede interviews’ med en 

række særligt udvalgte personer. Spørgemetodikken er åbne spørgsmål med mulighed for uddybende 

spørgsmål rettet mod interessante informationer opnået gennem interviewet og foregår ud fra en 

interviewguide, som overordnet har fastlagt nogle forskellige områder, som interviewene vil gennemgå. 

Interviewteknikken betyder, at der ikke er en fast struktur for interviewet på forhånd, blot en 

interviewguide til at sørge for, at nogle særlige områder bliver berørt under interviewet. Interviewet vil 

derfor primært udvikle sig ud fra de oplysninger, intervieweren opnår undervejs, og som intervieweren 

derfor skal sørge for at spørge dybere ind til. 

Interviewene bidrager med fagkendskab og førstehåndserfaringer, som vil blive anvendt til 

perspektivering i forhold til de forskellige områder afhandlingen behandler og til bedre at kunne belyse 

afhandlingens fokusområder. Informationer opnået gennem interviewene vil ikke kunne forklare 

gennerelle situationer, da det ”kun” er udtalelser fra enkeltindivider, men de kan anvendes til, i 
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sammenhæng med de øvrige dele af afhandlingen, at give mulige forklaringer på dele af 

problemformuleringen. 

Da afhandlingen vil belyse forskellige områder i forhold til udbud af revision, er der søgt efter at 

interviewe en gruppe af særligt udvalgte personer, som på forskellig vis vil kunne bibringe perspektiv til 

afhandlingen. Disse er udvalgt ud fra forskellige kriterier såsom kendskab til anvendelsen af udbud, 

revisionsbranchen og de nye EU-regler. Dette skal overordnet føre til, at der vil kunne være perspektiver 

på alle dele af afhandlingen. Det betyder, at de personer, som er blevet interviewet, samlet skal kunne 

bidrage til de forskellige forhold, nærmere bestemt nedbrydningen af udbud. Hermed menes hvilke 

forskellige dele et udbud består af, den juridiske ramme revisorskifte er underlagt og påvirket af, 

forklaring og analyse af markedsudviklingen. Videre kan de muligvis bidrage med inspiration til hvilke 

områder, revisor bør fokusere på for at indkapsle hele situationen. Til dette formål har jeg været i 

kontakt med følgende personer:  

- Lars Kiertzner, specialkonsulent hos FSR med stort kendskab til de juridiske forhold, som 

revisionsbranchen er underlagt samt de nye EU-regler. Lars Kiertzner kan gennem sit 

indgående arbejde med juraen nærmere betegnes som forsker og er derfor interviewet 

med fokus på de juridiske forhold relevante for afhandlingen. 

- Jutta af Rosenborg, uddannet statsautoriseret revisor. Hun har arbejdet som 

bestyrelsesmedlem og/eller medlem af revisionskomiteen i en række større 

virksomheder siden 2001. På nuværende tidspunkt er hun bestyrelsesmedlem og 

medlem af revisionsudvalget hos Aberdeen Asset Management i England. Jutta af 

Rosenborg er interviewet på baggrund af hendes rolle som regnskabsbruger i forbindelse 

med de virksomheder, hvor hun sidder i bestyrelsen. Ligeledes er hendes rolle i 

revisionsudvalg relevant for afhandlingen og derfor baggrund for at hun er interviewet.  

- Christian Huss, Director og statsautoriseret revisor hos KPMG, sidder i en funktion, hvor 

han arbejder med håndteringen af udbud. 

- Kristian Koktvedgaard, fagleder for Moms, Regnskab og Revision hos Dansk Industri. 

- Jakob Scharff, udbudschef hos Dansk Erhverv. 

- Yderligere har jeg været i kontakt med en administrerende direktør for en større 

unavngiven virksomhed, som inden for de seneste år har skiftet revisor. Virksomhedens 

proces for revisorskifte inkluderede udvælgelse af et antal revisionsvirksomheder, der på 
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baggrund af et informationsmateriale præsenterede deres tilbud på en revision. Under 

samtalen blev baggrunden for udvælgelse af revisionsvirksomheder, vurderingen af den 

enkelte revisionsvirksomhed, og hvad der lå til grund for det endelige valg gennemgået. 

Der vil i afhandlingen ikke blive gået yderligere i dybden med dette konkrete 

revisorskifte grundet et ønske om anonymitet for ikke at profilere sig på valg af revisor, 

hvorfor informationerne her alene anvendes som baggrundviden. 

Ved disse interviews skabes et grundlag for at kommentere på flere aspekter af situationen med udbud. 

Det skal understreges, at de informationer og holdninger, som kommer til udtryk i de enkelte interviews, 

er holdninger hos enkeltpersoner og ikke nødvendigvis udtryk for en generel holdning eller sandhed i 

forhold til de adspurgte områder, men de kan anvendes til at skabe perspektiv i afhandlingen. 

 

1.3.4 Kildekritik 
Igennem afhandlingen vil tekster og materiale udarbejdet af andre inddrages til understøttelse af 

synspunkter, beskrivelse af situationer eller på anden måde bruges til at danne et mere fuldstændigt 

billede. Det er derfor nødvendigt at faststå, at anvendelse af indholdet i artikler vurderet med den viden, 

at artiklerne har et budskab, og de vil derfor anses som input og ikke som en direkte skildring af 

sandheden, da den enkelte artikel kan tage side og kun belyse dele af en større sammenhæng. Ligeledes 

skal citater anses som input, da disse kan ændre betydning afhængigt af, i hvilken sammenhæng de 

anvendes. 

I afhandlingen vil andre kandidatafhandlinger også blive anvendt for at belyse og give perspektiver på en 

given situation, men på samme måde vil disse perspektiver blive anvendt som perspektivering og blive 

set i lyset af den enkelte afhandlings fokus og afgrænsninger for ikke at anvende dette til at konkludere 

på spørgsmål, som bygger på et andet grundlag. Det skal understreges, at disse ikke kan anvendes til 

direkte at konkludere på områder i denne afhandling, da de øvrige afhandlinger har andet fokus og 

afgrænsning og derfor nødvendigvis vil indeholde en stor mængde information, som ikke finder direkte 

anvendelse i denne afhandling, men som i nogle sammenhænge vil kunne bidrage med yderligere 

perspektiv. 
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1.4 Struktur 
Strukturen i afhandlingen er som illustreret nedenfor. Overordnet er den inddelt i fire hoveddele med en 
række underpunkter, som i figuren er sammenfattet i nedenstående underemner. 
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2.0 Teori 
2.1 Baggrunden for revisionen, agent-principal-teorien og revisors uafhængighed 
Revisionsydelsen er en ydelse, som virksomheder betaler for, men hvis primære formål er at gavne 

regnskabsbrugeren. Revisor skal fungere som offentlighedens tillidsrepresentant og skal gennem 

revisionspåtegningen sørge for, at brugeren af et regnskab ved hvor pålideligt regnskabet er, det vil sige 

om det afspejler virkeligheden med en høj grad af sikkerhed eller om revisor har måtte tage forbehold 

for dele i regnskabet. Revisor fungerer derfor som en uafhængig part betalt af virksomheden for 

regnskabsbrugerenes sikkerhed. 

En virksomheds ejere og en virksomheds ledelse udgøres ikke nødvendigvis af de samme personer. 

Overordnet vil der være mindre sammenfald i personkreds desto større virksomheden er, og da denne 

afhandling har fokus på større virksomheder, vil virksomheden have en ejerkreds, som er forskellig fra 

den daglige ledelse og et eventuelt revisionsudvalg. Revisors rolle i forhold til ejerkredsen og 

virksomhedens daglige ledelse kan forklares ved brug af principal-agent-teorien. Teorien omhandler et 

forhold mellem minimum to personer med et økonomisk forhold, hvor begge parter søger at maksimere 

et økonomisk udbytte. De to parter omtales som henholdsvis principal og agent og forholdet mellem 

parterne fremkommer ved, at principalen ansætter agenten til at udføre et stykke arbejde. Dette 

overføres til virksomheden for at forklare forholdet mellem virksomhedens ejere og bestyrelse, som her 

er pricipalen, overfor virksomhedens daglige ledelse, direktionen, som er agenten. 

Virksomhedens ejere ønsker at skabe en virksomhed med vækst og stigende profit, hvor virksomhedens 

daglige ledelse ønsker højest mulige vederlag for udført arbejde. Grundet forskellen i de to parters 

ønsker, er udfordringen for principalen at udforme en aflønningsform for agenten, som fører til, at 

agenten får størst belønning, hvis denne opnår principalens ønskede mål, det vil sige styrke agentens 

incitamenter til at stræbe efter at opfylde principalens mål. 

På grund af de økonomiske interesser fra både principal og agent er revisors rolle som tredjemand og 

uafhængig part at sikre et retvisende billede i virksomhedens regnskab. Dette betyder, at principalen får 

en forsikring for informationerne om virksomhedens økonomiske stilling, samt at regnskabet er pålideligt 

og vil kunne anvendes overfor eventuelt nye ejere, overfor finansieringsinstitutter ved låneoptagelse 

eller i en tredje sammenhæng. Revisors funktion er med andre ord at reducere risikoen for 

fejlinformation. 
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For at kunne give en forsikring om, at et regnskab giver et retvisende billede, er det en nødvendighed at 

revisor er uafhængig, da forsikringen ellers ikke ville kunne tillægges samme værdi om nogen 

overhovedet. Denne uafhængighed er derfor så grundlæggende, at kravene hertil er anført i 

revisorloven, der fastlægger krav til revisor i forbindelse med afgivelsen af revisionspåtegninger på 

regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, som er anvendelsesområdet for revisorloven. 

Denne uafhængighed er ligeledes et område, som EU har haft fokus på i forbindelse med deres 

regulering af revisionsområdet og det lægges som kernen af revision, at revisor er uafhængig. 

Ovenstående er en beskrivelse af baggrunden for revision set ud fra et samfundssynspunkt og derved 

også ud fra et lovgivningssynstpunkt, da dette gerne skulle være et udtryk for markedets ønsker. For at 

have revisionen findes dog også en mere konkret del, nemlig den enkelte virksomheds valg af revisor. 

Processen for valg af revisor kan være både tidskrævende og konpliceret afhæningig af hvordan forløbet 

skal være. For større virksomheder kan dette kræve involvering fra flere led, hvor både led af 

direktionen, typisk økonomiorienteret, revisionsudvalg, bestyrelse og i sidste ende generalforsamlingen 

på forskelligvis skal deltage som aktør i processen. På sammen måde kan flere revisorer også være del af 

processen, hvorfor valget af revisor af revisor er et samspil mellem mange parter. 

 

2.1.1 Sammenfatning 
Baggrunden for revision er ovenfor fastlagt til skildring af baggrunden for et valg af revisor og viser 

samspillet mellem de involverede parter. Revisors rolle og baggrunden for revision er en grad af 

sikkerhed for, at et regnskab er retvisende, i en situation hvor en agent kan have incitament til 

manipulation for at optimere egen nytte. Af samme grund beskrives revisors uafhængighed som 

grundlæggende for revisors virke og derfor kerne i den ydelse, som leveres. 

 

2.2 Regulering 
Under foregående afsnit ”Baggrunden for revision” blev beskrevet hvordan dette område er underlagt 

regulering. For at klarlægge hvad dette nærmere betyder, vil de væsentlige områder med betydning for 

elementer, der er aktuelle for afhandlingen, blive opridset i det følgende afsnit. Dette vil derfor både 

inkludere juridisk formalia i forbindelse med revisorskifte samt juridisk baggrund for krav om 

revisorskifte. 
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2.2.1 Selskabsloven 
Afhandlingens fokus på større virksomheder betyder, at der er en mængde regulering relevant herfor. I 

selskabsloven findes nogle grundlæggende regler for revisorskifte. Det er dog vigtigt at have lovens 

anvendelsesområde for øje. Anvendelsesområdet findes i lovens § 1, stk. 1 og fastslår, at loven finder 

anvendelse på aktie- og anpartsselskaber. 

 
2.2.1.1 Valg af revisor 

Valg af revisor blev beskrevet med en række aktører. Af selskabslovens § 144, der omhandler revision og 

hvordan revisor vælges hos virksomheden, fremgår: 

”Hvis et kapitalselskab er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller 

anden lovgivning, eller hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at selskabets 

årsregnskab skal revideres, skal generalforsamlingen vælge en eller flere godkendte 

revisorer samt eventuelle suppleanter for disse. Beslutning herom kan træffes med 

simpelt stemmeflertal efter § 105. […]” 

Ifølge paragraffen er der ikke en fastlagt form for det enkelte selskab, som fastlægger hvilke aktører, som 

skal indgå i processen for valg af revisor, bortset fra generalforsamlingen, som beskrevet ovenfor. 

I forbindelse med valg af revisor og revisorskifte er det også relevant, at der foreligger en række formalia 

i denne forbindelse. Af lovgivningen fremgår for eksempel, at generalforsamlingens valgte revisor skal 

registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvilket er beskrevet i selskabslovens § 148. Dette er en nødvendig 

praktisk del i forbindelse med revisorskifte, som skal overholdes, men ellers ikke et fokus for denne 

afhandling. 

 

2.2.2 Revisorloven 
Grundet afhandlingens fokus på større virksomheder, skal nogle af revisorlovens bestemmelser 

fremhæves, da disse er direkte grundlag for dele af analysen senere i afhandlingen. Lovens 

anvendelsesområde findes i § 1, hvor stk. 1 fastsætter: 
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” Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og 

revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision 

m.v. samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder” 

 

2.2.2.1 Virksomheder af interesse for offentligheden 
Virksomheder af interesse for offentligheden er den central del af afhandlingen. Definitionen af disse er 

medtaget, da det skaber rammen for omfanget af EU-reguleringens betydning, hvilket vil tydeliggøres i 

gennemgangen af EU-reguleringen. I revisorloven § 21, stk. 3 er fastlagt den danske definition af 

offentligt interessante virksomheder. Paragraffens ordlyd er: 

Stk. 3. Følgende virksomheder er omfattet af stk. 1, indtil de ikke længere opfylder 

kriterierne: 

1) virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 

EU-land eller et EØS-land, 

2) statslige aktieselskaber, 

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

regioner, 

4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, 

der er omfattet af lov om forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af 

kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og 

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

følgende kriterier: 

   a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

   b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

   c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

Dette medtages i afhandlingen grundet betydningen i forhold til den EU-regulering, som umiddelbart 

herefter er beskrevet. Det er videre aktuelt at bemærke, at Danmark ved ændringen af revisorloven i 

2008 valgte at gennemføre en mere omfattende definition af virksomheder af interesse for 

offentligheden (også omtalt som PIE, Public Interest Entities) end det var fastlagt i 8. selskabsdirektiv fra 

2006, artikel 2, stk. 13, hvor virksomheder af interesse for offentligheden er defineret som alle 
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børsnoterede virksomheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Dette var muligt ved at 

medlemslandene kunne udpege yderligere virksomheder til at høre under den nationale definition som 

følge af virksomhedens art, størrelse eller antallet af ansatte. 

 

2.2.2.2 Revisionsudvalg 
I beskrivelsen af aktørerne i afsnit 2.1. nævnes revisionsudvalgs rolle i forbindelse med valg af revisor. Af 

denne grund er det relevant at klarlægge revisorlovens § 31 omhandlende revisionsudvalg, som i stk. 3 

fastlægger, at i virksomheder med revisionsudvalg – hvilket vil sige alle PIE-virksomheder, på grund af 

krav hertil – skal bestyrelsens valg af revisor baseres på en indstilling fra revisionsudvalget. Det er 

fastlagt i lovgivningen, at revisionsudvalget har stor betydning for, hvilken revisor der vælges. 

  
2.2.3 EU-regulering 
En del af den lovgivning, som findes i Danmark, kommer fra EU og er udtryk for den danske 

implementering af vedtaget EU-regulering. Dette er et særligt interessant område, da situationen i 

Danmark på nuværende tidspunkt er, at vi befinder os i en implementeringsperiode som følge af 

vedtaget EU-regulering, som træder i kraft i juni 2016 og som endnu ikke er implementeret i dansk ret. 

Det samme er gældende for de øvrige EU-lande. Denne EU-regulering er af stor betydning for 

afhandlingen, da den er del af grundlaget for den oprindelige interesse for emnet, ligesom den er 

drivkraft for fokus på udbud af revisionsydelsen. Dette forklares nærmere ved nedenstående, ligesom 

analysedelen vil fokusere på effekten af dette. 

 

Den omtalte EU-regulering oprinder fra en EU grønbog benævnt ’Læren af krisen’ (fremover benævnt 

’Grønbogen’), som udkom d. 13. oktober 2010. Grønbogen var en reaktion på den internationale 

finanskrise og målrettet revisionen. Det danske folketings hjemmeside beskriver grønbogen som 

følgende: 

Kommissionens grønbog sigter mod at drage lære af den økonomiske krise i forhold til 

den eksterne revision af selskaber. Kommissionen lægger bl.a. op til diskussion af, om 

revisionen giver de finansielle aktører de rigtige oplysninger, om revisionsfirmaer er 

tilstrækkeligt uafhængige, om der er risici forbundet med et stærkt koncentreret 
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marked, og hvordan de særlige behov i små og mellemstore virksomheder bedst kan 

tilgodeses.1 

I Grønbogen beskrives endvidere: 

 […]ønsker Kommissionen at styrke revisorernes uafhængighed og tage fat på de 

interessekonflikter, som skyldes det nuværende landskab, der bl.a. er kendetegnet 

ved, at revisorerne udnævnes og aflønnes af det reviderede selskab, at der er 

begrænset rotation af revisionsfirmaer, samt at disse leverer andre tjenester end 

revision.2 

Grønbogen er en reaktion på finanskrisen og beskriver forhold, som Kommissionen mener bør ændres 

for at sikre en højere kvalitet og større grad af uafhængighed fra revisorer. 

Processen hos EU, fra EU Kommissionen udsendte Grønbogen, til der i foråret 2014 blev vedtaget et 

kompromisforslag, var kompliceret, da der var mange interesserede parter. Høringsprocessen indbragte 

omkring 700 høringssvar, hvoraf størstedelen var meget kritiske særligt over for genindførslen af to-

revisorsystemet, tvungen rotation af revisionsfirma og adskillelse af revision og rådgivning3. 

Grønbogen førte til, at Parlamentet, Kommissionen og Ministerrådet den 17. december 2013 blev enige 

om et kompromisforslag til ændringer af 8. selskabsdirektiv og en forordning. Kompromisforslaget og 

ændringer af direktivet er blevet vedtaget af både Parlamentet og Ministerrådet i foråret 2014 og vil 

træde i kraft i alle EU lande ved implementeringsperiodens udløb, 15. juni 2016. 

Forordningen træder i kraft d. 15. juni 2014, hvor den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, 

men er først gældende i medlemslandende fra d. 15. juni 2016 som følge af en implementeringsperiode 

på 2 år. 

1 EU-oplysningen, http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/alle/status_20100561/ 
2 Europa-kommissionen, Grønbog, Revisionspolitik: Læren af krisen, KOM(2010) 561 endelig, Bruxelles, den 
13.10.2010. Afsnit 3, ’Revisionsfirmaernes styring og uafhængighed’ 
3 FSR – Danske Revisorer. 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-
baggrund-og-fakta 
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Effekten af den ovenfor beskrevne EU-regulering er blandt andet, at der vil være lovkrav om obligatorisk 

firmarotation for PIE-virksomheder4. Rotationen skal foregå senest efter 10 år, her er det dog muligt at 

forlænge med yderligere 10 år med samme revisor, såfremt revisionen har været i offentligt udbud. 

Hertil kommer, at der for joint audit er mulighed for at forlænge med 4 år. Dette vil tvinge PIE-

virksomheder til revisorskifte med jævne mellemrum, og det er videre fastsat, at firmarotationen skal 

ske ved et udbud. Forordningen indeholder også overgangsbestemmelser til at afdække situationen, når 

lovgivningen træder i kraft for at styre, hvor længe de enkelte virksomheder kan fortsætte med deres, på 

det tidspunkt, nuværende revisor. Overgangsbestemmelserne har dog ikke særlig betydning for det 

overordnede, nemlig at der kommer krav om firmarotation, hvorfor afhandlingen ikke vil gå nærmere i 

detaljer med disse. 

Ud over kravet om firmarotation indeholder EU-reguleringen også regler omkring skrappere opdeling 

mellem revision og rådgivning. Denne del vil kort blive beskrevet, da bestemmelsen kan have betydning 

for visse forhold i udbudsprocessen for revision, hvilket vil blive uddybet senere. 

Opdelingen nævnt ovenfor er fastlagt i forordningens afsnit 10 ”Forbud mod udførelse af ikke-

revisionsydelser”5. Dette betyder, at der for PIE-virksomheder er sammensat en liste over ikke-

revisionsydelser, som en revisor for en PIE-virksomhed ikke må yde til selvsamme virksomhed. Dette 

begrænser en generalforsamlingsvalgt revisor i at sælge en række andre ydelser til klienten, ud over 

revision, hvilket mindsker revisionsvirksomhedens mulighed for at skabe omsætning ud over revisionen. 

Denne regulering er gennemført for at skabe større uafhængighed hos revisorer for PIE-virksomheder, 

som er yderst vigtigt, jævnfør baggrunden for revision, men det betyder samtidig, at 

revisionsvirksomhederne ikke har mulighed for at sælge en række ydelser, hvoraf nogle har meget lav 

fortjeneste, da der fremadrette kun må blive solgt en revisionsydelse alene, hvorfor dette vil kunne have 

betydning for prissætningen under et udbud i forbindelse med PIE-virksomheder.  

 

4 EU-forordningen, afsnit III, artikel 17. 
5 EU Forordningen, afsnit II, artikel 10. 
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2.2.4 Sammenfatning 
Reguleringen har sat rammerne for de lovfaste dele i forhold til udbud af revisions og revisorskifte. 

Indledningsvist forklares, at valget af revisor endegyldigt ligger hos generalforsamlingen. Dette er 

udgangspunktet for revisorskifte og derfor et væsentligt forhold. 

Afhandlingens fokus på PIE-virksomheder betyder, at definitionen af PIE-virksomheder i Danmark er 

klarlagt og viser, at denne er bredere end EU's minimumsdefinition. Videre viser lovgivningen at der i 

PIE-virksomheder stilles krav til, at der er et revisionsudvalg. 

Fra EU kommer den nye EU-regulering, som fastsætter krav til PIE-virksomheder om tvungen 

firmarotation og at rotationen skal ske ved udbud af revisionen. 

 

2.3 Udbud 
Som beskrevet i introduktionen er der visse indikationer på, at udviklingen på det danske 

revisionsmarked peger i retning af at en større del af de danske virksomheder løbende vil sende deres 

revision i udbud over de kommende år. 

Udbuddet af revisionsydelsen vil sige, at en virksomhed udbyder sin lovpligtige revision, og tilbyder en 

række revisionsvirksomheder at byde på revisionen ud fra udbudsmateriale udarbejdet af virksomheden. 

Virksomheden vil da modtage en række tilbud og gennemgå deres planlagte udbudsproces. På denne 

baggrund vil virksomheden udvælge sin revisor. 

Udbudsprocessen er interessant, da det for en række virksomheder på et tidspunkt vil være det naturlige 

tiltag som følge af den nye EU-regulering omkring firmarotation, da virksomheden vil være pålagt til at 

skifte revisionsvirksomhed og gennem et udbud derved have det bedst mulige grundlag at vurdere et 

valg af ny revisor ud fra. Udbuddet vil derfor være udgangspunktet for og optakten til revisorskifte, ikke 

nødvendigvis generelt, men i hvert fald når påtvunget af EU-reguleringen. 

 

2.3.1 Udbudsprocessen 
Udbudsprocessen er styret af den enkelte virksomhed, som sender sin lovpligtige revision i udbud. 

Grundet virksomhedernes frihed i denne henseende kan processen variere imellem de enkelte 

virksomheder, og der kan derfor ikke fastlægges en detaljeret proces, som altid vil være gældende. Der 

findes dog materiale, som søger at bidrage til en struktureret proces for at sikre det optimale udfald, og 

som virksomhederne kan anvende som vejledning. 
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For at illustrere udbudsprocessen er nedenfor en overordnet skitsering af, hvordan en udbudsproces kan 

forløbe. 

  

KILDE: EGEN UDVIKLING 

Figuren giver et billede af den overordnede proces og hvordan og hvornår henholdvis klienten og 
reivisionsvirksomheden indgår i forløbet. 

 

2.3.1.1 Det engelske regnskabsråd, FRC 
Det engelske regnskabsråd, Financial Reporting Council (FRC), har i april 2013 udgivet en “best practice” 

rettet mod udbud af revision6. Det er en vejledning, som klarlægger, hvad en virksomhed bør overveje i 

6 Financial Reporting Council (FRC). 2013. Audit tenders, Notes on best practice. 
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forbindelse med, at denne sender sin lovpligtige revision i udbud. Den er udarbejdet på baggrund af tre 

møder mellem formænd for revisionsudvalg, investorer, økonomidirektører, revisorer og FRC, hvor 

formålet var at diskutere syn på og erfaring med udbud af revisionsydelsen. 

FRC's ”Best Practice” inddeler udbudsprocessen i forskellige faser. Faserne oplistes her og gennemgås 

hver for sig efterfølgende, de er som følger: 

1) ”Deciding when to tender” 

2) ”Understanding your objectives” 

3) ”Who to invite” 

4) ”Running the tender” 

5) ”Making the decision” 

6) ”Transition” 

Det første fase ”Deciding when to tender” omhandler den indledende proces, det vil sige timingen af 

hvornår revisionen sendes i udbud. Det er her nævnt, at det er vigtigt, at virksomheden gør sig klart, 

hvorfor revisionen sendes i udbud på dette tidspunkt. Der kan her være flere årsager, hvilket vil være op 

til den enkelte virksomhed, men vejledningen nævner blandt andet et eksempel om at sende revision i 

udbud op til en obligatorisk partnerrotation, hvilket kan være et naturligt tidspunkt. Dette eksempel 

harmonerer også med tanken om, at de nye EU-regler vil medføre flere udbud af revisionsydelsen. 

Indledende er altså, at hvis en virksomhed vil sende sin revision i udbud, er det anbefalelsesværdigt at 

planlægge forud og i god tid, hvornår processen skal gennemgås. 

