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Executive summary

»The representative of the public has no order in the pencil case«. These are the first words in an article

published in Berlingske Business Sunday, August 16, 2015, with a directly criticism of the audit profession.

Based on input from the auditor Board the article describes, that the total level of fines to the Danish auditors

has increased dramatically since 2010. The President of the auditor Board, High Court Judge Henrik Bitsch,

explains that this is a result of the continuing effects from the financial crisis, as errors and omissions in the

auditor’s work usually appears after a few years. He also mentions the mandatory quality system, which the

auditors have not been good enough to implement – in other words, the auditors’ lack of order in the pencil

case. Charlotte Jepsen, the CEO of FSR – Danske Revisorer, responded immediately to the critique, with her

own article »Stop the fine machine – fair sanctions pleas! «, in which she expresses harsh criticism of both

the large number of fines and the level of fines in the auditor Board. In her opinion, the practice of the

auditor Board has evolved into a fine machine, with far too much focus on the auditor’s small missteps rather

than focusing on the serious cases.

On this basis, the purpose of the thesis has been to explore who is right in its claim, and if the auditor Board

may be accused of being a fine machine. The thesis examines as well the need for changes in the Board’s

practice, and through analysis of the auditor Board’s historical background and purpose, the development in

the auditor Board’s sanction policies in 2010-2014, identification of who appeals to the auditor Board, and

finally an assessment of the observed reactions from the auditing profession, the thesis concludes to the

problem.

It clarifies that the historical purpose of the introduction of an audit Board back in 1967 was to provide for

the maintenance of professional discipline in the auditing profession, by an independent entity against

auditors breached the duties of the position as auditor. The analysis of the period’s complainants revealed a

pattern in who appeals to the auditor Board and what certain kind of penalties it triggered. The review of all

the judgments in the period 2010-2014 made it clear that the regulated maximum fine exhibits the auditor

Board as a fine machine. This regulated maximum fine makes it possible to do a proportionate comparison of

each fine, which in any time should be able to accommodate on the closed scale. This proportional

comparison reveals a penalty system out of balance and makes the auditor Board appear as a fine machine.

The review of the auditor Board’s practice during the period 2010-2014 in conjunction with the responses

from the auditing profession, have shown a current need for changes, because the auditor’s societal role as

representative of the public seems to threatened.
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1. Indledning

”Offentlighedens tillidsrepræsentant har ikke orden i penalhuset”. Sådan indledes en artikel i Berlingske

Business søndag d. 16 august 2015, med en direkte kritik af revisorstanden1. Baseret på tal fra

Revisornævnet2 konstateres det, at der i 2014 blev uddelte bøder til landets revisorer for knap 5 mio. kr.,

fordelt på 94 bøder. Bødeniveauet har været på himmelflugt siden 2010, hvor der til sammenligning blev

uddelt bøder fra nævnet for 2,7 mio. kr. Udvikling skyldes ifølge nævnets formand, landsdommer Henrik

Bitsch, to ting: eftervirkninger af finanskrisen, idet fejl og mangler i revisors arbejde som regel først viser sig

efter nogle år, samt det obligatoriske kvalitetssystem som revisorerne ikke har været gode nok til at få

implementeret. Det høje bødeniveau kan dermed ifølge nævnets formand, forklares med generel manglende

kvalitet i revisors arbejde, eller med andre ord revisors manglende ”orden i penalhuset”3.

Artiklen medførte omgående reaktion fra FSR – Danske Revisorers administrerende direktør Charlotte

Jepsen, der med artiklen ”Stop Bødemaskinen – fair sanktioner, tak!” skyder kritikken tilbage på nævnet4.

Hun udtrykker, at enhver sag der indbringes for nævnet selvfølgelig er en sag for meget, men at det samlede

antal sager stadig udgør en meget lille del af de mange hundrede tusinder erklæringer, revisorerne afgiver om

året. Samtidig er hun stærkt uenig i den holdning, at en sanktioneret revisor per automatik er et ”broddent

kar”, idet hun udtrykker, at langt de fleste bøder gives for mindre alvorlige fodfejl og rene formalia. Hun

udtrykker skarp kritik af både det store antal bøder og det generelle bødeniveau, og hun mener at nævnets

praksis har udviklet sig til en bødemaskine, med alt for stor fokus på de små fodfejl, i stedet for fokus på de

alvorlige sager5.

Denne holdning er Henrik Bitsch dog langt fra enig i. På trods af en sammenligning med Advokatnævnet

som viser, at bødeniveauet i nævnet er markant højere end i Advokatnævnet i selv sammenlignelige sager,

mener han ikke, at bødeniveauet er for højt. Han udtrykker at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant,

og at en lang række regnskabslæsere skal kunne handle i tillid til revisors erklæringer, mens en advokat alene

handler for en klient, hvilket er en helt afgørende forskel i denne sammenhæng6.

Men hvem har ret i sin påstand? Har nævnets praksis udviklet sig til en bødemaskine i disciplinæransvarets

navn, med alt for stor fokus på revisors små fodfejl, i stedet for fokus på de langt mere alvorlige sager? Eller

1Erhardtsen, 2015, 16. august
2Herefter forkortet ”nævnet”
3Erhardtsen, 2015, 16. august
4Jepsen, 2015, 21. august
5Jepsen, 2015, 21. august
6Erhardtsen, 2015, 16. august
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har der været, og er der fortsat, et generelt behov for et kvalitetsløft i hele revisorbranchen, som det voldsomt

stigende og alarmerende bødeniveau de seneste år har antydet? Problematikken findes på baggrund af

ovenstående yderst aktuel og relevant at undersøge.

Artiklen fra Berlingske Business beskriver desuden at mængden af klager til nævnet steg voldsomt i 2011,

hvor man modtog over 120 klager, mens man til sammenligning blot modtog 60 klager i 2004. Denne

stigende tendensen synes at være fortsat de seneste år, idet det ligeledes beskrives, at nævnet i 2014 modtog

124 klager og i 2013 over 1807. Charlotte Jepsen forklarer i sin artikel denne udvikling med, at den tekniske

måde hvorpå klager indbringes for nævnet er blevet ændret, og dermed automatisk har medført denne

stigning. Set i lyset heraf finder hun det derfor yderst positivt, at antallet af klager er faldet fra 2013 til 20