 

Anden fase, ”Understanding your objectives”, omhandler formålet med at sende revisionen i udbud. 

Dette hører også til den indledende del af processen, men hvor første del handler om timing er den 

anden del mere rettet mod formålet med processen, og er vigtig for at sikre en god proces. Det 

understreges, at det er meget vigtigt, at beslutningstagerne er enige om, hvad målet med udbuddet er 

og hvilke kriterier, der skal lægges vægt på ved valg af revisor. Derfor skal dette fastlægges i denne 

indledede fase. 
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Tredje fase, ”Who to invite”, omhandler udvælgelse af hvilke revisionsfirmaer, virksomheden ønsker skal 

deltage i udbudsprocessen. Virksomheden bør fastlægge, hvilke kriterier revisionshusene skal opfylde, 

før de er interessante at have i udbudsprocessen. FRC beskriver en længere række forhold, som 

virksomheden bør overveje, disse omhandler blandt andet industrikendskab og revisionsvirksomhedens 

interne netværk, men ud over denne type kriterier er der også andre ting, som der her bør tages højde 

for. 

Virksomheden bør forhøre sig med væsentlige ejere, om de har særlige forhold, som de forventer 

revisorerne lever op til. Yderligere er det væsentlig, at virksomheden sikrer sig, at de mulige revisorer, at 

de kan udføre revisionen i henhold til uafhængighedsregler. 

Typisk udvælges tre til fem revisionsvirksomheder til at deltage i processen. Dette niveau er passende for 

at sikre en omkostningseffektiv proces. 

 

Fjerde fase, ”Running the tender”, er planlægningen af, hvordan selve udbudsprocessen styres. Det 

anbefales, at processen styres af revisionsudvalget, hvis et sådan findes i virksomheden, hvilket vil være 

tillældet for PIE-virksomheder. Herfra er der mange måder at styre processen, hvilket vil afhænge af den 

enkelte virksomhed. Det kan være, at processen forløber bedst i nogle virksomheder, hvis én person 

styrer hele forløbet, gerne revisionsudvalgets formand. For andre virksomheder vil det være mere oplagt 

at hyre ekstern hjælp ind til formålet. 

For at sikre en effektiv proces, er det vigtigt at virksomheden fra start har sikret de rigtige kriterier i 

udvælgelsen. Dette betyder, at virksomheden i den indledende proces bør have stillet så specifikke krav 

til revisionsvirksomhederne, at antallet af deltagere er på et fornuftigt niveau. 

I udbudsprocessen bør revisionsvirksomhederne modtage information omkring virksomheden og dens 

struktur for at kunne give det bedst kvalificerede bud. Denne del bør også fastlægges og kan håndteres 

på forskellige måder. Informationsdelingen kan variere fra fysiske møder med spørgerunder, særligt 

udpegede kontaktpersoner til online databaser med informationer. 

Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at processen ikke bør vare længere end højst 

nødvendigt, så det bør overvejes, hvordan revisionsvirksomhederne kan få mest muligt information og 

kontakt med nøglepersonale uden at trække processen i langdrag og uden at belaste virksomheden 
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unødigt. I den forbindelse er det også anbefalelsesværdigt for virksomheden at give 

revisionsvirksomheden information omkring tidsrammen for processen. 

Afsluttende bemærkes det, at det er normal praksis, at deltagende revisionsvirksomheder giver et 

skriftligt bud på revisionen med kommentarer til virksomhedens udbudsmateriale. Hertil skal holdes for 

øje, at meget lange og detaljerede tilbud kan blive dårligt modtaget. Det handler om at være kortfattet 

og præcis. Tilbuddets længde vil typisk hænge sammen med virksomhedens kompleksitet, da det skal 

omfatte flere facetter. 

 

Femte fase, ”Making the decision”, omhandler valget af revisor. Det fremhæves her, at et meget centralt 

punkt er, at virksomheden skal vægte kvalitet over pris, hertil kommer dog, at det kan være svært at 

definere kvaliteten. Som guideline kan virksomheden se på revisionsvirksomhedernes tilbud, da 

kvaliteten i deres arbejde delvist vil kunne afspejles i forskellige dele heri, for eksempel kan deres 

forståelse af virksomheden, industrien og hvilke risici, de står overfor, og hvilken revisionsstrategi- og 

sammensætning af revisionsteam, der ønskes anvendt, give en indikation for virksomheden. 

To andre væsentlige punkter i forhold til valg af revisor fremgår af FRC's Best Practice. Den ene er, at den 

typiske holdning ved FRCs møder var, at revisionshonoraret ikke var et væsentligt punkt i vurderingen. 

Dette vil dog nødvendigvis afhænge af hvem der står for beslutningsprocessen. Presset for lavere 

honorarer kunne typisk komme fra økonomiafdelingen, som vil have en anden tilgang til udbud og 

målsætninger, end et revisionsudvalg vil have. Hvis virksomheden har et revisionsudvalg, og de står for 

udbudsprocessen, vil revisionshonoraret typisk ikke have den væsentligste rolle i henhold til de 

holdninger, som kom frem på FRC's møder. Det andet væsentlige punkt er, at revisionspartneren, som 

overordnet vil lede revisionen, typisk er en meget væsentlig faktor for valget af revisor og dertilhørende 

revisionsvirksomhed. Dette er et vigtigt punkt, da hans erfaring og arbejdsmetoder vil afspejle sig i hele 

revisionen, hvorfor netop hans erfaring og kompetencer er vigtige for valget. Samtidig vil det være 

revisionspartneren, som har den overordnede kontakt med ledelse og revisionsudvalg, hvorfor kemien 

med partneren også er vigtig; et punkt som også blev fremhævet på møderne, men som ikke kan det 

væsentligste, da uafhængighedsregler og lignende kommer i første række. 
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Sjette fase, ”Transition”, er overgangen til den nye revisor. Her er det vigtigt at sørge for en god 

overgang og at sikre, at der er tid nok til overgangsfasen. Af FRC's møder fremgik det, at der var 

bekymring for, om valg af en anden revisor ville betyde unødvendige forstyrrelser hos 

økonomiafdelingen, men generelt var erfaringen fra dem, som havde oplevet en sådan proces, at det 

forløb uden større problemer. 

Virksomheden kan med fordel planlægge overgangsfasen for at sikre en god overgang, herunder kan det 

være fordelagtigt, hvis virksomheden udfører en grundig gennemgang af procedurer, systemer og 

kontroller til hjælp for revisors planlægning af revisionen. 

Som opsamling på FRC’s Best Practice kan det fastlægges, at der er en række punkter, som revisor bør 

være opmærksom på. Dette kan i mere overordnede linier beskrives som: at være opmærksom på 

værdien i ikke at belaste unødigt i udbudsprocessen, altså at bidrage til en god proces. At der skal være 

fokus på de vigtigere dele såsom hvem der er underskrivende partner, hvordan revisionsteamet er 

sammensat med hensyn til erfaring, at demonstrere et kendskab til virksomheden, at være opmærksom 

på og overholde virksomhedens tidsplan for hele udbudsprocessen og slutteligt at arbejde for en effektiv 

overgang ved et eventuel revisorskifte, her med tanke på kontakt til tidligere revisor og lignende og i 

denne sammenhæng ikke inddrage virksomheden unødigt. 

Selvom det engelske revisorråd, FRC, ikke har haft Danmark i tankerne, da de udarbejdede deres Best 

Practice, vurderer jeg ikke at der er så stor forskel på landene. Dertil kommer at Best Practice, er meget 

generel, hvilket betyder at denne vil være direkte overførbar til det danske marked. 

 

2.3.2 Valg af revisor 
Det er ikke nødvendigvis nemt, når en virksomhed skal vælge hvilken revisor, de skal have til at udføre 

den lovpligtige revision. Valg af revisor skal være en gennemtænkt handling og det kan kræve en del 

forarbejde, hvilket også fremgår af det foregående afsnit om FRC's Best Practice for udbudsprocessen, 

som i sidste ende skal føre til valg af revisor. Valg af revisor kan altså siges at være en direkte forlængelse 

af udbudsprocessen og er samtidig et så vigtigt valg, at en virksomhed frivilligt kan vælge at gennemgå 

en udbudsproces, med det arbejde det indebærer, for at kunne træffe det bedst mulige valg. 
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2.3.2.1 Den Europæiske revisororganisation, FEE 
Den europæiske revisororganisation med det oprindelige navn Fédération des Experts comptables 

Européens, forkortet til FEE, har ligesom FRC udgivet en Best Practice omhandlende valg af revisor i 

oktober 2013. Udbud og valg af revisor er tæt knyttede, hvorfor de to Best Practice vil have 

overlappende dele, men hvor FRC fokuserede deres på udbudsprocessen som helhed, har FEE fokuseret 

på selve valget af revisor. 

FEE's Best Practice er udarbejdet for at kunne hjælpe virksomheder, der søger råd til håndteringen af 

processen for valg af revisor, og hvordan dette gøres omkostningseffektivt samt for at hjælpe ejere og 

investorer med at vurdere en igangværende proces. FEE oplyser yderligere, at den er udarbejdet med 

det formål at være generisk og derfor være anvendelig for flest mulige virksomheder og brancher. 

 

FEE har opdelt deres Best Practice ”Auditor selection” om valg af revisor i fire faser: 

1) ”Information-gathering before selection” 

2) ”Pre-selection of the auditors/audit firms to be invited to participate in the selection process” 

3) ”Development of criteria to select the auditor/audit firm” 

4) ”Ranking the importance of each criteria previously developed that will help review, analyse and 

assess the applications of the candidates” 

 

Første fase, ”Information-gathering before selection”, afhænger af strukturen i den enkelte virksomhed. 

Har virksomheden et revisionsudvalg, vil dette stå for at komme med en anbefaling af valg af revisor til 

bestyrelsen, men da virksomhedsstrukturen kan variere, er der derfor sondret mellem ”PIEs” og ”non-

PIEs” i FEE's Best Practice. 

Når der ses på PIE-virksomheder er der visse krav til revisor, herunder partnerrotationskravet, som skal 

vægtes i processen. Det er overordnet meget vigtigt, at beslutningen ikke ligger hos den daglige ledelse 

men for eksempel hos bestyrelsen. 

Non-PIEs har typiske en lidt anden og simplere opbygning end PIEs. Det betyder, at det er vigtigt, at 

uafhængige medlemmer af bestyrelsen, revisionsudvalg eller ejere involveres for at sikre 

uafhængigheden. 

FEE har fire anbefalinger, som skal styrke kvaliteten af processen. Disse anbefalinger omhandler, at 

virksomheden skal definere sine behov og krav, herunder krav til ledelsesform, aktionærernes 

forventninger, virksomhedens interne struktur og lignende. Virksomheden bør nedsætte et panel til at 
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styre processen for valg af revisor. Panelet vil skulle samarbejde med den daglige ledelse for at sikre et 

fornuftigt valg af revisor, men det er samtidig vigtigt, at panelet er uafhængigt, og at uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af revisionsudvalget er involverede for at sikre, at processen er 

uafhængig af den daglige ledelse. Gennemsigtighed i processen er vigtigt, hvilket også inkluderer 

involvering af uafhængige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af revisionsudvalget. For panelet vil 

det være relevant at se på de forskellige revisionsvirksomheder i forhold til kvalitetsstyring, hvilken 

klientportefølje revisionsvirksomheden har og lignende informationer, som kan være relevante. Det 

sidste punkt i anbefalingerne omhandler involvering af aktionærer, hvis det er muligt og tilladeligt i 

henhold til national lovgivning. 

 

Anden fase, “Pre-selection of the auditors/audit firms to be invited to participate in the selection 

process”, er inddelt i to dele. Første del omhandler virksomhedens behov, som nævnt tidligere. For at 

kunne udvælge hvilke revisionsvirksomheder, som skal inviteres til deltagelse i processen, skal 

virksomheden helt klart have fastlagt, hvad denne ønsker fra revisor, og hvad der er virksomhedens 

primære kriterier. Hertil kommer at virksomheden samtidig bør være opmærksom på timingen, da det 

ikke vil være fordelagtigt med revisorskifte samtidig med eventuelle omstruktureringer i virksomheden 

eller lignende forhold. Den anden del omhandler revisors uafhængighed. Her er det vigtigt, at 

revisionsvirksomhederne kan fremvise deres uafhængighed og etiske regler. Panelet bør søge 

informationer omkring revisors uafhængighed, og hvordan revisorerne sikrer at bibeholde deres 

uafhængighed. I denne forbindelse bør panelet også overveje revisionsvirksomhedernes relationer til 

den daglige ledelse og hvilke services revisionsvirksomhederne tidligere har ydet eller potentielt ville 

skulle yde i fremtiden, da dette også vil kunne have betydning for revisors uafhængighed. 

 

Tredje fase, ”Development of criteria to select the auditor/audit firm”, om fastsættelsen af kriterier, 

indledes med at påpege værdien i at sørge for, at kriterierne, som panelet fastsætter, er gennemsigtige, 

således at udeforstående såsom aktionærer har mulighed for at vurdere processen. 

Der beskrives her en længere række forhold, som kan være relevante i forhold til valg af revisor, disse 

blandt andet værende revisionstilgangen, herunder brugen af IT-værktøjer, eksperter med videre. 

Omdømme kan være en faktor, her med fokus på den etiske standard; Panelet kan i denne forbindelse 

eventuelt undersøge andres erfaringer med revisionsvirksomheden. Kvalitet i revisionen vil typisk være 
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et aktuelt kriterie. Til vurdering af dette kan virksomheden se på, hvilke styringssystemer 

revisionsvirksomheden har til kvalitetssikring. 

Panelet bør også møde de potentielle revisorer for at vurdere, om de lever op til de forventninger 

virksomheden har. I forhold til vurderingen af revisorerne er der flere forskellige aspekter, som 

virksomheden bør være opmærksom på. Disse er blandt andet revisionsteamets kvalifikationer og 

sammensætning, et fokus på både intern- og ekstern undervisning til udvikling af medarbejderne, 

teamets branchekendskab, og om der er tilstrækkelige ressourcer i form af erfarne revisorer. Hertil kan 

det også være relevant, om revisionsvirksomheden er del af et internationalt netværk, da dette kan give 

indikationer på revisionsvirksomhedens etiske regelsæt gennem det større kendskab, der generelt vil 

være til de mere kendte revisionsvirksomheder. Som sidste led anbefales det virksomheden at 

undersøge tilgængeligheden af revisionspartneren og revisionsvirksomhedens politik for 

medarbejderudvikling og derved udskiftning i revisionsteamet. Dette sidste punkt er samtidig en vigtig 

faktor i forhold til virksomhedens vurdering af, hvilket tilbud, der er mest økonomisk fordelagtigt, og her 

er det netop vigtigt, at vurdere hvilke medarbejdere der forventes at arbejde hvor længe på denne 

virksomheds revision i forhold til den foreslåede pris. Dette er en meget vigtig vurdering, da kvalitet bør 

gå forud for pris. 

Et område som fremhæves er forholdet med ledelsen og revisorens evne til at samarbejde med denne. 

For at kunne få en effektiv revision af høj kvalitet er det vigtigt, at revisorerne kan udvise professionel 

skepsis, hvilket understreges i IAASB 'A framework for audit quality'7. Virksomheden bør derfor søge at 

vurdere revisorernes evner til objektivt at samarbejde med ledelsen og til at udvise den professionelle 

skepsis, som er påkrævet for at sikre en høj kvalitet i arbejdet. Yderligere bør virksomheden vurdere den 

enkelte revisionsvirksomheds mulighed og evne til at innovere, forstået således at 

revisionsvirksomheden bør udvise vilje og evne til løbende at forbedre revisionsprocessen, for eksempel 

ved brug af teknologi for at bibeholde en effektiv revision. 

 

Fjerde fase, ”Ranking the criteria”, fokuserer på, hvordan virksomheden bør rangere de kriterier, som de 

har valgt at lægge vægt på ved valg af revisor. Ikke alle kriterier er lige målbare, FEE forklarer om 

faktuelle kriterier og bløde kriterier, hvor faktuelle kriterier et let målbare, da disse for eksempel handler 

7 International Auditing and Assurance Standard Board. 2014. A framework for audit quality. 
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om den geografiske udbredelse af revisionsvirksomheden. Bløde kriterier omhandler revisorernes evner 

og afhænger meget af opfattelsen hos det enkelte medlem af udvælgelsespanelet. FEE anbefaler, at 

kriterierne inddeles i forskellige kategorier: ’Absolut afgørende’, ’vigtige’, ’gode at have’ og ’irrelevante’. 

Dette skal bruges til vurderingen af den enkelte revisionsvirksomhed, hvor FEE foreslår anvendelse af et 

form for pointsystem på baggrund af kriterier og kategorier, og som vil skulle anvendes på alle 

deltagende revisionsvirksomheder. 

 

FEE har efterfulgt denne udbudsgennemgang med en anbefaling til, hvordan virksomheder kan klargøre 

sig til en udbudsproces. Indledningsvist pointeres det, at det er essentielt med god forberedelse. 

Herefter oplistes en række tips til forberedelse af processen. 

Det er vigtigt, at udvælgelsespanelet er opmærksom på, at processen med stor sandsynlighed vil være 

ganske tidskrævende. Af denne grund vil det være fordelagtigt at anvende en step-by-step plan og 

benytte projektledelsesteknikker til styring af processen. 

For at få et brugbart udfald bør udvælgelsespanelet forstå revisionsprocessen, og hvad den indeholder. 

Ligeledes bør udvælgelsespanelet sørge for, at det udbudsmateriale, som udarbejdes, er 

gennemarbejdet og præciserer, hvad virksomheden forventer at opnå gennem udbuddet. 

Med hensyn til hvilke revisionsfirmaer, der skal inviteres til deltagelse i processen, er der nogle områder, 

som virksomheden bør være opmærksom på. Et punkt er om nuværende revisor bør inviteres; dette 

afhænger af baggrunden for udbuddet. Hvis udbuddet for eksempel kommer som reaktion på tvungen 

firmarotation, vil nuværende revisor ikke skulle deltage. Hvis det er en situation, hvor den nuværende 

revisor deltager, er det vigtigt for processen, at virksomheden forsøger at give de forskellige deltagende 

revisionsvirksomheder lige vilkår i processen. 

I forlængelse af hvem der inviteres er også spørgsmålet om, hvor mange der inviteres. FEE anbefaler, at 

man ikke inviterer mere end seks revisionsfirmaer af rent tidsmæssige årsager, dette skal under 

processen skæres ned til to eller tre, som der i sidste ende skal vælges imellem. 

FEE anbefaler yderligere, at der anvendes en åben proces, hvor alle deltagende revisionsvirksomheder 

har adgang til det samme materiale. Hertil kommer, at udvælgelsespanelet forud for dette bør overveje 

hvilke informationer, de bør dele, og hvilke de ikke bør dele under processen, når der anlægges en 

væsentlighedsbetragtning for at sikre en mere effektiv proces. 
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Slutteligt anbefales det, at en eventuel overgang til ny revisor planlægges forud, således at 

virksomheden er klar til det arbejde, der ligger i forbindelse med et revisorskifte. Yderligere bør 

udvælgelsespanelet efter et år evaluere på årets forløb, og om det har levet op til hvad, der blev aftalt, i 

forbindelse med, at netop denne revisor blev valgt. På samme måde vil det være et sundt initiativ i de 

efterfølgende år. 

 

2.3.3 Sammenfatning 
Udbudsprocessen og valg af revisor er komplicerede områder med mange aspekter. FEE og FRC har i 

deres Best Practice givet vejledninger til, hvordan disse forhold kan håndteres og hvilke områder, som 

virksomheder skal være opmærksomme på i denne forbindelse. De pointerer vigtigheden af, at 

virksomhederne planlægger processen grundigt, hvilket er et essentielt punkt for at skabe en god proces. 

Hertil kommer, at virksomhederne skal udvælge de revisionsvirksomheder, som indledningsvis skal 

inviteres til deltagelse i processen, og virksomhederne skal fastlægge, hvordan de håndterer forløber, 

herunder hvem der styrer processen. I forhold til vurderingen af revisorer og det endelige valg, skal 

virksomhederne forud for processen gøre sig klart hvilke parametre, som revisionsvirksomhederne skal 

vurderes på, og hvilke der vægter højest. 

 

2.4 Hvordan virksomheder differentierer mellem revisorer 
I år 2014 er der ved Copenhagen Business School indleveret en kandidatafhandling, med overskriften 

Revisorvalg, omhandlende hvordan virksomheder differentierer mellem revisorer8. Det skal indledende 

understreges, at afhandlingen Revisorvalg har et større fokus på en række virksomheder, som falder 

uden for fokusområdet i denne afhandling, hvorfor informationer og konklusioner fra denne afhandlings 

undersøgelser anvendes i lyset af dette. Der kan ikke drages direkte paralleller mellem målsætninger for 

alle virksomhedstyper og det understreges, at målsætningerne for enkeltmandsvirksomheder utvivlsomt 

vil være andre end for PIE-virksomheder. Til trods for dette er afhandlingen inkluderet, da den stadig 

viser en række interessante tendenser. 

8 Bøeg, Pernille Riis. 2014. Revisorvalg – en empirisk undersøgelse af, hvordan danske virksomheder 
differentierer mellem revisorer. Cand.merc.aud. 
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Afhandlingen er lavet som kombination af et litteraturstudie med gennemgang af tidligere 

undersøgelser, ligesom der blev udarbejdet en undersøgelse ved brug af spørgeskema udsendt til ca. 

12.000 virksomheder, hvoraf ca. 1.300 svarede, givende en svarprocent på 13,75 %. Afhandlingens fokus 

var, på hvilken baggrund virksomheder valgte at skifte revisor. 

Undersøgelsen omhandlede en række virksomheder, som alle opfyldte en bestemt række kriterier. Af 

disse fremgår det, at der er tale om A/S’er, ApS’er eller enkeltmandsvirksomheder, selskabet er aktivt og 

i drift og har skiftet revisor i perioden 2008-2013. Der er ikke tale om holdingselskaber. 

Undersøgelsen er relevant, da den er tidssvarende og blandt andet omhandler den gruppe 

virksomheder, som er relevant for fokus i afhandlingen her. Undersøgelsen anvendes derfor som del af 

teorien, da den bidrager med informationer, som er anvendelige i forhold til afhandlingens analyse.  

I undersøgelsen skulle de deltagende virksomheder angive årsager til revisorskifte ud fra forudbestemte 

valgmuligheder, ligesom det skulle angives om revisorskiftet havde baggrund i fravalg af nuværende 

revisor eller tilvalg af ny revisor. Svarene fordelte sig som vist i nedenstående grafer. 

 

 

KILDE: BØEG, PERNILLE RIIS. 2014. REVISORVALG – EN EMPIRISK UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DANSKE VIRKSOMHEDER 

DIFFERENTIERER MELLEM REVISORER. CAND.MERC.AUD. 
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Af årsager til revisorskifte fremgår faglighed, revisionshonorar og adfærd som de væsentligste. Disse 

faktorer skal vurderes i forhold til den blandede gruppe af virksomheder, som har afgivet svar. Da denne 

afhandlings fokus på større virksomheder ikke harmonerer fuldstændig med undersøgelsen, kan 

undersøgelsens svar ikke direkte overføres hertil.  

Som del af undersøgelsen skulle respondanterne rangere forskellige udvælgelseskriterier, som er 

væsentlige for valg af revisor. De udvalgte kriterier blev rangeret på en skala fra 1 til 7 forklaret i 

nedenstående figur. 

 

KILDE: BØEG, PERNILLE RIIS. 2014. REVISORVALG – EN EMPIRISK UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DANSKE VIRKSOMHEDER 

DIFFERENTIERER MELLEM REVISORER. CAND.MERC.AUD. 

 

Figuren specificerer hvilke spørgsmål fra undersøgelsen, der hører under hvilken kategori. 
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KILDE: BØEG, PERNILLE RIIS. 2014. REVISORVALG – EN EMPIRISK UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DANSKE VIRKSOMHEDER 

DIFFERENTIERER MELLEM REVISORER. CAND.MERC.AUD. 

 

I forlængelse af ovenstående blev der udarbejdet en undersøgelse, hvor respondanterne skulle fordele 

100 point på forskellige kategorier alt efter hvor vigtige de er for beslutningen om valg af revisor. Denne 

del af undersøgelsen viste et andet billede, da vigtigheden af revisionshonoraret her var meget høj og 

kommunikation mindre vigtig. Dette førte til en undersøgelse af de uharmoniske svar og endte ud i en 

konklusion om, at respondaterne generelt tildelte lidt højere værdi til idealistiske værdier, når det var 

muligt at vurdere alle kategorier som vigtige. 
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Undersøgelsen omhandlede også spørgsmålet om, hvordan virksomhederne fik kendskab til 

revisionsvirksomhederne. Dette punkt var inddelt i to, hvoraf det første er aktuelt. Det omhandlede, om 

der indhentes tilbud forud for valg af revisor. Svarene her blev samlet i en oversigt med fordeling efter 

virksomhedsstørrelse. 

 

KILDE: BØEG, PERNILLE RIIS. 2014. REVISORVALG – EN EMPIRISK UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DANSKE VIRKSOMHEDER 

DIFFERENTIERER MELLEM REVISORER. CAND.MERC.AUD. 

 

Virksomhedsstørrelsen var målt i aktivstørrelsen og grupperingen blev fastsat udfra følgende: 

”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.” 

Set i forhold til denne afhandlings fokus er det svarene under kategorien ’Store’ virksomheder, som skal 

bemærkes, da disse er nærmest denne afhandlings fokus. I den kategori er det to tredjedele af 

virksomhederne, der indhenter tilbud og over 40 procent indhenter to eller flere tilbud forud for valg af 

revisor. 

Samtidig blev det undersøgt, hvilke informationskilder der var blevet anvendt som grundlag for valget af 

revisor. Dette blev samlet i nedenstående tabel. 
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KILDE: BØEG, PERNILLE RIIS. 2014. REVISORVALG – EN EMPIRISK UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DANSKE VIRKSOMHEDER 

DIFFERENTIERER MELLEM REVISORER. CAND.MERC.AUD. 

 

Af denne fremgår det, at de helt store informationskilder er møderne mellem virksomhed og 

revisionsvirksomhed samt personlige erfaringer, omvendt viser undersøgelsen også, at elementer som 

revisionsvirksomhedens årsrapport, -gennemsigtighedsrapport og hjemmeside blev meget lidt anvendt. 

Det bemærkes ligeledes, at denne skildring af virkeligheden bakkes op af resultaterne fra en anden 

undersøgelse (Deumes, et al, 2013), som på samme måde nåede frem til, at de mest anvendte 

informationskilder var de private, såsom erfaringer, og de mindst anvendte var de offentlige tilgængelige 

informationer. Dette giver en anden fremstilling af virkeligheden end Best Practice, som anbefaler 

anvendelse af gennemsigtighedsrapporter. 

Afhandlingen ’Revisorvalg – en empirisk undersøgelse af, hvordan danske virksomheder differentierer 

mellem revisorer’ konkluderer afslutningsvist, at tidligere undersøgelse har vist, at personlige forhold til 

revisor og revisors kompetencer har meget stor betydning for valg af revisor, og selvom 

revisionshonoraret ikke er ligegyldigt, er det stadig ikke vigtigt i samme grad, som de andre faktorer. 

Denne afhandlings undersøgelser viste dog et tvetydigt billede, hvor den første undersøgelse viste 

samme resultater som tidligere undersøgelser, men hvis man anvendte en anden metodik, som der er 

gjort i afhandlingens anden del, så var resultatet, at revisionshonoraret var af størst betydning. Disse 

dele samles op til et udsagn om, at virksomheder ved et valg af revisor vil lave et trade-off mellem 
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revisionshonorar og de faktorer, som de har vurderet vigtige på den anden side. Videre kommenteres 

også på, at der var forskel i fremgangsmåden i mindre- og større virksomheder, hvor det i særdeleshed 

var i mindre virksomheder, at revisionshonoraret havde større betydning. For denne afhandling betyder 

det, at for PIE-virksomhederne er revisionshonoraret ikke den mest afgørende faktor. 

 

2.4.1 Sammenfatning 
Afhandlingen Revisorvalg, beskrevet ovenfor, sætter fokus på hvilke områder, som virksomheder finder 

vigtige, når de skal differentiere mellem revisorer. Til trods for at undersøgelsen i Revisorvalg også 

bygger på respons fra andre virksomheder end PIE-virksomheder, indeholder undersøgelsen nogle 

elementer, som er væsentlige for denne afhandling. Afhandlingen viser, at det væsentligste for 

differentiering mellem revisorer, og derved rangering af disse, er fagligheden og adfærden hos revisoren. 

Det fremgår af undersøgelsen i afhandlingen, at personlighed og kommunikationen vægtes som det 

vigtigste for virksomhederne. Videre viser undersøgelsen, at størstedelen af informationen om revisorer 

indhentes gennem møder og personlige erfaringer. På denne vis afspejler afhandlingen Revisorvalg 

undersøgelsen resultater i forhold til virksomheders aggeren i forbindelse med rangering af revisorer. 

 

2.5 Hvorfor skifter klienter revisor 
I 2011 blev der, ligesom med ’Revisorvalg' skrevet en kandidatafhandling på Cand.Merc.Aud-studiet, 

under overskriften Revisorskift9, som er relevant for denne afhandling. Indledningsvist skal understreges 

at virksomhedsgruppen, som var mål for undersøgelsen i Revisorskift, ikke passer direkte på denne 

afhandlings fokus er på PIE-virksomheder. Til trods for dette er den medtaget, da den kan give 

indikationer på kvaliteter, som virksomheder vægter højt hos en revisor. 

Afhandlingen Revisorskift omhandler og belyser de faktorer, som fører til og forklarer hvorfor klienter 

skifter revisor (afhandlingen er herefter kaldet Revisorskift). Dette er relevant, da de faktorer, som 

betyder at virksomheder vil skifte revisor også indgår, når klienten fastlægger hvad de ønsker at opnå 

med et revisorskifte, og hvad en ny revisor skal leve op til. En undtagelse er dog hvis et revisorskifte er 

tvunget af lovgivningsmæssige årsager, som for eksempel firmarotation10. Er revisorskiftet tvunget af 

lovgivningen, vil de væsentligste faktorer for valg af ny revisor, være de faktorer, som har gjort at man 

9 Revisorskift – En empirisk undersøgelse af, hvorfor klienter skifter revisor. 
10 EU-forordningen, Nr. 537 2014 af 16 april 2014 
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ikke tidligere har skiftet revisor, netop fordi klienten har været tilfreds med revisor, men er tvunget til 

skiftet. 

Afhandlingen Revisorskift bygger på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af administrerende 

direktører og supporterende interviews omkring, hvilke faktorer virksomheder har vægtet som 

væsentligste for valget om at skifte revisor. Undersøgelsen viser overordnet nogle tendenser, som vil 

være vigtige at have for øje for en revisor, som ønsker at blive valgt, samt hvis det ønskes at bibeholde 

aftaleforholdet i en længere årrække. I afhandlingen rangeres de væsentligste faktorer for hvorfor 

virksomheder vælger at skifte revisor, hvoraf de fem vigtigste her fremhæves. 

Den højest vægtede faktor i undersøgelsen var, at revisionen var for dyr. Dette dækker over, at 

respondanterne (svargiverne i undersøgelsen) overordnet ikke oplevede, at der var sammenhæng 

mellem den betalte pris og kvaliteten. I denne forbindelse forklarede respondanterne, at de kunne opnå 

store besparelser ved skifte af revisor, eller at de havde oplever store uventede ekstraregninger, så 

revisionen blev dyrere end forventet. 

Anden kategori for, hvorfor klienter skifter revisor, beskrives som ’Manglende proaktiv rådgivning’. Dette 

dækker over klienters oplevelser med revisionsteams, hvor de reelt har oplevet dårlig og/eller forkert 

rådgivning, at revisorerne ikke viser interesse for klientens virksomhed, og at man savner kontakt til den 

underskrivende revisor og derved må ”nøjes” med den udførende revisor, som ikke er så faglig stærk, 

som det man søger. Derved har nogle klienter haft en opfattelse af at købe en underskrivende revisor 

men få en anden udførende. Videre omhandler tredje kategori, at revisionen blev udført for sent. Dette 

er et udtryk for, at klienter har oplevet dårlig tidsstyring, at der har været lange svartider på spørgsmål til 

revisor, og at svarene var upræcise. Yderligere har klienter oplevet, at revisorer ikke har overholdt aftalte 

deadlines, og at revisionsteamet generelt ikke har opfyldt klientens forventninger. 

Fjerde og femte kategori er, at kemien med revisor ikke var god, og at revisor ikke var proaktiv. Disse 

kategorier er udtryk for delvist, at kommunikationen mellem virksomhed og revisor var dårlig, og at 

revisor ikke har levet op til virksomhedens forventninger. 

Disse erfaringer fra afhandlingen 'Revisorskift' vil blive anvendt til del af den senere analyse, som 

faktorer klienter prioriterer hos revisor, men set i en kontekst for hvad der er relevant, når der er tale om 

PIE-virksomheder. 
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2.5.1 Sammenfatning 
Afhandlingen Revisorskift bidrager med de væsentligste grunde til revisorskifte, vurderet ud fra den 

adspurgte gruppe virksomheder. Af afhandlingens undersøgelse fremgår, at de væsentligste faktorer for 

hvorfor virksomheder skifter revisor er: 1) at virksomheden ikke oplever overensstemmelse mellem 

prisen på revisionen og ydelsen, 2) manglende faglig kvalitet og manglende synlighed fra den 

underskrivende revisor, 3) dårlig tidsstyring fra revisor, 4) dårlig kemi med revisor, og 5) Revisor var ikke 

proaktiv. Dette er en række faktorer, som i forskellig grad vil blive behandlet analysedelen. 

 

2.6 Tilgængeligheden af information om udbud 
Udbud er ikke et nyt fænomen, som EU har påtvunget revisionsverdenen. Det er derimod noget, som der 

er en del kendskab til blandt andet fra andre brancher. For en virksomhed, som går med tanker om at 

sende sin revision i udbud eller som grundet lovgivningen er tvunget til det, er det muligt at finde 

inspiration og hjælp til dette. Dette kan være i form at FEE’s eller FRC’s Best Practice eller der kan være 

gennem hjemmesider på nettet, som tilbyder information omkring dette. 

Målrettet danske virksomheder kan nævnes hjemmesider som www.udbudsportalen.dk/, 

www.revisorguide.dk/ eller de danske ministeriers hjemmesider, som på forskellig vis bringer vejledning, 

råd eller hjælp i forbindelse med anvendelsen af udbud og skift af revisor. Hjemmesiderne her nævnes 

blot for at synliggøre, at der findes kilder, som virksomheder kan finde inspiration hos og anvende for at 

øge deres muligheder for selv at håndtere en udbudsproces med succes. 

I denne forbindelse skal det nødvendigvis pointeres, at de forskellige kilder, som er tilgængelige, retter 

sig mod forskellige virksomhedstyper og grundet forskellene i prioriteter og formål med udbud mellem 

små-, mellemstore- og store virksomheder, vil anvendelsen af materialet være meget forskellig for den 

enkelte virksomhed. 

 

2.6.1 Sammenfatning 
Afsnittet forklarer tilgængeligheden af information for virksomhederne, hvis de søger inspiration og 

hjælp i forbindelse med udbud og viser, at selv hvis en virksomhed vil sende sin revision i udbud, uden at 

have kendskab til processen fra tidligere, findes der tilgængelige kilde med information, som kan guide 

virksomheden.  
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3.0 Analyse 
I teorien blev den juridiske ramme for udbud beskrevet, Best Practice for håndtering af udbud og valg af 

revisor blev klarlagt og undersøgelser af hvilke kvaliteter virksomheder vægter hos revisorer og hvordan 

der differentieres mellem disse blev beskrevet. Dette anvendes i som baggrund for analysedelen, hvor 

jeg vil gennemgå en række områder relevante for afhandlingens problemformulering overordnet styret 

af underspørgsmålene formuleret i problemformuleringsafsnittet. Dette inkluderer derfor dele fra 

teorien og indsamlet empiri, som i denne afhandling er indsamlet ved interviews. 

Grundlæggende for afhandlingens fokus på revisorskifte og i særlig grad udbud af revisionsydelsen er i 

hvor høj grad dette er relevant, det vil sige om forholdene skitseret i hele den foregående del af 

afhandlingen er af væsentlig betydning eller om det nærmere er marginalt. Af denne grund indledes 

afhandlingens analyse med en vurdering af, om der kommer flere udbud i fremtiden, da dette vil være 

det afgørende punkt. 

 

3.1 Udbud i fremtiden 
På baggrund af tiltaget i den nylig vedtagne EU-regulering omkring tvungen firmarotation vil min 

indledende hypotese være, at revisionsmarkedet vil opleve et stigende antal udbud af revisioner i 

fremtiden, hvilket vil være udgangspunktet for den efterfølgende diskussion. 

For at tage udgangspunkt i spørgsmålet om der kommer flere udbud i fremtiden, er dette reelt svært at 

besvare med sikkerhed, men der findes en række faktorer, som hver giver en indikation af fremtiden. 

Hvis jeg starter med at se på EU-reguleringen, som tidligere er beskrevet, så kommer der regler for 

obligatorisk firmarotation for PIE-virksomheder. Reglerne dikterer, at hvis en virksomhed falder under 

definitionen af PIE-virksomheder, skal revisionsfirmaet, som bistår med den lovpligtige revision udskiftes 

med et vist interval ved at gennemgå en udbudsproces med indhentning af minimum ét tilbud. Dette 

tager jeg derfor som en stærk indikator for, at det kan forventes at der kommer flere udbud i fremtiden, 

da et antal revisorskift er tvungen af den kommende implementering af EU-regulering. Lovgivningen vil 

altså fastlægge et minimum af rotationer, som ikke tidligere har været fastlagt ved lov. Selv hvis en 

virksomhed frivilligt vælger at skifte revisor, er det nærliggende at forestille sig, at store virksomheder, 

som skal skifte revisor, vil gøre dette gennem et udbud for at kunne afveje sine muligheder og sikre sig 

den rigtige revisor. 
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Mod dette taler, at rotationsperioden er lang, set i forhold til at give en både løbende og markant 

påvirkning, og grundet muligheden for forlængelse vil det ikke kunne mærkes som en større forskel. Det 

kan dog siges med sikkerhed, at der bliver krav til rotation, som ikke har været før, hvorfor det er 

sandsynligt, at nogle revisorskifte udelukkende kan skyldes lovgivningen, og at der derfor kommer flere 

udbud end ellers. 

Til at underbygge min vurdering påpeges det, at alle personer, som jeg har interviewet til afhandlingen, 

har givet udtryk for, at de ligeledes ser en tendens til et stigende antal udbud af revisionsydelsen, og at 

Lars Kiertzner vurderede, at dette skyldes de nye EU-regler11, samt at Jutta af Rosenborg udtrykte en 

forventning om, at denne tendens ville fortsætte12. 

En del af effekten fra EU-reguleringen er den langsigtede påvirkning, omtalt ovenfor. En anden del er den 

kortsigtede virkning, med dette menes at lovgivningen på grund af sin udformning kan betyde, at der 

inden for en kort årrække kommer en række udbud på bagrund af denne. Den danske implementering af 

EU-reglerne har fastsat en række overgangsregler, som fastlægger hvornår virksomheder skal rotere 

deres nuværende revisor af, afhængigt af hvor længe virksomheden har haft netop denne revisor frem til 

datoen for reglernes ikrafttræden. Som det er beskrevet i den teoretiske del, er 

overgangsbestemmelserne lavet for at håndtere denne ”omvæltning”. De kan dog samtidig betyde, at en 

række virksomheder vælger at skifte revisor et år før implementeringsfristen, for kun at have haft deres 

revisor i et enkelt år, når reglerne træder i kraft. Dette kan også gøres for at muliggøre et skifte tilbage til 

den ”gamle” revisor, som da vil være en helt nyvalgt revisor på implementeringstidspunktet og derfor 

kan beholdes længst muligt efter reglerne. 

Dette vurderer jeg dog mere usandsynligt på grund af ressourcerne, som bruges på at vælge en ny 

revisor, som at virksomheden vil kunne opleve nogle synergier efter første år med en 

revisionsvirksomhed, og det hele ikke er nyt mere. Min vurdering er dog modsat Lars Kiertzners 

vurdering om, at dette kunne være en effekt af EU-reglerne. 

En anden faktor, som kan have betydning for udviklingen i mængden af udbud, er effekterne af den 

seneste finanskrise. Finanskriser fører meget overordnet til, at samfund er mere varsomme med 

anvendelsen af penge, hvilket derfor også vil påvirke, hvor meget en virksomhed vil betale for den 

11 Kiertzner, Lars. Bilag 1. 
12 Rosenborg, Jutta af. Bilag 2. 
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lovpligtige revision. Denne faktor vil kunne påvirke mængden af udbud, da en del af en udbudsrunde er 

at skabe konkurrence, hvorved prisen vil blive presset i nedadgående retning. Netop fordi den seneste 

finanskrise ligger så relativt få år tilbage, og at samfundet stadig virker til at være ”på vej tilbage” fra den 

økonomiske nedtur, vil muligheden for at få den bedste vare til den billigste pris naturligvis tiltale de 

fleste, hvorfor jeg vil formode, at mange større virksomheder som minimum vil overveje potentielle 

fordele ved at sende deres revision i udbud blot ud fra en tanke om, at revisionshonoraret muligvis vil 

blive skåret ned eller at der fås en mere omfattende ydelse for beløbet. Hertil kommer, at denne tanke 

kun vil være aktuel for virksomheder af en sådan størrelse, at et udbud reelt virker realistisk. 

Forberedelsen af et udbud af revisionsydelsen er en tung proces og derved også omkostningsfuld, 

hvorfor dette naturligt vil afholde mindre virksomheder fra at gennemgå en udbudsproces som 

beskrevet af FEE og FRC, og med afhandlingens fokus på større virksomheder, kombineret med at 

revisionshonoraret er af større betydning for mindre virksomheder, vil jeg vurdere at effekten af dette vil 

være minimal, men dog stadig en mulighed. For de store virksomheder vil det være mere sandsynligt, at 

disse kunne være mere tilbøjelige til at sende deres revision i udbud i fremtiden for at sikre, at der 

betales den rigtige pris for ydelsen, altså som et tjek på hvad der er muligt at få for pengene, og om der 

er nye og bedre tilgange hos andre revisionsvirksomheder. Dette kan være en afsmittende effekt eller en 

erfaring som følge af finanskrisen. 

 

3.1.1 Delkonklusion 
Når fokus ligger på store virksomheder, er EU’s nye lovgivning om firmarotation væsentlig, da den stiller 

krav til udskiftning af revisor. Når afsnittets hypotese vurderes i lyset af ovenstående elementer, hvoraf 

der ikke er nogle, som taler imod øgede udbud, og at dette bakkes op af de interviewede personer, er 

det min vurdering, at vi vil se et stigende antal udbud i fremtiden. Hvor markant dette vil være, er dog 

vanskeligt at vurdere. 

 

3.2 Baggrunden for at virksomheder sender deres revision i udbud 
For at tage udgangspunkt i den teoretiske del af afhandlingen blev udbudsprocessen beskrevet i afsnit 

2.3.1. Af dette fremgik, at processen sætter en virksomhed i stand til at lave direkte sammenligninger af 

mulige revisorer på de parametre, som virksomheden finder væsentligst. Det er derfor min hypotese, at 
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virksomheder vælger at udbyde deres revision i et udbud for at øge deres kendskab til mulige fremtidige 

revisorer og derved træffe deres valg af revisor på et mere oplyst grundlag. 

Helt overordnet er svaret på spørgsmålet om hvorfor virksomheder sender deres revision i udbud meget 

simpelt. Virksomheder vælger at sende deres revision i udbud, enten fordi virksomheden kan se en 

samlet fordel ved det eller på baggrund af et regelsæt, som betyder at virksomheden ikke har et valg. 

Hvis et udbud undersøges nærmere, vil det være en række forskellige forhold, som hvert især vil kunne 

påvirke beslutningen; dette gælder både fordele og ulemper, enten økonomisk eller på anden vis. 

Nedenfor vil derfor blive analyseret på forhold, som kan have betydning for en virksomheds valg om at 

sende en revision i udbud.  

For at tage udgangspunkt i et konkret forhold, som alene vil indikere ulemper ved udbud, vurderes der 

først, hvilke omkostninger og størrelsen af disse en virksomhed vil kunne have i forbindelse med udbud. 

Indledningsvis fastlægges, at der er omkostninger for virksomheder, som sender deres revision i udbud. 

Det at sende en virksomheds revision i udbud vil betyde ekstraarbejde for virksomheden. Det er for 

eksempel krævende at udarbejde udbudsmateriale af høj kvalitet, ligesom der ved et eventuelt 

revisorskifte vil være ekstraarbejde i forhold til at sætte en ny revisor ind i virksomheden. Det vil give 

arbejde til økonomiafdelingen, som vil skulle bruge en del tid med den nye revisor, hvilket understøttes 

af forklaringer fra interviewet med Jutta af Rosenborg13. Når der tages udgangspunkt i en større 

virksomhed og FEE’s og FRC’s Best Practice’er er brugt som referenceramme for det arbejde, et udbud 

medfører, vil det kunne sluttes, at det er krævende at klargøre virksomheden til udbudsrunden. 

For at få den bedst mulige udbudsproces, vil det være optimalt, hvis virksomheden, efter at have 

besluttet sig for at sende revisionen i udbud, forbereder sig på dette ved at sikre virksomhedens interne 

stukturer, -forretningsgange og -kontroller, både fordi disse skal fungere effektivt, samt nedskrives til 

brug for de indbudte revisionsvirksomheder, som vil anvende dette grundlag i deres sammensætning af 

tilbud på revisionen. Ud over dette er der de forskellige dele, som beskrevet i FEE’s og FRC’s best 

practice’er. Virksomheden har en stor planlægningsopgave i forbindelse med et udbud, som vil være 

ganske tidskrævende og som vil involvere en række personer. Virksomheden skal have fastlagt den 

tidsmæssige placering af udbuddet, så det ligger på det mest hensigtsmæssige tidspunkt på året, hvor de 

involverede personer er mindst belastede. Der skal udarbejdes målsætninger for virksomheden, både 

13 Rosenborg, Jutta af. Bilag 2. 

- 43 - 
 

                                                            



hvad virksomheden vil opnå med et udbud, og hvilke faktorer de indbudte revisionsvirksomheder skal 

bedømmes på. Der skal fastlægges, hvem der skal inviteres, og der skal internt i virksomheden 

fastlægges en ansvarsfordeling og plan for, hvordan udbuddet løbende skal håndteres. Alt i alt er det en 

både omfangsrig og ressourcetung proces, som skal til for at få det bedst mulige udbud, hvilket omvendt 

sætter større krav til de positive sider ved udbud. 

De nye regler om tvungen firmarotation vil betyde, at erhvervslivet vil blive pålagt omkostninger. Et 

synspunkt kan være at udbudsprocessen i Danmark giver anledning til bekymringer, da prisen for 

revisionen kan ende med at stige samtidig med, at kvaliteten bliver dårligere, hvis situationen stilles 

meget groft op. I de tilfælde hvor virksomheden sigter efter at have en stor revisionsvirksomhed til at 

varetage revisionen, er der reelt få at vælge imellem: der er få store revisionsvirksomheder i Danmark i 

dag og ved tvungen firmarotation vil man udelukke den eksisterende revisor i at fortsætte på grund af 

cool-off, hvorved konkurrencen mindskes yderligere. Formålet med firmarotation er at skabe større 

konkurrence, men et bud på effekten af lovgivningen kan være, at dette ikke vil blive tilfældet, men 

nærmere at udfaldet vil være mindre konkurrence. Kravet til rotation vil medføre nogle store 

omkostninger til virksomhederne, da det for det første er omkostningsfuldt at sende revisionen i udbud, 

samtidig vil virksomhederne også have et øget pres på regnskabsafdelingen, når der kommer ny revisor 

ind, da de skal indhente en del viden om virksomheden, som den tidligere revisor vil have i forvejen. Når 

denne tankerække fortsættes, vil forordningen umiddelbart ikke føre til et øget prispres på 

revisionsmarkedet. Det kunne nærmere tænkes, at hvis der kommer et større skel mellem, hvem der 

reviderer, og hvem der rådgiver, vil revisionen blive dyrere. Dette skyldes at revisionsvirksomheder i 

nogle tilfælde tidligere ikke har tjent meget på revisionen, hvor indtjeningen i stedet kom gennem 

tilhørende rådgivning.  

Hvis rådgivningen ikke længere er aktuel, vil dette automatisk medføre, at revisionsvirksomhederne er 

nødt til at tjene på revisionen. Ved en opdeling mellem revision og ikke-revisionsydelser vil det betyde, 

at der er færre på markedet, som kan byde ind på store opgaver, hvor der i forvejen ikke er mange 

aktører14. 

Denne opridsning af mulige ulemper sandsynliggør, at udbud på den positive side skal kunne bære alt 

dette og lidt til, hvis ikke lovgivningen skal medføre en negativ påvirkning. Under interviewet med Lars 

14 Kiertzner, Lars. Bilag 1. 
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Kiertzner udtrykte han bekymringer som ovenstående. Min vurdering af ovenstående negative sider er, 

at når der er tale om et eksempel, hvor virksomhederne ønsker en stor revisionsvirksomhed til at udføre 

revisionen, vil cool-off og forbuddet imod både at være revisor og yde rådgivning, nødvendigvis 

begrænse antallet af potentielle revisorer og derved begrænse konkurrencen, dog vurderer jeg ikke, at 

dette vil påvirke, hvorvidt virksomheden vil sende revisionen i udbud, eller om et udbud vil medføre 

væsentlige prisstigninger. 

Ovenstående udtalelser omkring omkostninger og risikoen for mindre konkurrence og højere priser 

berører et antal forskellige områder, men gennemgående gives der udtryk for, at der findes en række 

forhold i forbindelse med et udbud, som kan være omkostningstunge for en virksomhed, hvilket isoleret 

ville indikere, at virksomheder ikke bør sende deres revision i udbud frivilligt. 

Indledningsvist blev nævnt, at hvis virksomheder anvender udbud frivilligt, vil det være fordi der er 

fordele, som vil kunne mere end opveje de omkostninger, som de også vil kunne få på den baggrund. 

Formålet med et udbud er at skabe konkurrence omkring det udbudte. Almindelig konkurrenceteori 

forklarer, at højere konkurrence medfører lavere priser, hvis ingen andre parametre ændres. Dette 

betyder altså, at teorien bag et udbud peger imod, at revisionshonoraret for revisionen vil blive mindre 

eller ydelsen omfatte mere arbejde, i hvert fald groft forklaret. Besparelsen på revisionshonoraret 

behøver dog ikke være en primær årsag til, at en virksomhed vælger at sende deres revision i udbud, 

som Jutta af Rosenborg også udtrykte det under interviewet: ”prisen behøver ikke være afgørende for 

valget af revisor”, hun peger selv på, at kemien med revisor er af større betydning15, underforstået at de 

faglige kompetencer er tilstede. Selvom et mindre revisionshonorar ikke nødvendigvis er drivkraften for 

et udbud, vil et mindre revisionshonorar for den ønskede ydelse kunne være en af fordelene ved at have 

sendt revisionen i udbud. Der er dog en naturlig grænse for hvor lavt et revisionshonorar kan blive, da 

revision kræver en vis mængde arbejde, som en revisor skal udføre for at kunne afgive en 

revisionspåtegning. Dette betyder, at det ikke er alle tilfælde, hvor revisionshonoraret vil kunne sænkes 

som følge af et udbud. Til gengæld vil et udbud som minimum være en kontrol af, om revisionshonoraret 

følger markedet. Dette punkt med det nuværende niveau for revisionshonorarer, kommer jeg nærmere 

ind på senere. 

15 Rosenborg, Jutta af. Bilag 2. 
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Et udbud af revisionsydelsen vil ligeledes bibringe, at friske øjne ser på revisionen og selve 

udbudsprocessen muliggør, at en virksomhed kan finde ud af hvordan forskellige revisionsvirksomheder 

ville håndtere revisionsprocessen, hvis de blev valgt, både i forhold til planlægning, omfang, væsentlige 

områder og hvordan disse ville blive håndteret. Jutta af Rosenborg udtrykte under interviewet, at det 

altid ville være sundt for en virksomhed, at der kom et par friske øjne på16, hvilket en udbudsproces 

netop vil bibringe. 

En fordel ved at sende revisionen i udbud, og som er et meget vigtigt punkt i forhold til de nye EU-regler 

med blandt andet tvungen firmarotation og større opdeling mellem revision og rådgivning er, at 

udbuddet og tilhørende revisorskifte, i hvert fald i tilfældet af tvungen rotation, hvor udfaldet kun kan 

blive et revisorskifte, skal sikre en større uafhængighed fra revisors side. Det er et grundelement for 

udstedelsen af EU-reguleringen, at sikre større uafhængighed fra revisors side for derved at kunne 

afværge en finanskrise i fremtiden. Som det er beskrevet under teorien i den juridiske del, er 

uafhængighed og ønsket om at undgå interessekonflikter drivkraften bag den nye EU-regulering. Denne 

uafhængighed skal derfor bidrage med større kvalitet i form af et retvisende billede af virksomhedernes 

økonomiske status, eller rettere mindske risikoen for at ikke give et retvisende billede. 

Med udgangspunkt i at virksomhedsledelserne generelt er retskafne, og at der ikke tages hensyn til 

enkelte individers tilbøjelighed til besvigelser, vil større kvalitet og derved sikkerhed generelt være en 

fordel, som virksomhederne tager med i beslutningsprocessen. 

Teorien i at udsætte en ydelse som revision for et udbud er, at virksomheden, som gennemgår denne 

proces, vil få en god ydelse til en konkurrencedygtig pris. Helt basalt er et udbud en måde at 

konkurrenceudsætte en ydelse, som en køber ønsker, for at give køber bedst mulige vilkår ved købet. Ud 

fra dette vil det, fra virksomhedens side, være fornuftigt at anvende udbud. Under interviewene med 

henholdsvis Kristian Koktvedgaard og Jakob Scharff, fra Dansk Industri og Dansk Erhverv, udtrykte de 

begge, at netop dette forhold var en stor fordel ved anvendelsen af udbud for den enkelte virksomhed. I 

følgende citat beskriver Kristian Koktvedgaard det positive ved udbud: 

16 Rosenborg, Jutta af. Bilag 2. 
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”Generelt er det sundt at konkurrenceudsætte de ydelser, der købes. Dansk Industri 

støtter generelt dette. Et godt tilrettelagt udbud bør sikre en god ydelse til en 

konkurrencedygtig pris”17 

Som det beskrives, er der en klar fordel ved anvendelse af udbud, hvilket jeg vurderer som en faktor for 

hvorfor virksomheder frivilligt vælger at sende deres revision i udbud. Hertil kommer, at der i forbindelse 

med udbud er en række omkostninger for alle involverede parter, som skal medregnes. Her tænkes på 

virksomhedens omkostninger i tidsforbrug til udarbejdelse af udbudsmateriale og håndtering af 

processen, og for revisionsvirksomhederne er omkostningerne til at udarbejde tilbud og deltagelse i 

møder.  

Ved anvendelsen af udbud bruges ressourcer på at muliggøre konkurrenceudsættelsen og det vil derfor 

være virksomhedens vurdering, at den merværdi, de opnår ved at anvende udbud, såsom god ydelse og 

konkurrencedygtig pris, som det blev beskrevet af Kristian Koktvedgaard, vil skulle kunne opveje de 

omkostninger, som virksomheden bruger på processen. På denne baggrund kan det sluttes, at hvis en 

virksomhed sender sin revision i udbud, bør denne have en indledende vurdering og være nået frem til, 

at den ydelse, som de får nu, vil kunne forbedres tilstrækkeligt på et eller flere parametre til at kunne 

dække omkostningerne. 

At sende revisionen af en virksomhed i udbud kan være drevet af mange forskellige faktorer. Overordnet 

kan virksomheden enten være tvunget til at sende revisionen i udbud på grund af de nye EU-regler, 

hvilket først vil være en mulig situation efter reglernes ikrafttræden, eller virksomheden kan have valgt 

frivilligt at sende revisionen i udbud. Vælger en virksomhed frivilligt at sende revisionen i udbud, vil dette 

være ud fra en vurdering af, at virksomheden kan opnå noget ønskværdigt herved, hvilket kan måles som 

forskellige faktorer. Disse faktorer vil i større eller mindre grad komme til udtryk og konkretiseres under 

virksomhedens forberedelser til et udbud, nærmere bestemt under fastsættelsen af virksomhedens 

målsætninger, hvilket er beskrevet i afhandlingens teoretiske del, hvor FRC's og FEE's Best Practice 

omhandler fastlæggelsen af mål. Målsætningerne er med andre ord de parametre, som virksomheden vil 

anvende til at vurdere og vælge deres fremtidige revisor ud fra. Disse kan variere mellem de enkelte 

virksomheder, hvorfor det ikke kan fastlægges præcist, hvad der altid vil blive lagt til grund for at sende 

revisionen i udbud. 

17 Koktvedgaard, Kristian. Bilag 4. 
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Hertil kommer dog, at den enkelte virksomhed ved at sende deres revision i udbud vil få mulighed for at 

vurdere flere forskellige revisionsvirksomheder på de parametre, som de vægter højest. I teoridelen af 

denne afhandling er beskrevet en undersøgelse, af hvorfor klienter skifter revisor. Af denne 

undersøgelse fremgår det, at parametre væsentlige for valg af revisor typisk er kemien med revisoren, 

revisorens engagement og forståelse for virksomheden samt revisorens faglige dygtighed. Ved disse 

parametre vurderes det sandsynligt, at disse tillægges værdi for PIE-virksomheder. Denne vurdering er 

medtaget af den grund, at den anden afhandling også omhandler andre virksomhedsstørrelser end PIE-

virksomheder. Hvis det anlægges som grundlag, at disse faktorer er de vigtigste for en virksomhed i 

forhold til at vælge den rigtige revisor, da vil et udbud af revisionsydelsen muliggøre, at virksomheden 

får det bedste grundlag for at sammenligne en række udvalgte mulige revisorer og derved forbedre 

virksomhedens grundlag for valg af revisor. Herunder hører også, at virksomhederne gennem interviews 

under udbudsprocessen opnår forståelse for, hvordan den enkelte revisor tænker, og hvordan dette 

harmonerer med virksomheden. Netop denne direkte sammenligning vil anses som en stor fordel og kan 

derfor tillægges en del af grunden for, at nogle virksomheder sender deres revision i udbud, da det vil 

føre til, at beslutningen om, hvem der skal være virksomhedens revisor, bliver truffet på et mere oplyst 

grundlag. 

I forhold til hvorfor virksomheder sender deres revision i udbud, vil jeg videre analysere på det jeg selv vil 

kalde popularitetseffekt eller den afsmittende effekt. Med dette menes, at der synes at være et stigende 

fokus på udbud, ikke kun inden for revision, men generelt. Hvis udbud i stigende grad anvendes inden for 

forskellige brancher både inden for den private og den offentlige sektor, vil der være et psykologisk 

aspekt i, at denne tilgang til proces for valg af revisor er meget normal, hvorfor det kan være mere oplagt 

at vælge at sende revisionen i udbud. I forlængelse af denne mulige ”popularitet” i forhold til 

anvendelsen af udbud, er det samtidig en mulighed, at anvendelse af udbud vil være et signal fra 

virksomhedens ledelse om, at de søger den bedste løsning. Dette er noget, som også blev diskuteret 

med Jutta af Rosenborg, som forklarede, at det kunne være muligt, at netop det at sende en revision i 

udbud i fremtiden vil kunne opfattes som god selskabsledelse, og såfremt dette bliver virkelighed, vil 

tendensen for mængden af udbud bestemt være stigende og derved ikke kun omfatte virksomheder, der 

grundet EU-reguleringen, er tvunget til at sende deres revision i udbud, men formentligt omfatte en 

længere række større virksomheder, bedst beskrevet som virksomhederne i laget lige under PIE-

virksomheder. Dette er dog på nuværende tidspunkt mere spekulation end fakta, men dog en mulig 
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udvikling, og min personlige vurdering er, at dette vil være sandsynligt. Min forventning vil være, at 

anvendelse af en udbudsproces vil være aktuel for virksomheder, der ønsker at signalere god 

selskabsledelse. 

For at sammenfatte ovenstående diskussion af, hvorfor virksomheder vælger at sende deres revision i 

udbud, er det oplagt, at virksomhederne ser en fordel ved dette, ellers ville virksomhederne ikke frivilligt 

vælge at sende deres revision i udbud. Som beskrevet ovenfor er der nogle udfordringer og 

omkostninger for virksomheden ved at sende sin revision i udbud, disse vil som minimum skulle opvejes, 

før virksomheder vil overveje denne mulighed. Nogle af fordelene ved at sende revisionen i udbud vil 

være, at skabe konkurrence mellem revisionsvirksomhederne om, hvem der skal vælges som revisor, 

hvilket vil betyde, at virksomheden vil få en kontrol af størrelsen på deres revisionshonorar og eventuelt 

opnå en besparelse derigennem, desuden vil de få friske øjne og muligt nye vinkler på revisionen under 

udbudsrunden.  Virksomheden får mulighed for at blive orienteret om, hvordan den enkelte 

revisionsvirksomhed vil håndtere nogle af de ting, som virksomheden vægter højt, samt at 

virksomhederne vil få et mere oplyst grundlag at vælge deres kommende revisor ud fra. Virksomhederne 

har altså en række parametre, hvor de vil kunne opnå værdi på forskellig vis og forbedre mulighederne 

for at sikre det bedste valg af revisor for virksomheden. 

 

3.2.1 Delkonklusion 
For at vende tilbage til indledningen, hvor hypotesen for hvorfor, virksomheder sender deres revision i 

udbud, blev gennemgået, er min konklusion at bevæggrundene er forskellige, på samme måde som Best 

Practice indikerer. Hovedårsagerne vurderer jeg som muligheden for: 

• en kontrol af pris og ydelse, 

• at kommunikere med og vurdere kemien med en potentiel ny revisor samt sammensætningen af 

revisionsteams, og 

• overordnet bedre at kunne indsamle informationer og få et mere oplyst grundlag at vælge en 

revisor ud fra. 
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3.3 Modtager af revisors tilbud på en revision 
Beslutningskompetencen for valg af revisor er fastlagt i selskabslovens § 144, som er beskrevet i afsnit 

2.2.1.1, og den ligger hos generalforsamlingen, men generalforsamlingen beslutter dette på baggrund af 

en indstilling fra bestyrelse og revisionsudvalg (såfremt virksomheden har et revisionsudvalg, hvilket vil 

være tilfældet for PIE-virksomheder). Den daglige kontakt for revisor vil typiske være med en 

regnskabschef, økonomichef eller lignende. Min hypotese i forhold til, hvem revisor skal rette et 

revisionstilbud til og anse som direkte modtager er, at revisors tilbud på en revision ikke bør rettes til et 

enkelt individ, men derimod til revisionsudvalget og den daglige kontaktperson, da disse bør blive 

inddraget i en udbudsproces og have indflydelse på indstillingen til valg af revisor. 

Spørgsmålet om modtager og beslutningstager hos en virksomhed er interessant i forhold til, hvordan 

revisionsvirksomheder bør sammensætte og formulere deres tilbud på en revision sendt i udbud. Der er 

nødvendigvis en modtager i en virksomhed, men hvem, der i sidste ende træffer beslutningen om, 

hvilken revisionsvirksomhed, som skal vinde udbuddet, det vil sige beslutningstageren, er givetvis ikke 

entydigt til trods for, at det vil være denne person, som skal være den egentlige modtager af tilbuddet, 

og som tilbuddet skal være tilpasset for at øge revisionsvirksomhedens chancer for at vinde revisionen. 

I forbindelse med at en virksomhed sender sin revision i udbud udarbejdes en mængde 

udbudsmateriale. Da det er op til den enkelte virksomhed at udarbejde dette samt at vurdere, hvor 

omfattende og detaljeret det skal være, vil der naturligt være forskel i hvad en revisionsvirksomhed, som 

er indbudt til deltagelse i udbudsprocessen, har at arbejde med og ud fra. 

Dette betyder, at det kan være svært for en revisionsvirksomhed at identificere den specifikke modtager 

i virksomheden, hvorved der er en risiko for at benytte en forkert vinkel. Det er dog i virksomheden egen 

interesse, at udbudsmaterialet reflekterer, hvad der ønskes fra en kommende revisors side, hvorfor de 

overordnede linier ikke bør være en stor udfordring. Men uden krav til udbudsmaterialet vil tilbuddene 

ligeledes være af svingende kvalitet. Det er min vurdering, at der helt overordnet vil være en 

sammenhæng mellem størrelsen af virksomheden og udbudsmaterialets kvalitet, da større virksomheder 

typisk vil være mere komplicerede og derfor kræve mere information til revisor for at kunne modtage 

kvalificerede tilbud. Til gengæld er der også større risiko for at udelade væsentlige oplysninger, men da 

større virksomheder generelt vil være mere ressourcestærke, vil de have bedre forudsætninger for at 

investere den tid, som skal lægges i at udarbejde udbudsmateriale af høj kvalitet. 
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Når der ses på, hvem der træffer beslutningen om hvilken revisionsvirksomhed, der skal vinde en 

udbudsrunde, eller hvor i virksomheden denne beslutning træffes, vil det nødvendigvis afhænge meget 

af den enkelte virksomheds organisation. Som beskrevet under teorien i den juridiske del skal revisor 

vælges på virksomhedens generalforsamling med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 144, hvorfor 

beslutningen ultimativt ligger hos generalforsamlingen. Processen starter dog ikke hos 

generalforsamlingen, som, hvis virksomheden har et revisionsudvalg, vælger revisor ud fra et 

forudgående arbejde, herunder en indstilling fra revisionsudvalget, jf. revisorlovens § 31. Det er min 

vurdering, at det i sammenhæng med en udbudsrunde ikke er utænkeligt, at når først indstillingen til 

valg af revisor når til generalforsamlingen, er valget reelt truffet, hvorfor dette valg vil kunne 

kategoriseres som en formsag. 

Grundet indgående kendskab til udbud set fra virksomhedens side, blev Jutta af Rosenborg interviewet 

omkring hendes kendskab til dette. Hun forklarede, at for at få det bedste udfald af en udbudsproces, 

mener hun at det skal være en fælles opgave delt mellem bestyrelse, revisionsudvalg og CFO, som tages 

med på råd, da denne vil have størst kontakt med revisoren i dagligdagen. CFO bør inddrages, da denne 

skal kunne arbejde sammen med revisoren og vil have en faglig forudsætning for at vide, hvad man bør 

efterspørge hos revisor, som bestyrelse og revisionsudvalg ikke har. Revisionsudvalget skal være del af 

processen, da dette skal lave en indstilling til valg af revisor til bestyrelsen og skal kunne stå inde for 

denne anbefaling. Ultimativt ligger ansvaret dog hos generalforsamlingen. Ud fra dette understøttes mit 

ovenstående udsagn. 

Dette giver ikke et billede af, at det er én specifikt, som i sidste ende træffer valget, og det vil højst 

sandsynligt variere imellem de enkelte virksomheder, men hvad Jutta af Rosenborg udtrykte var, at 

beslutningen om valg af revisor træffes på baggrund af en samlet vurdering fra en række forskellige 

personer i forskellige stillinger hos virksomheden, hvorved en modtager af et givent tilbud ud fra dette 

vil være både den daglige ledelse, revisionsudvalg og bestyrelse. Hertil kommer, at revisionsudvalg, 

gennem dets funktion og fordi det skal lave en indstilling til bestyrelsen, vil have meget betydning for 

udfaldet, hvorfor disse må regnes som minimum en del af modtagerne af et tilbud på en revision i alle 

tilfælde, da fokus er PIE-virksomheder, hvor revisionsudvalg er et krav, og som også netop er den 

virksomhedstype, der er underlagt de nye EU-regler om tvungen firmarotation.  

En revisionsvirksomhed, som afgiver tilbud på en revision, vil naturligt prøve at målrette tilbuddet 

specifikt til modtageren, som beskrevet i starten af dette afsnit. Tilbuddet skal være gældende for hele 
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virksomheden og favne denne, det skal målrette de elementer, som beslutningstageren prioriterer og 

bør vinkles ud fra beslutningstagerens synsvinkel og forståelse. Dette er en meget generel beskrivelse af 

en tilgang, men på baggrund af ovenstående beskrivelser af udbudsmateriale, og hvor ansvaret kan ligge, 

vil en mere detaljeret beskrivelse ikke være præcis, da det vil afhænge af den enkelte virksomhed. 

 

3.3.1 Delkonklusion 
Den enkelte revisionsvirksomhed vil kun kunne arbejde ud fra de informationer, som haves. Det er vigtigt 

at klarlægge sig hvilke elementer, hvis nogen, der fokuseres på i udbudsmaterialet, virksomhedens 

struktur og ejerskab bør undersøges i videst mulige omfang for at kunne klarlægge, hvem der muligt kan 

være beslutningstageren i udbudsprocessen. Dette skal ikke være et udtryk for, at 

revisionsvirksomhedens tilbud kun skal omhandle samspillet med den funktion, som beslutningstageren 

befinder sig i, men det er vigtigt at kende modtageren for at sikre, at formidling og fokus er korrekt. På 

denne måde vil revisionsvirksomheden sikre sig, at der ikke fragår noget af tilbuddets kvalitet på grund af 

vinkel og fokus, og at tilbuddet derved kun ikke vælges, hvis virksomheden finder, at indholdet er bedre i 

et andet tilbud. Som reaktion på udfordringerne i forhold til at identificere beslutningstageren, vil min 

anbefaling være, at de revisionsvirksomheder, som deltager i en udbudsproces, bør sammensætte deres 

tilbud på en sådan måde, at det ikke udelukker mulige beslutningstagere. Der skal altså sendes et tilbud, 

som svarer direkte på eventuelle punkter, som virksomheden har medtaget i deres udbudsmateriale, der 

skal klarlægges, hvad revisionsvirksomheden selv vil bidrage med i form af revisionsvinkel og lignende, 

og dette skal formuleres, så det målrettes den ledelses- og ejerstruktur, som virksomheden har samt den 

viden, revisionsvirksomheden har om personerne i denne. 

 

3.4 Nuværende revisors hjælp til klienter i forbindelse med forberedelse af kommende 
udbud 
Jeg vil indlede dette afsnit med min hypotese om hvorvidt en nuværende revisor kan hjælpe en klient i 

forberedelsen af et kommende udbud. Ifølge hypotesen har revisor kompetence og viden til at kunne 

bidrage i en sådan proces for derved at forbedre den. 

Indledningsvist kan det fastslås, at som i mange andre sammenhænge vil dette afhænge af den enkelte 

virksomhed. Afhandlingen her har fokus på større virksomheder, hvorfor disse vil have en flere ansatte 

og samtidig bedre mulighed for at håndtere forberedelserne til et udbud internt. Har virksomheden 
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tidligere haft deres revision i udbud, vil den have en hel del viden og erfaring omkring processen, og hvad 

der kræves, hvorfor det formentligt ikke vil være aktuelt, at en nuværende revisor vil kunne hjælpe med 

noget. Omvendt kan erfaringerne også betyde, at virksomheden er opmærksom på, at hvis de skal have 

en optimal udbudsproces, vil arbejdet være for stort til, at de internt kan klare dette og derfor ser sig 

nødsaget til at hyre ekstern hjælp. 

En revisionsvirksomhed vil umiddelbart kende udbudsprocessen bedst fra tilbudsgivers side, da de 

sandsynligvis har deltaget i en række udbud som tilbudsgivere, hvis der er tale om en større 

revisionsvirksomhed.  Såfremt revisionsvirksomheden har medarbejdere med indgående kendskab til at 

sende en revision i udbud set fra virksomhedssiden, for eksempel hvis en eller flere har erhvervserfaring 

fra tidligere ansættelsesforhold, vil disse kunne bidrage med et stort overblik, ved både at kende til Best 

Practice for at sende i udbud, som beskrevet under teorien, men samtidig kan bidrage med erfaringer fra 

revisorsiden, som kan hjælpe virksomheden i fastlæggelsen og rangering af deres kriterier for valg af 

revisor. På denne måde vil en revisor kunne være en særlig kompetent sparringspartner i forhold til 

forberedelsen til at sende sin revision i udbud. Revisoren vil særligt kunne bidrage med revisorers 

anvendelse af udbudsmaterialet og derved hjælpe virksomheden til at udarbejde dette, så det kan løfte 

kvaliteten af de tilbud, som vil blive modtaget. Ligeledes vil en revisor kunne bidrage i forhold til 

fastsættelsen af hvilke krav, der vil skulle stilles til en ny revisor. 

Til denne diskussion hører, at de nye EU-regler blandt andet omhandler forholdet mellem revision og 

rådgivning. Kommissionens ønske, beskrevet i Grønbogen, er et forbud mod at levere ikke-

revisionsydelser. Såfremt rådgivning til brug for et kommende udbud vil blive forbudt, vil denne opgave 

naturligvis ikke længere være aktuel for nuværende revisor. Dog ændres der ikke på, at en revisor vil 

kunne udgøre en kvalificeret sparingspartner, hvorfor det i så tilfælde kunne være aktuelt at agere 

rådgiver for øvrige virksomheder. Revisionsvirksomhederne skal dog være opmærksomme på, om en 

sådan rådgivningsopgave vil udelukke en mulig revisionsopgave og derfor vurdere, hvad de vil satse på. 

Omvendt er det ikke en nødvendighed at hyre en revisionsvirksomhed ind som sparingspartner. Flere 

virksomheder har medarbejdere, i enten finansafdelingen eller ansat i revisionsudvalg, med baggrund i 

revisionsbranchen, hvorved disse givetvis vil kunne bidrage med noget af det samme, som en 

revisionsvirksomhed vil kunne bringe. Derudover findes en række offentligt tilgængelige informationer, 

som virksomhederne vil kunne benytte sig af. Disse omfatter blandt andet FEE’s og FRC’s Best Practice’er 

til at håndtere udbud og vælge revisor, som er beskrevet under teoridelen. 
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3.4.1 Delkonklusion 
Når jeg ser på revisionsvirksomhedernes muligheder for at hjælpe med planlægning af et fremtidigt 

udbud, er det min vurdering, at der i et mindre omfang vil komme opgaver til revisionsvirksomhederne i 

forhold til at hjælpe med at strukturere en god udbudsproces, men jeg mener ikke, at dette vil være 

særligt aktuelt for PIE-virksomheder, da disse har så meget kapacitet internt i virksomhederne, herunder 

revisionsudvalget, og de bør derfor håndtere denne proces alene, og der skal derfor være særlige 

omstændigheder, som bevirker, at eksterne rådgivere skal hyres ind. 

 

3.5 Revisionsvirksomheders håndtering af et stigende antal af udbud 
Håndtering af udbud fra revisionsvirksomhedens side kan klares på flere forskellige måder. Mit 

udgangspunkt og derfor min hypotese er, at revisionsvirksomhederne skal have et fast system og en 

proces med medarbejdere dedikeret hertil for at håndtere fremtidens udbud bedst muligt. 

Et stigende antal af udbud af revisionsydelsen vil medføre, at de enkelte revisionsvirksomheder skal 

fastlægge, hvordan de vil håndtere dette. Det er vigtigt for den enkelte virksomhed, da der ligger en 

mængde arbejde i forbindelse med deltagelsen i udbudsrunder. 

Håndteringen kan foregå på forskellige måder og det er et temperamentsspørgsmål for den enkelte 

virksomhed hvordan det skal løses. Virksomhederne kan vælge at have en helt uformel proces, hvor en 

modtaget anmodning om deltagelse i et udbud bliver uddelegeret ud til den revisor i virksomheden, som 

har tid og kendskab til branchen og så lade denne stå for hele forløbet for dette udbud; altså en ad hoc-

løsning. Modsætningen hertil er, at revisionsvirksomheden har en fast person eller gruppe af personer, 

som skal håndtere forløbene af alle de udbud, som kommer ind. Ud over disse eksempler ligger en lang 

række muligheder derimellem.  

For hver løsningsmodel vil der være fordele og ulemper. Anvendes en ad hoc-løsning, vil arbejdet 

optimalt ligge hos den potentielt underskrivende revisor, som har bedst tid til at håndtere dette, samt at 

denne vil være kontaktpersonen til virksomheden, som sender revisionen i udbud. Modsat vil der være 

en ganske begrænset mængde know-how, da der vil være et længere tidsrum mellem de enkelte 

revisorers håndtering af et udbud, og derfor har de ikke det indgående kendskab, som der ellers vil 

kunne opbygges ved ofte at håndtere udbud. Dette kunne betyde, at processen ikke vil forløbe optimalt, 
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ligesom det for revisionsvirksomheden kan være svært at skabe overblik over de igangværende udbud, 

da håndteringen er fragmenteret. 

Haves en fast person eller gruppe af personer til at håndtere hele processen vil disse kunne opbygge det 

indgående kendskab, men modsat vil der være udfordringer i forhold til kommunikationen med 

klientvirksomheden, da dette bør være den potentielt underskrivende revisor på klienten, som har 

kommunikationen, blandt andet for at klientvirksomheden har mulighed for at vurdere kemien med 

denne. Dette bakkes op af interviewet med Jutta af Rosenborg. 

De to yderpunkter beskrevet ovenfor har hver nogle ulemper, som indikerer, at der bør søges mod en 

alternativ løsning, eventuelt en mellemvej, hvis de fordele, som fremkommer ved hver situation, rigtig 

skal udnyttes. Hvis der først tages udgangspunkt i synspunktet, at virksomheder i en udbudsrunde vil 

have kontakt, specielt ved de fysiske møder, med den eller de potentielt underskrivende revisorer på 

netop denne klient, vil dette udelukke en situation, hvor revisionsvirksomheder har en fast 

arbejdsgruppe som varetager hele udbudsprocessen, og alt der hører herunder. Til gengæld vil en 

arbejdsgruppe kunne skabe nogle synergier, som vil kunne udnyttes i en fremtid med mange udbud. Den 

umiddelbare løsning vil på baggrund af dette være, hvis revisionsvirksomhederne fastsætter en gruppe 

af medarbejdere, som fast skal arbejde med udbud og derved bistå de potentielt underskrivende 

revisorer i den enkelte udbudsproces. De vil kunne opbygge et dybere kendskab til de forskellige 

nuancer, som kan være i en udbudsproces og derved fungere som kompetent supportfunktion og 

sparingspartnere for de enkelte teams. 

En nedsat gruppe vil videre kunne varetage hele den indledende interne proces omkring strukturering af 

den enkelte udbudsproces og deadlines samt sammensætte det potentielle revisionsteam. Hvis en sådan 

gruppe nedsættes, er det vigtigt at afgrænsningen af ansvarsområder er klart fastlagt, så der ikke er tvivl 

om, hvem der varetager forskellige dele af udbudsprocessen. Der bør af denne grund fastsættes 

procedurer, som fastlægger handlingsforløbet samt ansvarsfordelingen mellem den nedsatte 

udbudsgruppe og de enkelte revisionsteams. På denne måde kan udbudsgruppen oparbejde sit 

kendskab og anvende det på invitationer til deltagelse i udbud, men samtidig vil de også skulle 

supportere revisionsteamsene i det omfang det giver mening. Den nedsatte arbejdsgruppe vil ligeledes 

kunne bistå med sikring af, at revisionsvirksomhedens tilbudsmateriale flugter med 

revisionsvirksomhedens værdier og eventuelle fokuspunkter ledelsen kunne ønske skulle afspejles, 

ligesom de vil kunne bistå med generel kvalitetssikring af materialet. 
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En del er personfordelingen omkring hvem, der skal håndtere hvilke opgaver. En anden del er, at 

revisionsvirksomhederne bør overveje, hvordan de IT-teknisk vil håndtere denne opgave. Skal der 

udvikles eller tilkøbes specielle IT-styringsværktøjer til at håndtere processen, eller vil det kunne 

håndteres lige så godt med programmer, som allerede ejes; det er et punkt, som den enkelte 

revisionsvirksomhed bør overveje. Jeg vil ikke gå i dybden med forskellige IT-tekniske forskelle, da dette 

ikke er fokus for afhandlingen; det som skal fremhæves her er, at den enkelte revisionsvirksomhed bør 

overveje sit syn på fremtiden og derfra vurdere, om de allerede har IT-værktøjer til håndtering af 

opgaven, eller om de med fordel kan tilkøbe noget, som vil kunne hjælpe i processen. Min vurdering her 

er, at det essentielle er at få interne forretningsgange på plads, og dernæst kan IT-delen komme 

løbende, så længe det rent faktisk er muligt at udføre arbejdet indledningsvist. 

I tillæg til ovenstående er der flere aspekter, der følger af en fremtid med et stigende antal udbud. En af 

disse er en potentiel nødvendighed for uddannelse inden for henholdsvis projektstyring og salg. 

Projektstyring er påtænkt de medarbejdere, som eventuelt skulle sidde i en udbudsgruppe og styre de 

enkelte forløb. 

Projektstyring er ikke fremmed for en revisionsvirksomhed, da man vil kunne karakterisere de enkelte 

revisioner som projekter, som løber over et år og som kræver planlægning og overholdelse af deadlines. 

Af denne grund vil uddannelse i projektstyringen muligvis ikke være nødvendigt. 

Den anden del er salg. Dette er der naturligvis også kendskab til i en revisionsvirksomhed, da 

virksomheden lever af at sælge ydelser, men når det kommer til udbudsrunder, vil det være den enkelte 

revisor, som skal ud til klienten og præsentere deres tanker omkring revisionstilgang, fokusområder for 

revisionen med videre. Her er det naturligvis vigtigt, at den enkelte revisor er kompetent til at fremlægge 

og sælge deres tilbud. Som det fremgår af afsnit 2.4 Hvordan virksomheder differentierer mellem 

revisorer vægtes kommunikation og personlighed højest. Dette billede af virkeligheden støtter 

interviewet med Jutta af Rosenborg ligeledes. 

Møder med potentielle nye revisorer vægtes meget højt, og kemien er meget afgørende. Derfor er det 

også nødvendigvis vigtigt, at en revisor kan forklare, og derved sælge, tilgangen til en revision, og 

hvordan dette vil hjælpe den enkelte virksomhed. Dette understreger vigtigheden af, at alle 

underskrivende revisorer, som vil kunne komme til at skulle præsentere tilbud på revisioner, har et vist 

niveau i forhold til præsentation og salg, da det helt grundlæggende ikke må være på disse parametre, at 

en revisionsvirksomhed taber en udbudsrunde. Derfor bør revisionsvirksomheder vurdere præsentations 
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og salgsteknikker i højere grad, end der tidligere har været brug for. I denne forbindelse er det også 

væsentligt, at dette ikke blot omhandler generelle præsentations og salgsteknikker. Det er vigtigt, at der 

er fokus på en situation med præsentation af et revisionstilbud, så situationen bliver velkendt for den 

enkelte, og at der inkorporeres parametre, som virksomheder generelt vægter tungt i forbindelse med 

valg af revisor. 

Hver virksomhed har sine egne fokuspunkter under en udbudsrunde og i forbindelse med valg af revisor. 

Disse vil naturligvis ikke altid være ens, men der bør være en række fællestræk, når det ses i stor skala. 

Den enkelte revisor bør derfor arbejde med præsentation og salg blandt andet med fokus på disse 

punkter, så de er vant til at forklare og argumentere i forhold til dette. 

Som en del af håndteringen af udbud og i forlængelse af kommentarerne omkring salg, vil det også være 

oplagt, at revisionsvirksomhederne ser udviklingen som noget, der kan skabe nye arbejdsopgaver. 

Overvejer en virksomhed at sende sin revision i udbud, vil der potentielt ligge en mulighed for, at 

revisionsvirksomheden kan hjælpe i form af rådgivning, både i forhold til virkningerne ved at sende 

revisionen i udbud, og det arbejde det indebærer, hvis det skal gøres ordentligt, men også i forhold til at 

hjælpe med at sammensætte en udbudsproces for virksomheden og potentielt hjælpe med udviklingen 

af virksomhedens udvælgelseskriterier. I denne forbindelse skal det dog, som tidligere bemærket, 

klarlægges, hvorledes muligheden for først at være rådgiver og senere deltager i udbudsprocessen er, og 

dette vil også være noget, som revisionsvirksomheden kan diskutere med klienten i forbindelse med 

indledende samtaler til en mulig rådgivningsopgave. Der tænkes her på, at det rent økonomisk kan være 

uheldigt for en revisionsvirksomhed at få en lille rådgivningsopgave, hvis det blokerer for en mulig stor 

revisionsopgave, og vise versa. Som del af håndteringen af et stigende antal udbud kan altså komme, at 

revisionsvirksomheder skal prioritere hvilke opgave, de vil satse på. 

En væsentlig del af at sende i udbud er, at der skal skabes større konkurrence. Dette kan gælde på en 

række parametre, hvoraf et af dem vil kunne være revisionshonoraret, hvilket der er forskellige 

holdninger til vigtigheden af, hvilket også fremgår af afhandlingen beskrevet i teoridelen18. For at være 

konkurrencedygtig på prisen kræves det, at revisionsvirksomhederne fokuserer på optimering og 

effektivisering af processer internt for derved at kunne tilbyde den mest konkurrencedygtige pris og 

ydelse. 

18 Bøeg, Pernille Riis. 2014. Revisorvalg – en empirisk undersøgelse af, hvordan danske virksomheder differentierer 
mellem revisorer. Cand.merc.aud. 
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Dette er et punkt, som altid vil være aktuelt for enhver profitsøgende virksomhed, netop at optimere 

virksomheden, hvorfor det ikke er den eneste katalysator for en optimeringsproces. Optimering, 

effektivisering, omkostningsminimering er mange sider af samme sag, hvor målet kan opnås på forskellig 

vis. Dette ligger på et strategisk plan for den enkelte revisionsvirksomhed. Der kan arbejdes med en lang 

række forskellige forhold i enhver virksomhed, men hvis fokus lægges på internationale 

revisionsvirksomheder, vil der være et muligt aspekt i udnyttelsen af at være del af et internationalt 

netværk. Med dette tænkes på forhold som udnyttelsen af ressourcer og know-how fra andre lande, hvis 

der skal arbejdes med opgaver, hvor revisionsvirksomheden ikke selv har eksperter. Internationale 

samarbejder omkring administrative forhold, såsom IT-løsninger, eller anden udnyttelse af de 

internationale forhold kan være måder at optimere. Dette kan også være en større grad af 

udstationeringer, hvor medarbejdere i perioder kan arbejde i forskellige lande for at imødegå særligt 

travle perioder national uden at være tvunget til ansættelse af yderligere personale, som vil kunne være 

overflødigt i andre dele af året. Yderligere vil et globalt netværk også være en fordel, hvis virksomheden 

som revideres har selskaber i flere lande. 

Grundet den øgede konkurrence, som vil kunne forventes med flere udbud af revisionsydelsen, vil 

revisionsvirksomheder være tvunget til at gennemgå alle muligheder for optimering, således at de kan 

fortsætte med at konkurrere på et marked, hvor konkurrenterne uden tvivl søger at øge deres 

konkurrencedygtighed. Det vil derfor også være en del af håndteringen af et stigende antal udbud, at 

revisionsvirksomhederne vil forsøge at skære sin egen virksomhed til, så den har de bedste 

forudsætninger for at konkurrere på markedet. 

Ved sammenligning af to konkurrencesituationer: 1) et marked, hvor et revisionsfirma har den samme 

klient i flere årtier i træk, og 2) et marked præget af, at revisioner sendes i udbud jævnligt, vil den 

nuværende udviklingen hen imod et større antal udbud betyde, at revisionsvirksomhederne skal være 

meget dygtige til at sætte sig ind i forskellige brancher, virksomheder og disses visioner. Samtidig skal 

revisionsvirksomhederne være meget dygtige til at aflæse udbudsmateriale for at vurdere, hvilke 

faktorer den enkelte virksomhed særligt værdsætter, da dette netop et noget, som 

revisionsvirksomhederne under en udbudsrunde skal forklare, hvordan de vil håndtere. Udviklingen kan 

betyde en større rotation mellem revisionsvirksomhederne og netop derfor er det vigtigt, at 

revisionsvirksomhederne bliver dygtige til ovenstående i endnu højere grad en tidligere. 

Revisionsvirksomheder har altid skullet kunne sætte sig hurtigt ind i nye virksomheders situation og 
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udpege de særlige problemstillinger, som skal have et større fokus. I og med der vil kunne være et 

sådant skidt til tvungen revisorrotation for klienter og revisionsvirksomheder, vil 

revisionsvirksomhederne skulle kæmpe for at bevare deres forretningsgrundlag, da disse vil kæmpe om 

hvilken revisionsvirksomhed, der bedst demonstrerer evnen til at kunne sætte sig ind i virksomhedernes 

udfordringer, og når dette bliver udtryk for markedssituationen for et stigende antal klienter, bliver det 

endnu vigtigere at mestre dette. 

Som beskrevet af henholdsvis FEE og FRC i deres respektive Best Practice i teoridelen skal den enkelte 

klient fastlægge de punkter, som valget af revisor skal vurderes ud fra. Dette kan variere meget imellem 

de enkelte virksomheder, hvorfor revisionsvirksomhederne skal være gode til at forstå den enkelte 

virksomheds ønsker. Dette er ikke blot afhængigt af hvilken branche virksomheden er i, der kan være 

mange forhold, som spiller ind, herunder ejeres forventninger, revisionsudvalgets samarbejde med 

revisor eller andet. 

Ligesom klientens ønsker skal opfyldes på bedst muligt vis, er det også aktuelt for 

revisionsvirksomhederne at vurdere, hvordan de kan skille sig ud i en situation, hvor flere deltagende 

revisionsvirksomheder i en udbudsrunde, opfylder klientens krav. Netop denne del omkring 

differentiering vil blive videre behandlet under afsnit 3.7 Hvad revisor skal være særligt opmærksom på. 

Tilpasningen hos revisionsvirksomhederne var ligeledes et emne for interviewet med Kristian 

Koktvedgaard og hans udtalelser understøtter min vurdering af nødvendigheden af interne procedurer. 

Han udtalte: 

 ”Det er vigtigt, at få styr på processerne og strømlinet disse, således at tiden primært 

bruges på områder, der skaber værdi for kunderne. Processer til dokumentation af 

arbejdet m.m. bør automatiseres, ligesom selve tilbudsgivningen bør automatiseres. 

En lang række konsulentvirksomheder er allerede gearet til løbende 

konkurrenceudsættelse og udbud, hvorfor der bør søges inspiration her. ”19 

Som det her fremgår, berøres en række områder, som revisionsvirksomhederne bør fokusere på i forhold 

til optimering, så de er gearet til den nuværende og fremtidige markedssituation. Kristian Koktvedgaard 

19 Koktvedgaard, Kristian. Bilag 4. 
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nævner blandt andet en automatisering af selve tilbudsafgivningen, hvilket harmonerer med 

diskussionen tidligere i dette afsnit omhandlende revisionsvirksomheders håndteringen af udbud. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når diskussionen falder på, hvordan revisionsvirksomheder 

bedst håndterer et stigende antal udbud, er det ikke en situation, hvor revisionsvirksomhederne skal 

gennemgå denne tilpasnings- og optimeringsproces på relativt kort tid. Alle revisionsvirksomheder, der 

arbejder med PIE- virksomheder som del af deres kundebase, har selvsagt fulgt hele EU’s proces omkring 

skærpelser af lovgivningen, som har været diskuteret siden EU’s grønbog i 2010. Siden EU vedtog den 

nye lovgivning beskrevet under regulering i det teoretiske afsnit, har revisionsvirksomhederne 

nødvendigvis analyseret hvordan de hver især skal håndtere dette. Dette er ikke et udtryk for, at alle 

revisionsvirksomheder allerede har tilpasset deres virksomhed, men i en række tilfælde vil 

revisionsvirksomhederne på nuværende tidspunkt være i gang med denne proces. Dertil kommer videre, 

at eftersom reglerne endnu ikke er tråd i kraft, vil det ikke kunne siges med sikkerhed, hvordan en 

revisionsvirksomhed bedst tilpasser sig fremtidens revisionsmarked, men som det er set i løbet af den 

senere tid, er udbud ikke blot noget ude i fremtiden, som bliver aktuelt efter EU-reglerne træder i kraft. 

Af en artikel i Berlingske Business 26. februar 201520 fremgår det for eksempel, at virksomheder som 

Egmont, Arla, Danske Bank, Bestseller, DONG Energy, ISS og Nordea på det seneste har haft sendt deres 

revisioner i udbud. Dette viser, at revisionsvirksomhederne på nuværende tidspunkt arbejder med et 

marked, hvor klienterne sender deres revision i udbud, hvorfor det kræver, at revisionsvirksomhederne 

hurtigst muligt får tilpasset deres virksomheder i forhold til de områder, som endnu ikke er tilpasset. Så 

selvom EU-reglerne endnu ikke er trådt i kraft, er det klart min vurdering, at revisionsvirksomhederne 

allerede nu konkurrerer på en del af de parametre, som følger af denne lovgivning, såsom udarbejdelsen 

af tilbud til udbud og præsentationer i denne forbindelse. 

En anden del af håndteringen af et stigende antal udbud er punkterne omkring hvorfor virksomhederne 

vælger denne model forud for valg af revisor. Af tidligere afsnit fremgik det, at virksomhederne 

værdsatte muligheden for tjek af pris og kvalitet samt muligheden for at vurdere kemien med de 

forskellige revisorer. Dette er interessant, da en virksomheds bevæggrunde for at vælge at sende 

revisionen i udbud, vil være sammenfaldende med virksomhedens mål og derfor også de kriterier, som 

virksomhederne vægter i forhold til valg af revisor. Netop de indledende bevæggrunde er derfor noget 

20 Hyltoft, Vibe. 26. februar 2015. 1 år efter: Sådan er status på den store revisorkrig. Berlingske Business. 
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som revisionsvirksomhederne skal være dygtige til at identificere for at øge mulighederne for at blive 

valgt som revisor hos den enkelte virksomhed. 

 

3.5.1 Delkonklusion 
Håndteringen af et stigende antal udbud af revisionsydelser vil som beskrevet ovenfor kunne have 

indflydelse på en længere række områder. Jeg vurderer at revisionsvirksomhederne skal fastlægge 

procedurer for, hvem der skal håndtere processerne og hvis nødvendigt indføre IT-værktøjer til 

projektstyring. For relevante medarbejdere hos revisionsvirksomhederne vil udviklingen føre til 

uddannelse i salg og præsentation, og for virksomhederne som helhed kan det betyde nye 

rådgivningsopgaver omkring vejledning til styring af udbudsprocessen samt rådgivning i forhold til 

fastlæggelsen af mulige vurderingskriterier til brug ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og 

afslutningen af udbudsprocessen. Samlet set er det altså min vurdering, at revisionsvirksomhederne i 

endnu højere grad vil føle det nødvendigt at undersøge forskellige muligheder for at optimere den 

enkelte revisionsvirksomhed for at give sig selv et bedre udgangspunkt i forhold til at konkurrere om 

klienterne. 

 

3.6 Påvirkningen af revisionsmarkedet som følge af EU-reguleringen og et større antal 
udbud af revisioner 
Min indledende hypotese for påvirkningen af revisionsmarkedet som følge af den nye EU-regulering er, 

at markedet vil ændre processen for valg af revisor, og at dette vil tvinge revisionsvirksomheder og 

klienter til at bruge ressourcer på at tilpasse sig og gennemgå udbudsprocesser, men samtidig vil der ikke 

opleves ændringer i kerneydelsen, altså selve revisionen. 

Indledningsvist vil jeg fastslå, at selve revisionen ikke bør blive berørt af de fremhævede dele af de nye 

EU-regler. Med dette menes, at EU-reglerne ikke vedrører de revisionstekniske dele af revisionen, men 

nærmere rammen for revision og derfor vil selve revisionsarbejdet fortsætte upåvirket. Hvem der 

udfører arbejdet, og i hvilket omfang det udføres, vil blive påvirket af reglerne. Med hvem der udfører 

arbejdet menes, at reglerne om firmarotation vil betyde, at der løbende vil være udskiftninger i 

virksomheders revisionsvirksomhed og med omfanget af arbejdet menes, at de nye EU-regler begrænser 

mulighederne for som revisor at sælge tillægsydelser, ligesom presset på revisionsvirksomhederne i form 

af faldende revisionshonorarer vil medføre, at disse vi arbejde på at udvikle mere effektive løsninger i 
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forhold til udførsel af revisionen. Med andre ord vil EU-reglerne kunne ændre hele revisionsmarkedet 

uden at ændre på selve ydelsen. 

Et område hvor reglerne nødvendigvis har direkte påvirkning er, hvor længe en revisionsvirksomhed har 

den samme klient. Da reglerne sætter begrænsninger for dette og tvinger virksomheder til at skifte 

revisor, vil dette nødvendigvis påvirke markedet på en sådan måde, at markedet bliver mere bevægeligt 

således, at PIE-virksomheder kun kan have samme revisionsvirksomhed til at udføre den lovpligtige 

revision i en begrænset periode. Markedet vil opleve, at der kontinuerligt er klienter, som skifter mellem 

revisionsvirksomhederne, hvorfor disse derfor bliver presset til at være meget omskiftelige og 

omstillingsparate. 

På sammen måde som perioden med sammen revisor ændres, fastlægges det også i EU-reglerne, at der 

er en specifik procedure for, hvordan revisor skal vælges. Det vil ikke længere være muligt, at en PIE-

virksomhed har en direktør med en bekendt, som er revisor, og at virksomheden derfor vælger denne 

revisor med tilhørende revisionsvirksomhed ind. PIE-virksomheder bliver nødsaget til at gennemgå en 

udbudsproces inden deres valg af revisor. Det skal dog også bemærkes i denne forbindelse, at kravet om 

at virksomheder gennemgår en udbudsproces, ikke nødvendigvis betyder, at personlige relationer ikke 

længere kan afgøre valget af revisor. Selvom en virksomhed gennemgår en udbudsproces, udelukkes det 

ikke, at der under beslutningen af, hvem der skal være fremtidig revisor, lægges mest vægt på personlige 

relationer, dog vil denne situation ikke kunne være aktuel ved hvert revisorskifte på grund af kravet til 

om tvungen firmarotation. 

En naturlig påvirkning af markedet vil være, at revisionshonorarerne presses, da dette er et element ved 

udbud. En grundtanke i udbud er at skabe konkurrence om en ydelse for at kunne få den bedste ydelse 

til den bedste pris, hvilket inkluderer, at der som del af konkurrencen vil være et pres på prisen. 

Prisen kan ikke presses uendeligt. Revisionsvirksomhederne har visse omkostninger, som skal dækkes 

gennem revisionsarbejdet, og den enkelte revisionsvirksomhed vil derfor generelt have en smertegrænse 

for hvor langt ned de kan tillade sig at gå, når der bydes på en revision. Når jeg ser på det danske 

revisionsmarked, som det ser ud i skrivende stund, er det mit indtryk, at priserne allerede er under stort 

pres og vurderer på baggrund af mine interviews og min personlige erfaring fra revisionsmarkedet, at 

priserne ikke vil falde væsentligt på baggrund af et stigende antal udbud. Fra FSR – Danske revisorers 

side er det ligeledes udtalt: 
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”I foreningen er vi fortsat af den opfattelse, at der ikke er sagligt belæg for at ændre 
rotationsreglerne. Men skulle politikerne alligevel komme til den konklusion, at der 

skal justeres i rotationsreglerne, så bør det ikke ske med henvisning til ønske om mere 
konkurrence. Med fire store internationale udbydere af revisionsydelser er markedet 
kendetegnet ved at være et oligopol – en markedsform der er kendetegnet ved hård 

konkurrence mellem udbyderne og dermed effektive priser og høj produktion. ” 

 

Udtalelsen rettede sig imod EU-kommissionens forslag til lovændringen, som er beskrevet i teoridelen. 

Denne udtalelse understøtter, at der netop nu er hård konkurrence og effektive priser. Det er min 

vurdering at priserne på det danske revisionsmarked på nuværende tidspunkt ikke ligger langt fra 

revisionsvirksomhedernes nuværende smertegrænse. Det kan bemærkes, at priserne med tiden sagtens 

kan falde, men dette vil formentligt nærmere være på baggrund af, at revisionsvirksomhederne har 

effektiviseret deres procedurer og derved oppebærer færre omkostninger, hvorved de får mulighed for 

at skærpe konkurrencen. 

Helt overordnet er indførslen af tvungen firmarotation en speciel situation. Hele situationen omkring 

firmarotation kan give anledning til en vis undren, da der ikke er kendskab til en sådan situation fra 

andre lande, som man kan læne sig op af og derfor ikke reelt kan vide, hvilken betydning denne nye 

lovgivning vil få for markedet. Netop dette vil nødvendigvis give anledning til en vis tvivl omkring 

hvordan markedet påvirkes. Hvis der ikke er fortilfælde med længere erfaring med situationen, vil 

beskrivelsen derfor baseres på de enkelte dele som vides på nuværende tidspunkt og sammensættes til 

en forventning til fremtiden. Under interviewet med Lars Kiertzner forklarede han, at spørgsmålet 

omkring firmarotation tidligere var oppe og vende i USA, men her greb man ind og forbød. Det blev altså 

vurderet, at det ikke ville være fordelagtigt med indførsel af dette i USA, hvilket er særligt interessant, 

når der sammenlignes med EU, som netop har valgt at indføre firmarotation ved lov. På denne baggrund 

vurderes, at det kan medføre en svær indkøringsperiode, hvor der både vil være udfordringer for 

revisorer og for revisionsudvalg i virksomhederne. 

Det vil være svært at forudsige præcis, hvordan markedet vil blive påvirket, men der vil komme en del 

udfordringer som følge af den nye EU-regulering. Udfordringer vil der nødvendigvis være, da 

virksomheder, klienter som revisionsvirksomheder, skal tilpasse deres interne procedurer. 

Sammenligningen med USA er interessant, da den indikerer, at der er nogle væsentlige ulemper ved 

indførsel af tvungen firmarotation, dog er det på denne baggrund ikke muligt at konkludere nærmere, da 
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den amerikanske beslutning kan være truffet af mange forskellige grunde, herunder for eksempel, at 

USA er et meget liberalt land og derfor generelt ønsker stor frihed og et frit marked, hermed sagt at 

baggrunden for ikke at indføre tvungen firmarotation kan være drevet af enten politiske grunde, af 

markedsøkonomiske grunde eller noget helt tredje. 

Da EU-reguleringen sætter krav til tvungen firmarotation ved gennemgang af en udbudsproces, betyder 

dette, at alle deltagere i disse udbudsprocesser er tvunget til at investere de ressourcer, som processen 

kræver. Disse ressourcer, som fremadrettet omtales som transaktionsomkostninger, er væsentlige i 

forhold til hvordan markedet påvirkes af de nye EU-regler. 

Transaktionsomkostningerne kan variere meget, da de fra revisionsvirksomhedens side er udtryk for den 

tid, som er brugt på udarbejdelse af tilbud og deltagelse i eventuelle møder med videre. Derfor kan 

transaktionsomkostningerne også være svære at måle på. Jeg vil dog drage den konklusion, at en del af 

disse omkostninger vil være en ekstraomkostning for markedet i situationer. 

Transaktionsomkostningerne er en ekstra byrde og tynger de virksomheder, som ikke naturligt ville have 

valgt revisor gennem en udbudsproces. Samtidig har de deltagende revisionsvirksomheder også 

transaktionsomkostninger ved deltagelse i et udbud, et område, som blev diskuteret under interviewet 

med Christian Huss21, og for revisionsvirksomhederne er udfaldet endda, at kun en deltager vil ende med 

at vinde revisionsopgaven og derved få en indtægt. For de resterende vil deltagelse i udbuddet være 

direkte omkostningerne, hvilket vil kunne betegnes som ressourcespild. 

Dansk Erhverv har tidligere prøvet at måle på prisen for udarbejdelse af tilbud generelt, hvilket blev 

diskuteret med Jakob Scharff under interviewet. Det er naturligvis meget udfordrende, da det kan 

variere utrolig meget afhængig af branche og virksomhedens størrelse. Undersøgelsen er ikke laver på 

baggrund af revisionsbranchen, hvorfor dette kun er medtager som referenceramme. På baggrund af 

deres undersøgelse, nåede de frem en gennemsnitspris for udarbejdelsen af et tilbud, som lå på 237 

tusinde kr. per styk22. Dette beløb er et udtryk for arbejdstiden til at lave et tilbud, og jeg drager ikke 

konklusionen, at dette også er udtryk for fremtidens revisionsudbud, men beløbet indikerer størrelsen af 

de omkostninger, som kan være forbundet med deltagelsen i udbudsrunder og at disse ikke er 

uvæsentlige. 

21 Huss, Christian. Bilag 3. 
22 Scharff, Jakob. Bilag 5. 
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Når der er tale om større virksomheder, vil transaktionsomkostningerne typisk værre større, grundet 

virksomhedens flere facetter. Størrelsesordnen på omkostningerne kan betyde, at der er færre mulige 

deltagere i et udbud, fordi det ikke er alle revisionsvirksomheder, som kontinuerligt kan bære disse. I 

denne sammenhæng er min vurdering ikke, at de store revisionsvirksomheder ikke kan deltage, men 

derimod at transaktionsomkostningerne sætter en barrierer for, at nye virksomheder kan komme ind på 

markedet, eller at mindre virksomheder kan vokse og konkurrere om revisionen af PIE-virksomheder, på 

samme fod som de store etablerede revisionsvirksomheder. Jeg vil på baggrund af ovenstående vurdere, 

at transaktionsomkostningerne vil have en betydning for markedet. Der vil skabes en indgangsbarriere 

for markeder for så vidt angår revision af PIE-virksomheder, og for eksisterende virksomheder vil det 

betyde meromkostninger i forbindelse med valg af revisor. Yderligere vil en ulempe ved udbud konkret 

være, at på et marked med få større spillere, hvor én tages ud, som følge af de nye EU-regler, vil 

konkurrencen påvirkes negativt. 

Når der analyseres på hvordan revisionsmarkedet bliver påvirket af de nye EU-regler, er det relevant at 

berøre karteldannelse. På baggrund af ovenstående diskussioner omkring udviklingen i konkurrencen på 

revisionsmarkedet, er der indikationer på en større risiko for karteldannelse, end før EU-reglerne træder 

i kraft.  

Dette er noget, som nødvendigvis er et fokus for de danske myndigheder. I forbindelse med den nylige 

fusion mellem det daværende KPMG Danmark og EY var det en forudsætning for fusionen, at 

medarbejdere ikke blev låst af konkurrence- og kundeklausuler, hvis de ønskede at skifte mellem det 

kommende EY og det nyopstartede KPMG. I en artikel i Berlingske Business d. 28. maj 2014 udtalte 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør Agnete Gersing: 

”Det har været afgørende for os, at det nyetablerede KPMG 2014 inden for kort tid 

kan opbygge en medarbejderstab, som sætter det i stand til at servicere allerede 

vundne kunder og deltage i kommende udbud. Dermed kan KPMG 2014 lægge et 

betydeligt konkurrencepres på markedet. ” 

Herved pointeres at konkurrencen på det danske marked er yderst væsentlig for Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, hvilket naturligvis skal være tilfældet, når der her er tale om en fusion mellem to 

store virksomheder. 

Baggrunden for at denne fusion inddrages er netop, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagde så stor 
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vægt på, at revisionsmarkedet ikke måtte blive ændret, så det havde færre men større aktører på 

markedet. Konkurrencen måtte med andre ord ikke måtte reduceres betydeligt grundet fusionen. 

Dette begrundes blandt andet med, at risikoen for karteldannelse øges i takt med, at der er færre større 

aktører på markedet, som derfor lettere vil kunne lave stiltiende prisaftaler eller markedsdelinger for 

derved at presse prisen op. 

Denne risiko bør også vurderes i lyset af de nye EU-regler, da disse regler for at øge kvaliteten af 

revisionen også ændrer på konkurrencen. Som det tidligere er diskuteret, er der flere vinkler på 

ændringen i konkurrencen. I mine interviews er der udtrykt forskellige holdninger til påvirkningen af 

konkurrencen, Lars Kiertzner vurderede, at reglerne givetvis ville medføre mindre konkurrence, hvor 

Dansk Erhverv og Dansk Industri har udtalt håb om øget konkurrence, ligesom det fra EU Kommissionen 

også er et ønske, at reglerne vil medføre øget konkurrence. Da reglerne omhandler PIE-virksomheder, 

som efter min opfattelse typisk har et af de store revisionshuse som revisor og formentligt gerne vil 

fortsætte sådan, vil tvungen firmarotation udelukke den eksisterende revisor ved rotationen. Samtidig 

udelukkes potentielt endnu en revisionsvirksomhed grundet opdelingen mellem revision og rådgivning. 

Derved kan der ved en rotation reelt ende med kun at være et par mulige revisorer, hvorfor risikoen for 

karteldannelse mellem de få virksomheder er reel. 

Hertil kommer dog, at som det danske marked for revision ser ud nu, vurderer jeg personligt ikke, at der 

er indikationer på karteldannelse af nogen art. Situationen er nærmere modsat med en yderst skarp 

konkurrence og meget pressede priser, men risikoen kan dog stadig ikke udelukkes, hvis der ses på en 

længere årrække. 

Når der analyseres på, hvordan det danske revisionsmarked påvirkes af de nye EU-regler, skal det holdes 

for øje, at reglerne som tidligere beskrevet kun gælder PIE-virksomheder og derfor ikke alle 

virksomheder, hvilket betyder, at omfanget af reglernes påvirkning er mindre vidtrækkende end som så. 

På nuværende tidspunkt er definitionen af en PIE-virksomhed i Danmark relativ bred, men i forbindelse 

med de nye EU-regler kan det være, at denne definition ændres, så den ligger mere op af EU’s definition 

end den nuværende mere vidtrækkende definition beskrevet under reguleringen. Dette var et område, 

som blev behandlet under det primært juridiske interview med Lars Kiertzner fra FSR – Danske Revisorer, 

som udtrykte en forventning til, at den danske definition af ’virksomheder af offentlig interesse’ vil blive 

ændret. På tidspunktet for interviewet var der netop kommet et høringsforslag, som lagde op til en 
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ændring af definitionen for så vidt angår finansielle virksomheder og derudover udtrykte Lars Kiertzner 

en forventning til, at de øvrige definitioner fastlagt i revisorloven ligeledes vil blive tilpasset, så disse har 

sammenhæng med kravene i EU-reguleringen i forhold til hvilke virksomheder, der skal omfattes af den 

nye EU-regulering. Denne tilpasning vil jeg også vurdere forventelig, da sammensætningen i kravene fra 

EU’s side er lavet for at målrette PIE-virksomheder, og her har man fra EU’s side naturligvis tænkt på PIE-

virksomheder som efter EU’s egne om mindre omfangsrige definition. Det er derfor nærtliggende at tro, 

at de danske myndigheder vil tilpasse den danske definition af PIE-virksomheder på grund af de krav, 

som ellers vil ramme unødigt bredt. 

 

3.6.1 Delkonklusion 
Det er min vurdering, at påvirkningen af revisionsmarkedet som følger af EU-reguleringen og et større 

antal udbud af revisioner er, at revisionsmarkedet bliver mere bevægeligt. Grundet reglerne om tvungen 

firmarotation vil der oftere være virksomheder, som skifter revisionsvirksomhed, hvorfor fordelingen af 

klienter mellem revisionsvirksomhederne vil blive mere flydende og uforudsigelig. En del af processen 

for tvungen firmarotation, for PIE-virksomheder, er udbudsprocessen, hvor jeg vurderer, at 

revisionsvirksomhederne vil være nødsaget til at fastlægge interne procedurer til håndteringen af dette 

og i et vist omfang have en support-funktion bestående af medarbejdere, som arbejder meget med 

deltagelsen i udbud for at samle erfaringerne. En anden påvirkning af revisionsmarkedet er, at der ved et 

udbud kan være situationer, hvor kun et begrænset antal revisionsvirksomheder kan deltage grundet 

både rotationsreglerne, som betyder at samme revisionsvirksomhed ikke må genvælges, samt forbuddet 

mod både at være revisor og rådgiver. Således kan to større revisionsvirksomheder udelukkes fra et 

udbud, hvor der indledningsvis i visse tilfælde kun har været en håndfuld mulige kandidater og derfor 

kun et enkelt par tilbage til slut. Ydermere vil en påvirkning være, at både klienter og 

revisionsvirksomheder bliver pålagt en mængde transaktionsomkostninger forbundet med gennemførsel 

af et udbud, hvorfor alle parter er tvunget til at bruge ressourcer på gennemførsel af denne proces, 

ligesom dette opstiller en indgangsbarriere i forhold til nye og mindre revisionsvirksomheder. 

 

3.7 Hvad skal revisor være særligt opmærksom på 
Den nye EU-regulering bringer en række nye elementer til revisionsmarkedet, hvorfor min hypotese er, 

at revisors opmærksomhed særligt skal være på tre dele, 1+2) virksomhedens ønsker under en 

- 67 - 
 



udbudsproces både i form af processen og virksomhedens mål, samt 3) hvilken modtager der er for 

tilbud på revisioner.  

Af den ovenstående analyse fremgår det, at revisionsvirksomhederne har en række områder, som et 

revisionsmarked med øget fokus på udbud vil iscenesætte, men for at starte ved begyndelsen er 

udgangspunktet for revision, som beskrevet i afsnit 2.1 Baggrunden for revision, at der helt overordnet 

skal være en verifikation af informationer fra en tredjemand, som i denne sammenhæng er revisoren. 

Revisoren skal bibringe sikkerhed og tillid, hvorfor revisoren selv er nødsaget til at udstråle dette. 

Indledningsvist vil jeg fastlægge, at grundlæggende for revisors gøren og laden er, at alt er gennemsyret 

af en faglig styrke, som kan forsikre modtagere om, at revisoren er kompetent til sit arbejde og evner at 

bibringe den sikkerhed, der søges. Det kan hurtigt fremstilles som utopi, at der overhovedet skal 

kommenteres på dette, men jeg fremhæver det, fordi det er så grundlæggende for en revisors arbejde, 

at revisoren forbindes med professionalisme, faglighed og tillid. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil 

muligheden for for eksempel at vinde en revision, som sendes i udbud, ikke være tilstede. Det handler 

om de personlige kvaliteter, som også Jutta af Rosenborg fremhævede som yderst vigtige for et valg af 

revisor, og det er derfor vigtigt, at revisor altid er opmærksom på baggrunden for og formålet med 

revision for at kunne udstråle de rette kvaliteter. 

Når jeg ser på afhandlingens fokus i sammenhæng med, hvad revisor skal være opmærksom på, er der 

en rækker områder, som jeg vil fremhæve. 

Et særligt interessant men også meget udfordrende område er at identificere modtageren for 

tilbudsafgivelsen. Med dette menes den direkte person eller gruppe af personer, som endeligt træffer 

beslutningen om, hvem der vælges som revisor. Når der er tale om større virksomheder, hvilket er 

tilfældet, når det omhandler PIE-virksomheder, så vil beslutningen omkring, hvem der skal være 

virksomhedens revisor, ligge hos flere led. Som det fremgår af teoridelen ligger beslutningskompetencen 

hos generalforsamlingen, men forud for valget går en længere proces, særligt når der er tale om en 

udbudsproces. Generalforsamlingens valg træffes på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen, og 

bestyrelsens indstilling fremkommer på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Hertil kommer 

endvidere, at det vil være meget aktuelt at inddrage revisionens kontaktperson i økonomifunktionen i 

beslutningsprocessen. Dette betyder, at der et sted i den ovennævnte kæde på et tidspunkt træffes et 

valg om, at en bestemt revisionsvirksomhed skal indstilles til valg som revisor. 

Det er nærliggende at fastslå, at beslutningen træffes af revisionsudvalget, som i første omgang laver en 

- 68 - 
 



indstilling til bestyrelsen, men dertil er det væsentligt at kende baggrunden for indstillingen. Laves 

indstillingen primært på baggrund af et scoreboard, hvor der måles på en række parametre i 

udbudsprocessen, som beskrevet af FEE og FRC, vægtes det tungest med økonomifunktionens input 

omkring samarbejde med forskellige revisorer, er det revisionsudvalgets eget samarbejde med 

revisionen, er der stærke ønsker fra bestyrelsen til valg af revisor eller indstilles der på baggrund af 

personlige relationer? Uden at kende denne baggrund vil det være svært for en revisionsvirksomhed at 

skrive et tilbud, som præcist rammer den person, som i sidste ende træffer beslutningen og på de 

parametre, som lægges til grund. Jeg vil vurdere, at det ikke er ønsket hos en virksomhed, at 

revisionsvirksomheden nødvendigvis ved dette, da udbudsprocessen skal gavne hele virksomheden og 

ikke ende i forsøg på påvirkning af en enkeltperson. 

Revisionsvirksomhederne kan dog have en vis viden om dette med hensyn til nogle virksomheder, 

baseret på historisk kendskab til klienten og lignende. Såfremt en revisionsvirksomhed ikke har noget 

kendskab på forhånd, bør udbudsmaterialet udarbejdet af virksomheden anvendes til skildring af, hvilke 

områder virksomheden, og derved også personen med det endelige valg, vægter højt hos en revisor, og 

derfor må dette være fokus for tilbuddet, hvor svært dette end er grundet svingende kvalitet i 

udbudsmaterialet. Målretningen må derfor være en sekundær part baseret på virksomhedsstrukturen. 

Med den mulige tvivl om præcis hvilken person, en revisionsvirksomhed skal målrette et tilbud på en 

revision imod, kan det anspore revisionsvirksomhederne til i stedet at øge fokus på andre dele. Her vil 

jeg anbefale revisionsvirksomhederne at arbejde med skildringen af de områder, som kan adskille dem 

fra andre revisionsvirksomheder. En bred opfattelse af revision er, at det er en standardiseret service, 

som ikke varierer særligt, hvis den leveres af en af de større revisionsvirksomheder i Danmark. Ved en 

sådan opfattelse er det vigtigt for den enkelte revisionsvirksomhed at være helt klar på, hvordan denne 

kan skille sig ud, generelt omkring virksomheden, internationalt netværk eller andet. Konkret for det 

enkelte udbud kan være, om der i netværket er medarbejdere med speciale/indgående kendskab til 

branchen eller typen af virksomheder, for eksempel hvis medarbejdere har været revisor for 

datterselskaber eller koncernforbundne selskaber og derved har et bedre udgangspunkt for en god 

revisionsproces. 

Uafhængigt af hvilke elementer revisionsvirksomhederne vælger at ville sælge sig på, er det vigtig at de 

har to sider af dette: den første at være konsistente på nogle særlige områder, som overordnet skal være 

knyttet til virksomheden og offentlighedens kendskab af denne. Den anden del skal være mere designet 
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til den enkelte potentielle klient og vise, hvordan revisionsvirksomheden har særlige kvalifikationer for at 

skulle vælges som revisor. Disse særligt designede dele af tilbuddet bør naturligvis være stærkt knyttet til 

virksomheden og dennes ønsker, som beskrevet i udbudsmaterialet direkte eller indirekte. Ønsker som 

virksomheden i en eller anden grad bør have med i udbudsmaterialet, hvis de har forsøgt til vis grad at 

følge Best Practice som beskrevet i teoridelen. 

En del af udbudsprocessen, som revisor skal være særlig opmærksom på, er, at den underskrivende 

revisor som repræsenterer revisionsvirksomheden er af stor betydning. Denne revisor skal udstråle de 

kvaliteter, som revisionsvirksomheden har indbygget i deres tilbud, og det er denne revisor, som 

virksomheden vil vurdere under en udbudsproces. Der er derfor naturligt, at den underskrivende revisor 

skal udvise forståelse for virksomheden og udstråle de faglige kompetencer, som virksomheden søger. 

I forhold til faglige kompetencer, vil en statsautoriseret revisor være godt stillet grundet den høje 

uddannelse, som autoriseringen kræver, men revisoren skal kunne formidle hvordan dette anvendes i 

sammenhæng med den enkelte virksomhed. Det er særlig vigtigt, at revisoren tydeligt udviser forståelse 

for virksomheden, da dette har betydning for et andet væsentligt forhold: kemien mellem 

underskrivende revisor og virksomheden. 

Det er min vurdering, at kemien er et meget væsentligt forhold. Dette begrundes i, at virksomheden 

indledningsvist har inviteret nogle udvalgte revisionsvirksomheder til deltagelse i udbuddet. Ved denne 

udvælgelse har virksomheden lavet deres indledende sortering, hvorfor de deltagende 

revisionsvirksomheder altovervejende vil have de faglige kompetencer til at varetage revisionen. Af 

denne grund bliver de faglige kompetencer ikke tungen på vægtskålen, da der typisk er flere 

revisionsvirksomheder, som opfylder kravene her. Valget af revisor kan blive afgjort på andre parametre, 

og her spiller kemien en stor rolle, hvilket understøttes af afhandlingen beskrevet under teorien, om 

hvordan der differentieres mellem revisorer, samt af interviewet med Jutta af Rosenborg. 

Et særligt fokus bør ligeledes være på virksomhedes planlagte udbudsforløb. Dette betyder, at hvis 

virksomheden ikke eksplicit har forklaret sine forventninger til udbudsforløbet, herunder deadlines og 

revisors input, bør revisor lave en forventningsafstemning, for ikke unødigt at belaste virksomheden med 

forsinkelser. I forlængelse af dette kommer virksomhedens ønsker til deres kommende revisor. Måden 

hvorpå virksomheden bedst kan sikre, at de vælger den bedste kandidat som revisor, er ved at udarbejde 

et godt udbudsmateriale, som blandt andet afspejler deres ønsker til revisor. Af denne grund er det 
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meget væsentligt, at revisionsvirksomhederne i en udbudsproces arbejder ud fra de oplysninger, som 

udbudsmaterialet indeholder.  

I forlængelse af de berørte områder ovenfor i dette afsnit, vil jeg gøre det klart, at mange dele kommer 

som en selvfølge i ”revisions-verdenen”. Naturligvis skal man være professionel, fagligt stærk og være 

opmærksom på klientens ønsker, men det er stadig ikke noget, der kommer af sig selv. Det vil altid være 

aktuelt for den enkelte revisor at forbedre sig fagligt og/eller personligt. Så snart udviklingen stoppes, vil 

virksomheden tabe terræn på markedet, for alle vil stræbe efter udviklingsmuligheder og forbedringer. 

 

3.7.1 Delkonklusion 
Hypotesen for afsnittet fremlagde, at revisor skal være opmærksom på virksomhedens ønske for 

udbudsprocessen, deres mål hermed, samt hvem modtageren af tilbuddet på revisionen er. Ud fra 

diskussionen vil jeg indledende konkludere, at revisors faglighed og uafhængighed er grundlæggende, 

hvorfor dette nødvendigvis skal have fokus. Det er dog min konklusion, at disse forhold kan regnes for en 

forudsætning, når revisor deltager i en udbudsproces, da disse forhold bør være afklaret på forhånd. Af 

denne grund vurderer jeg, at revisor skal have særligt fokus forholdet til virksomheden, hvor forståelsen 

af virksomhedens ønsker og udfordringer bidrager til en god kemi. Hertil kommer, at revisor 

nødvendigvis skal have et stærkt fæste i udbudsmaterialet ved udarbejdelsen af tilbud, da det er i 

virksomhedens egen interesse, at materialet er fyldestgørende. Revisors tilbud skal derfor tilpasses de 

ønsker, som muligt kan udledes af udbudsmaterialet og samtidig vise revisionsvirksomhedens kvaliteter. 
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4.0 Konklusion 
Revisionsvirksomhederne vil gå en fremtid i møde, hvor de vil være nødsaget til at tilpasse sig for at 

imødegå de forhold, som bliver gældende på revisionsmarkedet. 

Udbud af revisionsydelsen berøres af megen regulering. Blandt dette er den nye EU-regulering, som 

medfører, at PIE-virksomheder underlægges nye regler angående den generalforsamlingsvalgte revisor, 

herunder krav om tvungen firmarotation. Ligeledes er udbud underlagt bestemmelserne i selskabsloven 

og revisorloven omhandlende valg af revisor, dog er proceduren for selve udbuddet ureguleret både i 

den nuværende danske ret og i EU-reguleringen. Den enkelte virksomhed er derfor fri til at fastsætte 

denne. 

For virksomheder betyder ændringerne, at de skal kunne håndtere en udbudsproces med det arbejde, 

dette indebærer. Proceduren for håndteringen er fri, men her findes Best Practice til vejledning for 

virksomhederne, som særligt skal sikre en struktureret proces og fastlæggelse af parametre, som revisor 

skal vurderes ud fra. 

Vurderingen af revisorer er afhængig af den enkelte virksomhed og baseres på de krav, som stilles til 

revisor. De faglige kompetencer er grundlæggende, men da flere revisorer typisk vil opfylde dette krav, 

vil faktorer som kemi mellem revisor og virksomhed kunne blive afgørende. 

Revisionsvirksomhederne skal forberede sig på, at de vil opleve et stigende antal af revisionsklienter, 

som sender revisionen i udbud, både som følge af EU-reguleringens krav og som følge af frivillige udbud. 

På grund af stigningen i antallet af udbud er det vigtigt, at revisionsvirksomhederne, i deres håndtering af 

udbud, gør sig klart, på hvilken baggrund virksomheder generelt vælger en udbudsproces. Denne er, at få 

muligheden for nye vinkler på hvordan revisionen an gribes an og få en kontrol af sammenhængen 

mellem pris og ydelse. Når en virksomhed, i den afsluttende fase af et udbud, skal vælge mellem 

kandidater, som alle har de nødvendige faglige kompetencer, vil møderne under udbudsprocessen, give 

virksomheden mulighed for, at vurdere kemien med den potentielt nye revisor. Dette kan ende med at 

være den afgørende faktor. Som gennemgået under både teorien og analysen er udbudsprocessen et 

redskab, som virksomhederne kan anvende for at måle revisorerne på en række ønskede parametre. Af 

denne grund er det essentielt for revisionsvirksomhedernes mulighed for at blive valgt som revisor, at de 

kan udlede, hvad den enkelte virksomhed ønsker fra processen. 
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At udlede virksomheders ønsker til et udbud kan være udfordrende på grund af forskellene i 

fuldstændigheden af det tilgængelige materiale. Som udgangspunkt skal udbudsmaterialet anvendes til 

at vurdere, hvad virksomheden ønsker. Optimalt for revisionsvirksomheden vil være, hvis tilbuddet på en 

revision kan målrettes direkte til det led i virksomheden, som reelt træffer beslutningen om valg af 

revisor. Når fokus er på PIE-virksomheder, vil disse altid have et revisionsudvalg, grundet kravet i 

lovgivningen. Da det ligeledes er fastlagt, at bestyrelsens indstilling til valg af revisor skal ske på baggrund 

af en indstilling fra revisionsudvalget, vil revisionsudvalget naturligt have indflydelse på valget af revisor 

og må anses som beslutningstager, til en vis grad. Det er yderligere vigtigt, at revisionsvirksomhederne i 

deres tilbud tydeligt udtrykker, hvad de kan bidrage med som revisorer, for at markere sig i processen, 

hvor den direkte modtager af tilbuddet kan være svær at identificere. 

Selve udbudsprocessen kan være lang og tidskrævende for en virksomhed, og der kan derfor være 

situationer, hvor styringen vil blive lagt ud til en ekstern part for at mindske belastningen for 

virksomheden. Dog vil dette ikke være normalen for PIE-virksomheder, da de oftest har kapacitet, og 

derved bør kunne fordele opgaver, så de internt kan håndtere opgaven. Det er derfor ikke forventeligt, 

at der vil være en stor mængde opgaver i forhold til rådgivning og styring af udbud for PIE-virksomheder. 

Revisionsvirksomhederne vil være nødsaget til at fastlægge procedurer for hvem der skal håndtere 

processerne og hvis nødvendigt indføre IT-værktøjer til projektstyring. De skal have et fokus på, at de 

enkelte revisorer er tilstrækkeligt kompetente indenfor salg og præsentation til at kunne fremlægge et 

tilbud, som det oplagte valg. Desuden skal revisionsvirksomhederne arbejde på optimering til sikring af, 

at de er konkurrencedygtige på et marked, som vil blive mere bevægeligt i forhold til hvilken 

revisionsvirksomhed, der reviderer hvilke klienter. 

EU-reguleringens betydningen for både virksomheder og markedet er videre, at der vil opstå situationer, 

hvor der grundet lovgivningen er færre mulige deltagere i udbud, hvorfor det isoleret set kan modvirke 

ambitionen om øget konkurrence. Samtidig vil både virksomheder, som sender revisionen i udbud, og de 

deltagende revisionsvirksomheder opleve, at der er omkostninger forbundet hermed. For 

revisionsvirksomhederne afholdes disse omkostninger endda på et område, hvor kun én 

revisionsvirksomhed ender som valgt revisor og senere også vil have en indtægt. For de resterende er 

der kun omkostninger. Markedet vil samlet opleve, at der bliver brugt flere ressourcer på et valg af 

revisor, end tidligere set. 
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For revisionsvirksomhederne kan det konkluderes, at når denne er organiseret, så den har de 

nødvendige faglige kompetencer til at udføre revisionen hos PIE-virksomheder, er vigtigt at fokusere på 

udvikling, både hos medarbejdere og for virksomheden som helhed, for at sikre 

konkurrencedygtigheden. I forhold til udbud skal fokus være på virksomhedernes ønsker, da disse er 

altafgørende for valg af revisor, og i samme forbindelse skal der arbejdes på en god kemi med 

virksomheden, da dette kan være den afgørende faktor i sidste ende.  

Samlet set er påvirkningen af både revisionsvirksomheder og markedet stor. Når virksomheder anvender 

udbud, som proces for valg af revisor, medfører dette, at revisionsvirksomhederne er tvunget til at 

tilpasse sig, både i forhold til den konkrete proces, men ligeledes i forhold overordnet håndtering og 

planlægning i forhold til denne udvikling på markedet. Markedet vil naturligvis opleve et større antal 

udbud, men også at markedet vil have en stor mængde omkostninger til processerne for udbud. Der vil 

således være en tendens til bedre strukturering hos revisionsvirksomhederne, som yderligere vil betyde 

et marked med store indgangsbarrierer for nye og mindre ressourcestærke aktører. 

 

4.1 Perspektivering 
Betydningen af udbud for revisionsvirksomheder og revisionsmarkedet giver anledning til vurdering af, 

hvilken betydning dette vil have på længere sigt. Hvis blikket rettes ud over den nærmeste fremtid til et 

tidspunkt, hvor EU-reglerne er trådt i kraft og har virket en del tid, og hvor PIE-virksomhederne er 

begyndt at rotere revisionsvirksomhed, vil revisionsmarkedet have tilpasset sig. 

Til den tid er det min vurdering, at de store revisionsvirksomheder i Danmark har helt faste procedurer 

for håndtering af udbud, samt en styring på hvornår både egne og konkurrenters klienter skal rotere. 

Dette betyder, at de store revisionsvirksomheder vil håndtere udbud meget professionel og struktureret, 

samtidig vurderer jeg, at de store revisionsvirksomheder, i større grad end tilfældet er i dag, vil have 

revisionen af PIE-virksomheder. Dette skyldes omkostningerne forbundet med deltagelse i udbud, som 

vil udgøre en barriere for mindre revisionsvirksomheder. En effekt af dette er derfor, at konkurrencen 

om revisionen af PIE-virksomheder kan blive mindre, vurderet ud fra antallet af mulige revisorer. 

Et andet forhold, som jeg vurderer meget sandsynlig, er, at rotationen hos virksomhederne vil betyde, at 

virksomheder vil skifte frem og tilbage mellem de samme to revisionsvirksomheder. Hvis udførelsen af 

ikke-revisionsydelser samtidig roteres, modsat af revisionen, mellem de samme revisionsvirksomheder, 
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vil disse kontinuerligt være i kontakt med virksomheden, hvilket betyder, at en overgangsfase efter 

firmarotation vil blive nemmere, hvilket er tiltalende for virksomheden. 
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Bilag 
Bilag 1 
Interviewguide 
 

Interview 

Lars Kiertzner, Chefkonsulent og Ph.D. 

 

 

Praktiske spørgsmål: 

Hvordan må jeg gøre brug af interviewet i specialet? 

Må jeg nævne dig ved navn og eventuelt citere, hvis det skulle være relevant? 

 

 

Til brug for indholdet i specialet: 

 

Mit speciale bliver skrevet ud fra min overbevisning om, at der er en tendens til en større mængde 
udbud på revisionsområdet. 

- Helt indledningsvist: Er det en udvikling du kan nikke genkendende til? 

 

Udbud: 

- Er der noget du mener, at enten en virksomhed som vil sende sin revision i udbud eller et 
revisionshus, som vil byde ind på en udbudt revision bør være opmærksomme på? 

o Lovgivningsmæssigt? 
o Hvilke krav der stilles til revisor? 
o Hvordan revisor bør byde ind? 

 

National lovgivning: 

Der er naturligvis noget lovgivning, der spiller ind ved udbud og revisorskifte. Helt lavpraktisk er der 
reglerne i revisorloven om kontakt til fratrædende revisor og registrering hos erhvervsstyrelsen. 
Selskabsloven fortæller lidt om, at revisor skal vælge på generalforsamling. 
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Jeg ser dig umiddelbart reglen om revisionsudvalg, som en del, der vil kunne have lidt betydning for et 
speciale som dette. 

- Hvordan er dit syn på revisionsudvalgs rolle i forhold til hhv. udbud og valg af revisor? 

 

EU-lovgivning 

- Hvordan er dit syn på om sammensætningen i den nye EU-lovgivning, som sætter krav til 
rotation af revisorer, vil påvirke markedet i Danmark? 

o Vil der skabes større konkurrence? 
o Er udbud ofte blot et redskab til at presse revisionshonoraret? 
o Andre afledte konsekvenser 

 
- Er der noget du gerne havde set anderledes 

 

Fremsyn: 

Hvilken betydning har ovenstående samlet for revisionshusene? 

 

Giver ændringerne i markedet anledning til, at du mener at revisionshusene bør gøre tiltag til at tilpasse 
sig? 

- Noget specifikt? 
- Sammensætning af revisionshuset? 
- Hvordan man agerer i forhold til nuværende og fremtidige klienter? 

 

Afslutningsvist: 

- Er der noget du ville anbefale, at jeg så nærmere på, når jeg skriver et speciale med dette fokus? 

 

Opsummering 
 

Udtaler sig som fagmand, ikke på vegne af FSR. 

Alt må anvendes i specialet ligesom Lars Kiertzner (LK) gerne må nævnes ved navn. 

 

- LK kan godt genkende tendensen med en stigende mængde af udbud af revisioner på markedet. 
Han mener at udviklingen blandt andet skyldes forordningen, som siden EU’s grønbog fra 2010 
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har sat stort fokus særligt på delene omring tvungen firmarotation og begrænsningerne i 
muligheden for at yde rådgivning. 

- Forordningen er nu vedtaget og har virkning fra 17. juni 2016. 
 

- En (besynderlig) del af forordningen er overgangsreglerne omkring hvornår revisor senest skal 
udskiftes. Reglerne fortæller at klienter, som har haft samme revisor i over 20 år senest skal 
rotere i år 2020. Klienter, som har haft samme revisor mellem 11 og 20 år skal senest udskifte 
deres revisor i år 2023. Den besynderlige del er så, at klienter, som har haft samme revisor i 
mindre end 11 år senest skal have skiftet revisor i år 2016. 

o Ud fra en logisk tankegang giver det ikke meget mening at overgangsreglerne fastsætter, 
at de revisorer, som har været på samme klient i kortest tid, er de første der skal 
udskiftes. 

 

- Hvis der ses på reglerne om rådgivning er disse meget komplekse, da der er en række optioner 
som hvert EU-medlemsland skal vurdere om de vil implementere. Umiddelbart kunne man 
forestille sig, at Danmark overvejende vil implementere alle optioner, men dette er bestemt ikke 
samme situation for alle andre EU-lande. 

o Frankrig nævnes som et land, der god kunne overveje en anden tilgang til dette 
spørgsmål. 

o Reglerne betyder også at der i mere udpræget grad kommer til at være spørgsmål til det 
fællesretlige. 
 Derfor er har EU dog også indbudt til en række EU-workshops til at få afklaret en 

række af disse fællesretlige spørgsmål 
• MANGE USIKKERHEDER 

o Hvis man ser på det nationale, er det et stort spørgsmål omkring hvordan denne nye 
lovgivning vil blive implementeret i dansk lovgivning. Hertil kommer: 
 Optionerne 

• Vil medføre en gennemskrivning af revisorloven 
 I Danmark er man nødt til at se på hvor bredt forordningen skal gælde. Dette 

skyldes at man i Danmark har en meget bred fortolkning af hvilke virksomheder 
der karakteriseres som offentligt betydningsfulde 

• Alt under finanstilsynet 
 I Danmark er man i gang med at se på implementeringen af denne lovgivning, 

som omhandler PIE-virksomheder: 
• PIE-virksomhederne i Danmark hører under forskellige dele af det 

offentlige, hhv. Finanstilsynet (f.eks. Finansielle virksomheder), 
Indenrigsministeriet (f.eks. Kommuner) og Erhvervsstyrelsen (Stor C-
virksomheder) 

o Det er lige kommet et høringsforslag fra Finanstilsynet 
vedrørende finansielle virksomheder, som ligger op til en 
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ændring af definitionen på Public Interest Entities, hvor kun 
virksomheder under Solvenstilsynet omfattes fremover 
 (man vil fjerne virksomheder under adfærdstilsynet 

(hvidvask, terror)). 
 Vigtigt, da revisorrotation kun omfatter PIE-

virksomheder. 
o For kommunerne er det mere usikkert hvilken linie man vil 

lægge. Disse hører under Indenrigsministeriet, som umiddelbart 
har et andet syn på økonomi end man f.eks. har i finans- eller 
erhvervstilsynet. LK forklarer derfor at det vil blive en mere 
pædagogisk opgave at forklare hvorfor det vil være i alles 
interesse, hvis definitionen af PIE-virksomheder ændres. 
 Eksempel som det ser ud nu: Hvis man ser på en ganske 

lille kommune, vil denne ikke karakteriseres som 
offentlig betydningsfuld, men hvis man forestiller sig at 
2 små kommuner har en fælles lodseplads, vil det 
automatisk betyde, at de er offentlige betydningsfulde. 
Dette vil for eksempel betyde at der er krav til at disse 
har revisionsudvalg, hvilket vil være utopi for så små 
kommuner. 

• Af denne grund bør de skrives ud, så de ikke er 
PIE-virksomheder. 

o I denne forbindelse skal Erhvervsstyrelsen også nævnes, da Stor 
C-virksomheder hører under denne myndighed. 
 Stor C-virksomheder defineres på nuværende tidspunkt 

som værende PIE-virksomheder. 
• Man bør være opmærksom på, at grænsen for 

hvad der er en Stor C-virksomhed ikke har været 
ændret siden 2003. Tanken med grænsen den 
gang var, at omkring 30 virksomheder ville være 
omfattet. I dag er der nok omkring 150 Stor C-
virksomheder, hvor man bør overveje om de alle 
bør defineres som PIE-virksomheder. 

o Virksomheder som Lego og Grundfoss 
bør karakteriseres som PIE-
virksomheder, da disse er 
levegrundlaget for hele områder i 
Danmark, men man bør samtidig se på 
om ikke grænsen for hvad der er Stor C 
og derfor PIE og om denne skal 
revideres. 
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• Rent praktisk vil fremgangen være, at revisorkommissionen udarbejder 
enten en rapport eller en betænkning, som blandt andet beskriver 
fordele og ulemper ved optionerne. Denne vil være færdig omkring 
næste sommer. Der vil derefter laves et lovforslag hen over efteråret 
(2015) som vil udmønte sig i en fremsættelse af lovforslaget i sommeren 
2016 (hvor forordningen træder i kraft). 

 

- En vigtig ændring ved disse nye regler er, at fællesskabsretten i stor grad skal bidrage til 
fortolkningen af reglerne samt at fortolkning skal ske efter ånden i lovgivningen og ikke bruge de 
etiske regler. 

 

- En del er hvordan forordningen implementeres i Danmark og, som indirekte beskrevet tidligere, 
hvor lempelig tilgang man har til forordningen – her tænkes på optioner med videre. En anden 
del er om man i Danmark vælger at lave nogen skærpelser, hvilket man er i sin fulde ret til. 

o I Danmark har man nogle skærpelser på forskellige områder, herunder vedrørende 
revisionsprotokollen, påtegningskrav ved ulovligheder, supplerende oplysninger med 
videre. 

o Et andet spørgsmål er også hvordan man fremover ved gøre i forhold til ISA og ISQL’er, 
som er sendt ud på et sidespor med denne nye lovgivning. 
 Skal man til at have nationale standarder? 

 

- Processen for EU lovgivningen har være følgende: 
o Det startede hos kommissionen, som i deres oplæg viste, at de ville gå ret langt, forstået 

på den måde, at de ville lave en meget restriktiv lovgivning hvor det kort fortalt ville 
være sådan at hvis du var revisor ville alt andet være forbudt at udføre, med undtagelse 
af et par enkelte konkrete ydelser. 

o Herefter var Rådet, som trak i helt modsatte retning. Deres idé om lovgivningen var 
ligesom Kommissionens ret simpel, men blot i den anden grøft. 

o Det har ført til den aktuelle lovgivning, som er et kompromis mellem de to og derfor er 
blevet ret kompliceret. 

 

- Afledte konsekvenser af denne nye lovgivning kunne tænkes at være, at det for PIE-
virksomheder vil være sådan at et revisionshus kun er revisor eller rådgiver hos en klient grundet 
den komplekse lovgivning og den bedste måde for et revisionsudvalg at overholde dette på er 
denne opdeling. 
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- En anden udfordring i Danmark er, at den nuværende danske oversættelse af forordningen ikke 
er af højeste kvalitet. Dette forklares videre med, at der for eksempel i prospektet er anført, at 
en revisor kan levere forsikringsydelser, hvilket ikke er lovligt. Dette er grundet en dårlig 
oversættelse af det engelske ord ”assurrance”. Videre er der en række eksempler på, at der i 
oversættelsen ikke er differentieret når ordene ”material” og ”significant” er oversat. Her mener 
Lars Kiertzner mindst at have set 50 fejl af denne type. 

 

- Ser man på revisionsudvalg kan der muligvis også ses nogle udfordringer. Et flertal af udvalgets 
medlemmer skal være uafhængige og mindst én skal have regnskabskendskab. Her byder 
spørgsmålet sig: hvordan sikres dette i store koncerner? Det må i hvert fald være svært. Hertil 
kommer også tvivlen omkring hvorvidt uafhængigheden kun er på toppen af koncernen eller det 
rækker længere ned. 

 

- Hvis der samles lidt op på nogle af usikkerhederne som melder sig, så er disse blandt andre at 
virksomheder spørger sig selv om de bør gå i udbud og i givet fald hvornår? Hvordan kommer 
lovgivningen i Danmark som at forme sig? Hvordan gøre praktisk hvor klienter har haft samme 
revisor i mindre end 11 år, når der ikke er overgangsregler? 
 

- Reglerne vil have nogle konsekvenser for revisorer. Disse vil være i form af øgede styringskrav, 
her kunne forestilles nogle på EU-plan og andre der rakte globalt, men for revisorer er også en 
del usikkerheder. 

o Hvad vil det skal hvis for eksempel en tysk revisor udnytter en option, som ikke er 
implementeret i andre lande? Vil dette være styret af national lovgivning? (formentligt). 

o Hvad vil der ske, hvis man uforvarende overtræder lovgivningen, når den er så 
kompleks? Skal Revisoren da fratræde på koncernniveau? Hvad hvis det for eksempel 
”blot” er et lille bitter datterselskab i et andet land, hvor revisoren udfører en ydelse i 
form af bogføring eller andet og derfor overtræder lovgivningen? 

 

- En praktisk udfordring i Danmark, og mange andre lande, bliver at rigtig meget lovgivning skal 
skrives om. 

o Her har kommissionen fortalt, som tidligere nævnt, at man ikke må bruge etiske regler 
som fortolkning. Man skal bruge ånden i lovgivningen. 

 

- Vil denne nye lovgivning og usikkerheden den medfører kunne lede til flere revisorskifte? Det er 
meget muligt. Det kunne for eksempel forestilles at nogle virksomheder vil skifte revisor efter 
2014, så de har en ny revisor i 2015, for derved at skifte tilbage til deres ”gamle” revisor i 2016, 
hvorved de starter med revisoren ’fra scratch’ når reglerne træder i kraft. 
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o Her er det dog vigtigt at holde for øje, at nogle regler er netværksregler og andre er top-
regler. Firmarotation er en top-regel, hvorved kun toppen roterer. 
 I denne forbindelse opstår endnu et uafklaret spørgsmål: Hvis man roterer af, 

må man så gå ind som rådgiver, når man stopper som revisor? 

 

- Alt dette vil naturligvis have en eller anden form for betydning og når der spørges ind til Lars 
Kiertzners bud på hvad dette er, kommer følgende punkter: 

o Formålet med rotation af revisorer er at skabe større konkurrence, men Lars Kiertzners 
bud på effekten af lovgivningen er, at dette ikke vil blive tilfældet. Muligvis vil udfaldet 
være mindre konkurrence. 

o Kravet til rotation vil medføre nogle store omkostninger til virksomhederne, da det for 
det første er omkostningsfuldt hvis man sender sin revision i udbud. Samtidig vil 
virksomhederne også have et øget pres på regnskabsafdelingen, når der kommer ny 
revisor ind, da de skal indhente en del viden om virksomheden, som den gamle revisor 
har i forvejen. 

o Lars Kiertzner mener umiddelbart ikke at forordningen vil føre til et øget prispres på 
revisionsmarkedet. Det kunne nærmere tænkes, at hvis der kommer et større skel 
mellem hvem der reviderer og hvem der rådgiver, vil revisionen blive dyrere. Dette er 
grundet at man tidligere ikke har tjent meget på revisionen med at indtjeningen kom 
gennem tilhørende rådgivning. Hvis rådgivningen ikke længere er aktuel vil dette 
automatisk medføre, at man er nødt til at tjene noget på revisionen 
 Ved en opdeling mellem Revision og NAS (non-audit-services) vil det betyde, at 

der er færre på markedet, som kan byde ind, når man ser på store opgaver, hvor 
der i forvejen ikke er mange aktører. 

 

- Hele situationen med firmarotation undrer i det hele taget Lars Kiertzner, da der ikke er noget 
kendskab til en sådan situation, som man kan læne sig op af. 

o Situationen omkring revisorrotation var oppe og vende i USA, men her greb man ind og 
forbød det ved lov. 
 Dette er særligt interessant, når man nu i EU vælger at indføre dette. 

• Det vil nødvendigvis medføre en svær indkøringsperiode, hvor der både 
vil være udfordringer for revisorer og for revisionsudvalg i 
virksomhederne. 

 

- Hele situationen kommer sådan set fra, at man har en kommissær, som er gal på 
revisionsprofessionen og som det lader til at han mener har ansvaret for hele den finansielle 
krise. 
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- Helt overordnet vurderes det at: 
o Erhvervslivet vil blive pålagt omkostninger. 
o Udbudsprocessen giver anledning til bekymringer, da prisen for revisionen kan ende 

med at stige samtidig med at kvaliteten bliver dårligere. 
o Revisionsudvalg bliver dyre. 

 

- Man vil formentlig indføre optioner i Danmark, dog står stadig spørgsmålet om rotationstid og 
om der vil komme skærpelser i forhold til finansielle virksomheder. 

o Finanstilsynet synes at ville have en lempelig tilgang. 
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Bilag 2 
Interviewguide 
 

Interview 

Jutta af Rosenborg, uddannet stats.aut., har arbejdet som bestyrelsesmedlem og/eller medlem af 
revisionskommiteen i en række større virksomheder siden år 2001. På nuværende tidspunkt 
bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalget, Aberdeen Asset Management 

 

 

Praktiske spørgsmål: 

Hvordan må jeg gøre brug af interviewet i specialet? 

Må jeg nævne dig ved navn og eventuelt citere, hvis det skulle være relevant? 

 

 

Til brug for indholdet i specialet: 

 

Mit speciale bliver skrevet ud fra min overbevisning om, at der er en tendens til en større mængde 
udbud på revisionsområdet. 

- Helt indledningsvist: Er det en udvikling du kan nikke genkendende til? 

 

Udbud: 

- Har du selv deltaget i en udbudsproces? 
o Hvis ja: hvordan forløb den? 

 Hvem var ansvarlig? 
 Fastlagt struktur på forhånd? 
 Var der nogle særlige udfordringer? 

- Er der noget du mener, at en revisionsvirksomhed vil kunne hjælpe med, hvis en virksomhed 
overvejer at sende revisionen i udbud? 

 

- Hvilken betydning har det for en virksomhed, at de sender deres revision i udbud? 
 

- Hvilke fordele mener du, at man kan få ved at sende revisionen i udbud? 
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National lovgivning: 

Der er naturligvis noget lovgivning, der spiller ind ved udbud og revisorskifte. Helt lavpraktisk er der 
reglerne i revisorloven om kontakt til fratrædende revisor og registrering hos erhvervsstyrelsen. 
Selskabsloven fortæller lidt om, at revisor skal vælge på generalforsamling. 

Jeg ser umiddelbart reglen om revisionsudvalg, som en del, der vil kunne have lidt betydning for et 
speciale som dette. 

- Hvordan er dit syn på revisionsudvalgs rolle i forhold til hhv. udbud og valg af revisor? 
- Er der nogle udfordringer ved kravene til revisionsudvalg? 

 

EU-lovgivning 

- Hvordan er dit syn på om sammensætningen i den nye EU-lovgivning (forordningen), som sætter 
krav til rotation af revisorer og begrænsningerne i muligheden for rådgivning når man snakker 
offentligt betydningsfulde virksomheder? 

o Hvordan vil det påvirke virksomhederne? 
o Vil der skabes større konkurrence på revisionsmarkedet? 
o Er udbud ofte blot et redskab til at presse revisionshonoraret? 
o Andre afledte konsekvenser 

- Forordningen med rotation af revisorer mv er vedtaget og træder i kraft 17. juni 2016. Har du 
oplevet en usikkerhed på markedet grundet tvivl om hvordan lovgivningen vil blive 
implementeret i Danmark? 

- Hvordan ser du at denne nye lovgivning vil påvirke revisionsudvalg? 

 

Giver ændringerne i markedet anledning til, at du mener at revisionshusene bør gøre tiltag til at tilpasse 
sig? 

- Sammensætning af revisionshuset? 
- Hvordan man agerer i forhold til nuværende og fremtidige klienter? 

 

Opsummering 
Alt må anvendes i specialet og Jutta må nævnes ved navn. I tilfælde af citater vil Jutta gerne godkende 
først, for at sikre korrekt forståelse. 

 

Udviklingen på revisionsmarkedet: 
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- Jutta fortæller, at hun også selv har set den tendens og at hun mener, at det er noget, som vil 
fortsætte fremover. 

 

- Jutta fortæller at hun flere gange har deltaget i udbudsprocessen i forhold til at udbyde 
revisionen i et selskab, hvor hun var del af bestyrelsen/revisionsudvalget. 

o Auriga Industries A/S, bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget 
o Carnegie Worldwide, bestyrelsesmedlem  
o Zealand Pharma, bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget 

 

- Ansvaret for udbudsprocessen: 
o For at få det bedste udfald mener Jutta at det skal være en fælles opgave mellem 

bestyrelse, revisionsudvalg og CFO, som vil have størst kontakt med revisoren. CFO skal 
ind over, da denne skal kunne arbejde sammen med revisoren og vi have en vinkel til 
hvad man bør efterspørge hos revisor, som bestyrelse og revisionsudvalg ikke har. 
Revisionsudvalget skal være del af processen, da denne skal lave en indstilling til valg af 
revisor til bestyrelsen og skal kunne stå inde for den anbefaling, som gives. Ultimativt 
ligger ansvaret hos generalforsamlingen, som i sidste ende er den der vælger revisor. 

 

- Strukturen på processen: 
o Det afhænger list af virksomhedens størrelse 

 Hos Auriga arbejdede de i et år på at klargøre virksomheden og opbygningen af 
den interne struktur for at gøre klar til udbud af revisionen. 

• For at have den bedst mulige struktur, som vil gøre revisorskifte 
nemmere og revisors arbejde mindre (og billigere). 

 Jutta var også del af udbudsprocessen for to mindre virksomheder (Carnegie og 
Zealand Pharma), som ikke klargjorde sig i samme grad, men hvor hele 
processen stadig var rimelig struktureret. 

o Man er nødsaget til at sørge for at have en struktur på processen for at sikre, at man får 
det rigtige udfald. 

 

- Faktorer for valg af revisor: 
o Pris er ikke nødvendigvis afgørende.  
o Kemi er vigtigt og er en faktor, som Jutta selv lægger vægt på. 
o Afhængigt af virksomheden kan der være specifikke udfordringer, som revisoren skal 

kunne hjælpe med, hvilket kan udelukke nogle firmaer. 
 I forhold til hvor mange forskellige områder et revisionshus kan hjælpe indenfor, 

især når man snakker et ’Big4’-revisionshus, så er det ikke Juttas oplevelse, at 
man fra virksomheden går ud og undersøger hvad revisionshusene kan tilbyde, 
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det har man en rimelig god fornemmelse af i et revisionsudvalg; typisk fra 
erfaring. Man vender den lidt om og tager udgangspunkt i hvad man som 
virksomhed ønsker og der må revisionshusene byde ind på, hvis de kan levere 
ydelsen. 

 

- Særlige udfordringer: 
o I forbindelse med udbud af revisionen på en virksomhed, hvor Jutta sad i bestyrelse og 

revisionsudvalg, har hun været med til at bede et revisionsfirma om at revurdere deres 
bud på revisionen fordi det revisionshonorar, som de krævede for udførsel af revisionen 
var så lavt, at de hos virksomheden ikke var sikre på, at revisoren ville kunne levere det 
de forventede. De mente simpelthen ikke, at det ville kunne hænge sammen økonomisk 
for revisoren og at det ville påvirke kvaliteten af hvad revisoren ville levere. 
 Det var samtidig den eksisterende revisor, som bød så lavt, ca. halv størrelse af 

det eksisterende revisionshonorar. 
• Giver en mærkelig situation og man skal være tryg ved at man vil få det 

man søger 

 

- Hvordan bør en revisionsvirksomhed agere og hvad kan gøres i forbindelse med udbud: 
o Jutta ser meget gerne, at der er en god løbende dialog med revisor. Det er et rigtig 

vigtigt punkt. 
 I den forbindelse vil det også være godt, hvis revisor er lidt proaktiv, så man ikke 

oplever en situation som den med udbuddet hvor eksisterende revisor pludselig 
byder halvt af det eksisterende honorar. Det er noget, som man skal have 
snakket med klienten om på forhånd. 

o Man kan have en form for "MUS-samtaler" mellem revisor og klient, hvor man snakker 
om hvordan det er gået tidligere, hvordan det ser ud lige nu og om der skal ændres 
noget fremadrettet. 

o Jutta har oplevet, at en revisionsvirksomhed tilbød, at man kom et par dage ud til 
kunden uden beregning, hvor man ville lære virksomheden bedre at kende, for at give en 
blødere overgang ved revisorskifte. 

 

- Revisionsmarkedet lige nu oplever Jutta som værende præget af stærk konkurrence. Når hun for 
eksempel sammenligner markedet med det engelske, som Jutta har kendskab til fra blandt andet 
hendes arbejde hos Aberdeen Asset Management, så mener hun at til trods for, at der også er 
udbud af revisioner i England, så er der ikke den samme konkurrence og det samme prispres, 
som hun oplever i Danmark, men det er også noget markedet selv vil regulere fremadrettet. 

 

- Betydningen af at sende revision i udbud: 
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o Det vil give ekstraarbejde for virksomheden. 
 Det er for eksempel krævende at udarbejde udbudsmateriale af høj kvalitet. 
 Ved et eventuelt revisorskifte, vil der være ekstraarbejde i forhold til at sætte en 

ny revisor ind i virksomheden. Det vil give arbejde til økonomiafdelingen, som vil 
skulle brude en del til med den nye revisor. 

o Jutta ser det som sundt, at man får at par friske øjne på revisionen, ved et udbud. Det 
giver et tjek af det nuværende revisionshonorar ligesom det giver mulighed for at andre 
kommer ind og ser hvordan de ville gribe en revision an og derfor om det er den bedste 
løsning man har på nuværende tidspunkt. 
 Det giver mulighed for, at andre kan vise hvilke kompetencer de har. 

 

- Revisionsudvalgets rolle i forhold til udbud og valg af revisor: 
o Revisionsudvalg er stærkt indblandet i processen. 
o Jutta er været med til, at man som virksomhed bad revisionsvirksomheden om at opstille 

kandidater, hvis der turnus på den underskrivende partner udløb. Derved ville 
revisionsudvalget få kandidater at vælge imellem i stedet for at revisionsvirksomheden 
blot valgte en anden underskrivende partner. Det er ikke et spørgsmål, som Jutta mener 
er op til revisionsvirksomheden, da det også handler om kemi. 
 Jutta ser der som utroligt vigtigt at man har en revisor, som man kan have en 

åben dialog med, hvilket i høj grad er et spørgsmål om kemi 
• I den forbindelse lægger Jutta også vægt på hvordan revisor håndterer 

forskellige situationer. Det er meget vigtigt, at man ikke bare vælger den 
teoretisk korrekte løsning, man skal finde løsninger, som kan 
implementeres i virksomheden 

• Revisor skal have det rigtige mindset. 

 

- Kontakt med revisor (Revisionsudvalgets pligt til at overvåge): 
o Revisionsudvalget skal overvåge 

 Dette er blandt andet ved revisionsprotokollen, som skal have sammenhæng 
med den planlagte revisionsstrategi 

 Det er gennem interne kontroller; skrivelser herom. 
o Revisionsudvalget holder møde med revisionen alene en gang om året, for at høre hvad 

de har at sige for lukkede døre. 
o På revisionsudvalgets møde har man punkter på dagsordenen, som hedder ”CEO only” 

og ”CFO only”, hvor man sidder med disse hver for sig og hører hvad de har at sige, 
blandt andet så de har en mulighed for whistle blowing. 

o Personligt kan Jutta godt lide at afholde et uformelt møde med revisor for lige at høre 
hvordan det hele forløber – over en kop kaffe eller en frokost. For at have den løbende 
dialog. 
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o Det er revisionsudvalgets formand, som sætter dagsordenen for hvordan overvågningen 
sker. 

 
 

 
- EU-reglerne: 

o Det er godt at der er fokus på det [uafhængighed og kvalitet], men man skal også passe 
på med alt for meget compliance. 

o Jutta oplever en vis form for nervøsitet for at der bliver pålagt bestyrelsen for meget, da 
der stadig skal være forskel på bestyrelse og direktion. 
 Reglerne vil være bebyrdende for virksomheder, da der internt skal 

dokumenteres compliance. 
 ”man skal som bestyrelse holde sig på et strategisk niveau” 
 Det vil medføre administrative omkostninger, hvilket særligt for lidt mindre 

virksomheder kan være svært at bære. 

 

- Påvirkningen af kvalitet gennem de nye regler: 
o Umiddelbart vurderer Jutta ikke, at kvaliteten vil højnes i de helt store 

revisionsvirksomheder, gennem disse nye regler. 
o Måske kunne de [reglerne] betyde en højere kvalitet ved lidt mindre 

revisionsvirksomheder, men det er i det hele taget ikke så aktuelt, når der snakkes om 
regler, der rammer Public Interest Entities (PIE). 

o Hvis der fokuseres på rotationsreglerne, vil disse muligvis kunne forbedre kvaliteten i 
revisionen, ”det er sundt med friske øjne”. 

o I forhold til brugen af forskellige revisionshuse, er det Juttas erfaring fra Aberdeen Asset 
Management, at de der tager andre firmaer ind til at bistå med specialopgaver. Dette 
betyder også at disse andre firmaer opnår noget kendskab til virksomheden [Aberdeen], 
hvilket betyder, at hvis Aberdeen sender deres revision i udbud, er der flere firmaer med 
kendskab til deres virksomhed, hvilket betyder at et eventuelt revisorskifte kan fungere 
mere flydende. 

 

- Konkurrencepåvirkningen: 
o I de nye EU-regler fremstår særligt rotationsreglerne som et springende punkt. Regler 

som stiller krav til at PIEs skifter revisor vil typisk medføre at revisionen sendes i udbud. 
Hvis der herfra fokuseres på det danske marked, er det ikke Juttas vurdering, at der vil 
komme mere konkurrence på markedet, som følge af disse regler. Konkurrencen på 
markedet nu er ganske stor. Generelt synes der at være en skærpet konkurrence de 
senere år. 
 Reglerne kan muligvis føre til mindre konkurrence på markedet, da det kunne 

ske, at revisionsvirksomheder vil begynde at vælge mellem opgaverne [revision, 
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skat og rådgivning], for at få den del, som er bedst indtjenende, da der kommer 
strammere regler for hvilke ydelser et revisionshus må levere samtidig med 
udførsel af den lovpligtige revision. 

 

- Udbud, valg af revisor: 
o ”kan presse honoraret, men det der er fokus på er kvalitet og kompetencer” det er disse 

faktorer, som er drivkraften bag valg af revisor. 
o ”Det kan være sundt med et kvalitetstjek, både for virksomheden og for 

revisionsvirksomheden”. Det er et tjek af pris og udførsel for virksomheden og man får 
mulighed for at vurdere andre tilgange. 

 

- Konsekvenserne af de nye regler: 
o Man kan frygte at man som virksomhed komme til at betale en form for dobbelthonorar, 

forstået på den måde at reglerne pålægger virksomhederne flere administrative 
omkostninger og samtidig kan markedspåvirkningen være, at der er mindre 
konkurrence. 

o På nuværende tidspunkt er der en del usikkerhed og man står som 
bestyrelse/revisionsudvalg og venter på hvordan implementeringen af disse regler bliver. 
Derfor er det også svært at sige mere konkret hvad reglerne vil medføre. 

o En vigtig del af dette spørgsmål, som også stadig er ubesvaret, er om grænsen for ansvar 
rykkes og hvordan det vil effektuere sig i form af compliance. 

 

- Tilpasning af sammensætningen i revisionshusene: 
o Jutta anser det som en stor fordel, hvis man gør det muligt at lave revisionsteams på 

tværs af grænser for derved at udnytte kendskab og erfaring fra andre lande på 
revisioner, hvor det er aktuelt. Revisionshusene bør derfor måske ikke have en meget 
national tilgang. 
 Man bør derfor tillægge sig et internationalt perspektiv. 

• Man kan drage nytte af lokale kendskaber 
• Det kan give større fleksibilitet og gøre at man kan byde ind med flere 

kompetencer 
o Det er vigtigt at revisorer bliver gode til at fremlægge og præsentere. Når udviklingen 

tyder på, at der kommer et større antal udbud af revisioner, bliver det vigtigt at 
revisorerne bliver dygtige til at formidle hvordan de kan løse opgaver og hvorfor de vil 
være det bedste valg. Revisorer skal altså lære at sælge. 
 En revisor kan være nok så dygtig, men hvis han ikke kan præsentere det, vil han 

muligvis ikke blive valgt som revisor. 
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 Revisorer kan ikke have ”sælgere” som præsenterer tilbud på revisioner i udbud. 
Det skal præsenteres at de revisorer, som underskriver regnskabet og den som 
skal lede revisionen. 
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Bilag 3 
Interviewguide 
 

Interview 

Christian Huss Thorshauge, Director og stats.aut., KPMG 

 

 

- Hvilken tendens er i markedet i forhold til niveauet af udbud og hvad forventer vi af fremtiden? 

 

- Hvordan styrer et revisionshus et voksende antal af udbud? 
o Hvordan styres det enkelte udbud 
o Variationen i udbudsmateriale 
o Hvordan målrettes revisors proposal for at optimere chancerne for at vinde opgaven  

 

- Hvordan differentierer man sig som revisionsvirksomhed? 

 

- Hvordan påvirkes honorar og kvalitet? 

 

- Hvilke afledte effekter har udbuddene på revisionshuse og virksomheder? 
o Omkostningstungt 
o Krav til optimering 
o Salg og præsentationstræning 

 

Opsummering 
 

- Hvilken tendens ser du i fht. antallet af udbud i fremtiden? 

Det virker til at der er et stigende antal udbud på markedet. Det er svært at sige præcis hvad der har 
medført dette; altså om det er kommet som konsekvens af fusionen mellem KPMG og EY, om det er 
grundet det nye EU-lovgivning eller noget tredje. 

På længere sigt forventes det ligeledes, at der vil være et stigende antal af udbud og at dette er noget, 
som skal håndteres. 
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- Hvordan håndteres udbud? 

Tidligere har arbejdet med udbud primært foregået på ad hoc-basis, hvor den enkelte indbydelse til 
deltagelse i en udbudsrunde blev fordelt til en underskrivende revisor, som vurderedes at passe til den 
givne virksomhed og som derfra havde ansvar for at sammensætte et team og håndtere denne 
udbudsproces. 

Man er nu gået over til at strukturere processen mere ved at have nogle udvalgte personer nedsat til at 
hjælpe med håndteringen af det enkelte udbud. 

Det er dog stadig de enkelte potentielle revisionsteams, som skal arbejde på det tilbud, som skal sendes 
afsted og som skal ud og præsentere, hvis man skal deltage i den del. 

- Hvordan varierer udbud og hvordan tilpasses håndteringen? 

Når man ser på indbydelserne til deltagelse i udbudsprocesser, så er der meget forskel i hvordan 
udbudsmaterialet er. Det kan variere fra et brev, som grundlæggende ”bare” tilbyder deltagelse i en 
udbudsproces til meget formelle invitationer med særlige krav til udfyldelse af svarskemaer og lignende, 
ligeledes er der også stor forskel på hvilke og hvor detaljerede informationer virksomheden selv bringer 
til revisoren til grundlag for et tilbud på revisionen. Her kan det på samme måde variere fra enkelte 
overordnede beskrivelser del at blive stillet et større datarum til rådighed. 

Ud over at de enkelte udbud kan variere meget, er der også den forskel for revisionsvirksomheden, om 
denne er den eksisterende revisor eller en udefrakommende revisor i udbudsrunden. Den eksisterende 
revisor vil have en fordel gennem sit dybdegående kendskab til virksomheden og vil derfor kunne byde 
ind med, at hvis denne revisor genvælges vil der ikke være omkostninger til en overgangsfase. Kommer 
revisor udefra vil det her være vigtigt, at man kan håndtere og sikre en god overgangsfase. 
Udefrakommende revisor kan dog have en vis støtte i forhold til kendskab til virksomheden og 
overgangsfasen, hvis tilfældet er, at koncernforbundne selskaber i udlandet revideres at dette 
revisionsfirmas internationale netværk; på denne måde vil internationalt samle en revision under et 
revisionsfirma, hvor kun et enkelt land vil opleve overgangsfasen, samtidig vil det internationale netværk 
måske kunne bistå med kendskab til virksomheden. 

En ting i denne forbindelse er, at der i nogle virksomheders udbud et tendenser til at udbuddene bliver 
håndteret mere professionelt af virksomhederne. Der er set eksempler på, at virksomheder har 
inddraget indkøbsafdelingen i processen og derved lavet det mere som et professionelt indkøb; noget 
som ikke har været set tidligere. 

- Er håndteringen af udbud omkostningsfult? 

Hele udbudsprocessen kan være ganske omkostningsfuld for en revisionsvirksomhed. Hvis der tages 
udgangspunkt i at det er en større virksomhed, som har sendt deres revision i udbud, så vil det enkelte 
revisionsfirma reelt skulle lave en hel revisionsplanlægning for det givne selskab, både for at kunne 
forklare revisionstilgang men også for at kunne beregne et muligt revisionshonorar; et arbejde som qua 
virksomhedens størrelse og især når der også er tale om klienter, som revisor muligvis ikke har den store 
kendskab til, er meget tidskrævende. 
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- Hvilken betydning har denne udvikling i markedet? 

Det betyder i hvert fald, at revisionshusene skal tilpasse sig tendensen til stigenden antal udbud og vide 
hvordan dette skal håndteres. 

Det betyder også, at man som revisionshus kan blive hyret ind til at bistå med klargøring til en 
udbudsproces. 

- Hvordan styres forventningen til hvilke virksomheder, der går i udbud, og hvornår de gør dette? 

Det sammensættes af flere ting. For virksomheder, som er underlagt regler om udbud, vil man have en 
bagkant på hvornår dette senest sker. Men denne pipeline vil også være baseret på skøn, f.eks. hvis en 
virksomhed tidligere har sendt deres revision i udbud med et vist interval, vil dette være forventningen 
fremadrettet også. På denne måde laver der tidslinier for forventningen til hvornår de enkelte 
virksomheder vil sende deres revision i udbud. 

- Pris og kvalitet er naturligvis to væsentlige parametre i fht. hvem der vinder et udbud. Hvordan 
ser du sammenhængen mellem dette, et meget prispresset marked og om priserne på et 
tidspunkt når en smertegrænse? 

Både pris og menneskerne som potentielt skal varetage revisionen er meget vigtige for hvem der vinder 
et udbud – det handler meget om kemi mellem virksomheden og revisorerne. Samtidig ser man dog også 
udbud, som bærer præg af at et primært formål er at få sænket revisionshonoraret. 

Den sikkerhed, som virksomheden køber gennem revisionen, bør være meget vigtig og virksomheden 
bør derfor også være meget opmærksom på hvad der reelt kan købes for den pris som betales. 
Hertil kommer, at revisionshuse generelt har været gode til at opdele forholdet mellem honorar 
arbejdsmængde, hvorved der menes at man ikke ser et revisionsteam stoppe arbejdet fordi honoraret 
var brugt op. Når først man har en aftale, skal arbejdet også gøres færdigt. 

Det skal også tages med, at det tilbud som bliver afgivet er baseret på den scoping revisionsteamet har 
valgt at tillægge og det derfor kan føre til nogle samtaler om udvidet arbejde, hvis virksomheden har 
forventninger til udførsel af særlige handlinger fra revisor. 

- Når det er den enkelte potentielt nye underskrivende revisor og team, som skal ud og 
præsentere det tilbud, som deres revisionsvirksomhed kommer med, bør der så være mere 
uddannelse i salg og præsentation? 

Det er noget der ses på og noget der vil fortsætte fremadrettet. Det er nødvendigt, at teamet reelt kan 
præsentere tilbuddet, så det ikke er en ”mangelfuld” præsentation, der gør udfaldet. 

- Hvordan er sammenhængen mellem udbud og de nye EU-regler? 

Man skal have for øje, at EU-reglerne kun omfatter PIE’s og det derfor ikke er alle virksomheder på 
markedet, som tvinges til at rotere revisor med visse mellemrum. Til gengæld kan man godt forestille sig, 
at der vil være en vis afsmittende effekt. Hvis PIE virksomheder tvinges til at rotere revisionsfirma og det 
betragtes som god governance fra et firma, at der roteres måske ikke bare efter lovgivningen men endnu 
oftere, så kunne man godt forestille sig, at der også ville være mindre virksomheder, som ”ville lade sig 
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inspirere”. Hvorfor skulle virksomheder lige under grænsen for PIE ikke også rotere revisionsfirma, hvis 
dette netop er god governance og sikrer større uafhængighed. 
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Bilag 4 
Skriftlige spørgsmål 
 

Kristian Koktvedgaard, Fagleder - Moms, Regnskab og Revision, Dansk Industri. 

 

Praktiske spørgsmål: 

Hvordan må jeg gøre brug af interviewet i afhandlingen? Må jeg nævne dig ved navn og eventuelt citere, 
hvis det skulle være relevant? 

 

Til brug for indholdet i afhandlingen: 

- Hvor meget har du med udbud at gøre i dit arbejde? (Revisionsbranchen/mere generelt) 

 

- Hvordan ser du udviklingen i antallet af udbud i fremtiden? (Revisionsbranchen/mere generelt) 

 

- Hvad ser du overordnet som fordele og ulemper ved at sende opgaver i udbud – og vil det 
samme være gældende for revisorbranchen? 

 

- Hvilke betydninger vil det have for et marked, hvis konkurrencesituation ændres, så den primært 
er præget af udbud? 

 

- Har i som brancheorganisation oplevet at nogle af jeres medlemmer spørger ind til/er 
interesserede i udviklingen på revisionsmarkedet? 

 

- Har du/i nogle tanker omkring hvordan man som virksomhed kan tilpasse sig et stigende antal 
udbud? 

 

- Har du nogle umiddelbare tanker omkring det jeg har beskrevet ovenfor, som ikke er reflekteret i 
svarene på de øvrige spørgsmål? 
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Besvarelse 
Der må gerne citeres. 

- Hvor meget har du med udbud at gøre i dit arbejde? (Revisionsbranchen/mere generelt) 

Vi yder ikke direkte rådgivning hos DI, hvorfor jeg ikke er involveret i selve udbudsprocedurerne hos 
enkeltstående medlemmer. Generelt er vi dog i berøring med udbud og gennem vores medlemmer er vi 
involveret i de generelle rammebetingelser, herunder hvordan de nye revisorregler skal implementeres. 
Nogle af mine kollegaer er involveret i generelle udbudsregle (ikke kun for reevisorbranchen) 

- Hvordan ser du udviklingen i antallet af udbud i fremtiden? (Revisionsbranchen/mere generelt) 

Vi forventer et stigende antal udbud indenfor revision – særligt som følge af de nye regler. 

- Hvad ser du overordnet som fordele og ulemper ved at sende opgaver i udbud – og vil det 
samme være gældende for revisorbranchen? 

Generelt er det sundt at konkurrenceudsætte de ydelser, der købes. DI støtter generelt dette. Et godt 
tilrettelagt udbud bør sikre en god ydelse til en konkurrencedygtig pris. 
Udfordringen er selvfølgelig, at der skal bruges ganske mange ressourcer på et udbud, hvilket kan være 
problematisk, hvis det skal ske for ofte. 
Dette gælder også revisionsydelser, der bør betragtes som andre serviceydelser. Ligesom bankforretninger, 
forsikringer og andre tilsvarende serviceydelser bør man også vurdere sine revisionsydelser med jævne 
mellemrum. 
 

- Hvilke betydninger vil det have for et marked, hvis konkurrencesituation ændres, så den primært 
er præget af udbud? 

Vi håber, at en ændret konkurrencesituation vil skabe større fokus på kunderne, kommunikationen med 
kunderne og værdien for kunderne af den leverede ydelse 
 

- Har i som brancheorganisation oplevet at nogle af jeres medlemmer spørger ind til/er 
interesserede i udviklingen på revisionsmarkedet? 

Der er generel meget stor interesse for området 

- Har du/i nogle tanker omkring hvordan man som virksomhed kan tilpasse sig et stigende antal 
udbud? 

Det er vigtigt, at få styr på processerne og strømlinet disse, således at tiden primært bruges på områder, der 
skaber værdi for kunderne. Processer til dokumentation af arbejdet m.m. Bør automatiseres, ligesom selve 
tilbudsgivningen bør automatiseres. En lang række konsulentvirksomheder er allerede gearet til løbende 
konkurrenceudsættelse og udbud, hvorfor der bør søges inspiration her. 
 

- Øvrigt 

Branchen bør spørge sig selv, hvorfor EU har fundet det nødvendigt at kræve udbud, herunder hvordan man 
som revisionsfirma skaber en merværdi for kunderne, som kunderne er villige til at betale for. 
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Bilag 5 
Interviewguide 
 

Telefoninterview 

Jakob Scharff, Udbudschef, Dansk Erhverv. 

 

 

Praktiske spørgsmål: 

Hvordan må jeg gøre brug af interviewet i specialet? 

Må jeg nævne dig ved navn og eventuelt citere, hvis det skulle være relevant? 

 

 

Til brug for indholdet i specialet: 

- Hvordan og hvor meget har du med udbud at gøre i dit arbejde? 

 

- Hvordan ser du udviklingen i antallet af udbud i fremtiden? (Revisionsbranchen/mere generelt) 

 

- Hvad ser du overordnet som fordele og ulemper ved at sende arbejde i udbud – og vil det 
samme være gældende for revisorbranchen? 

 

- Hvilke betydninger vil det have for et marked, hvis konkurrencesituation ændres, så den bl.a. er 
præget af udbud? 

 

- Har i oplevet at nogle af jeres medlemmer spørger ind til/er interesserede i udviklingen på 
revisionsmarkedet? 

 

- Har i/du nogle tanker omkring hvordan man som virksomhed kan tilpasse sig et stigende antal 
udbud? 
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Opsummering 
Alt må anvendes og der må gerne citeres hvis aktuelt 

 

- Hvordan og hvor meget har du med udbud at gøre i dit arbejde? 

Jakob har gennem sit arbejde en del med udbud at gøre, herunder særligt i forhold til den offentlige 
sektor. 

 

- Hvordan ser du udviklingen i antallet af udbud i fremtiden? (Revisionsbranchen/mere generelt) 

Udbud på revisionsområdet er ikke en ny ting. Det startede tilbage i starten af 1990’erne og har taget til 
derfra. Det kan siges at det offentlige har tillagt sig en model hvor man anvender udbud som redskab, 
hvorfor det ikke virker sandsynligt at antallet af udbud skulle være aftagende. 

 

- Hvad ser du overordnet som fordele og ulemper ved at sende arbejde i udbud – og vil det 
samme være gældende for revisorbranchen? 

Når man ser på det offentlige virker det mere spændende at se på til at være den styringsmodel, som 
staten og kommunerne anvender. Styringsmodellen peger mod større centralisering i forhold til 
udbuddene samt anvendelsen af rammeaftaler, hvilket er deres værktøj for at håndtere anvendelsen af 
udbud samt at øge konkurrencen mellem deltagerne i udbuddene. 

Fordele ved udbud vil derfor være at man ved anvendelsen af udbud før få en konkurrencedygtig pris. 
Ulemperne er til gengæld transaktionsomkostningerne, altså omkostningerne til at skrive tilbud mv. 

Netop transaktionsomkostningerne kan samtidig være svære at måle på, da disse ikke nødvendigvis 
inkorporeres i det tilbud, som afgives og derfor direkte spejles in tilbuddet. Dansk Erhverv har tidligere 
prøvet at måle på prisen for udarbejdelse af tilbud. Det er et meget svært område, da det kan variere 
utrolig meget afhængig af klientens størrelse, men på baggrund af deres undersøgelse nåede de frem til 
et groft gennemsnit, som lå på 237 tusinde kr. per udarbejdet tilbud. Det er altså et udtryk for 
arbejdstiden for at lave et tilbud og selvom tallet i sig selv bestemt ikke er en fast pris, så giver den et 
indtryk af størrelsen af de omkostninger, som kan være forbundet med deltagelsen i udbudsrunder, 
hvilket bør ses både i sammenhæng med selve aftalens værdi og samtidig, at for de 
revisionsvirksomheder, som laver tilbud og ikke vinder, er dette rent tab. 

Jakob Scharff forklarede videre, at der, særligt når der ses på det offentlige, er flere forskellige former for 
udbud, hvilket har stor betydning for hvilken betydning de har og hvad de medfører. Der er 
leveranceudbud, hvor der kan vindes en ”leverance” af en revisionsydelse, men der er også 
rammeaftaler, som videre kan opdeles i frivillige og forpligtende. Det vil sige, at man kan deltage i en 
frivillig udbudsrunde, hvor vinderen ikke har solgt noget, men blot vundet retten til at lave en række 
mindre tilbud, hvilket vil give endnu større omkostninger for revisionsvirksomheden. Yderligere nævnte 
Jakob Scharff en situation med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S), som havde lavet er 
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udbud, som revisionshusene startede på at udarbejde tilbud på, men hvor SKI senere trak udbuddet 
tilbage; situationer som disse kan medføre en række frustrationer hos revisionsvirksomhederne, da 
deres arbejde i denne forbindelse derfor er spildt. 

En ulempe ved udbud meget konkret er, at når man ser på et marked med få større spillere, og en tages 
ud (som følge af de nye EU-regler, hvor der er tvungen revisorrotation), vil dette naturligvis påvirke 
konkurrencesituationen, men samtidig oplever Jakob Scharff ikke en frygt for manglende konkurrence på 
revisionsmarkedet, hvor priserne umiddelbart er presset i bund. 

 

- Hvilke betydninger vil det have for et marked, hvis konkurrencesituation ændres, så den bl.a. er 
præget af udbud? 

Betydningen af udbud er at priserne ”skæres til”, altså at de konkurreres ned. Samtidig er indtrykket fra 
den offentlige sektor også, at et stigende antal udbud betyder, at der kommer en skarpere afgrænsning 
på hvad ”revisionspakken” indeholder, altså hvad der hører under den lovpligtige revision og hvad der er 
ekstra ydelser. 

I den offentlige sektor ses en tendens til centralisering, hvorved udbuddene er ganske omfattende. Dette 
betyder, at de mulige deltagere i et sådant udbud afgrænses til de store revisionshuse. Dette betyder 
reelt at muligheden for konkurrence mindskes. Dette kombineres med større transaktionsomkostninger i 
forbindelse med deltagelsen i udbud vil kunne besværliggøre muligheden for at nye/andre deltagere på 
revisionsmarkedet vokser og kan konkurrere med de nuværende store visionsionsvirksomheder. Altså er 
der her nogle indikationer af at konkurrencen på revisionsmarkedet kan mindskes som følge af udbud. 

Omvendt er er indtrykket af revisionsbranchen nu, både i forhold til revision vedrørende det offentlige 
og det private, at der er benhård konkurrence og der på nuværende tidspunkt kun er meget lille råderum 
i forhold til at konkurrere priserne ned. Yderligere er der en anden faktor, som spiller ind; præstige 
mellem revisionsvirksomhederne. Det er Jakob Scharffs indtryk at der er en vis brandingværdi i at være 
revisor for større og velkendte klienter såsom Købenavns Kommune eller lignende. Denne brandingværdi 
vil påvirke således at den presser priserne, da revisionsvirksomhederne vil gå langt for at vinde 
revisionen af en sådan klient, hvilket blandt andet indebærer lave revisionshonorarer. Så til trods for at 
der kan være indikatorer på mindre konkurrence, så er der også andre dele som spiller ind og, som Jakob 
Scharff ser det, har større betydning for udviklingen på markedet. 

 

- Har i oplevet at nogle af jeres medlemmer spørger ind til/er interesserede i udviklingen på 
revisionsmarkedet? 

- 

- Har i/du nogle tanker omkring hvordan man som virksomhed kan tilpasse sig et stigende antal 
udbud? 

- 
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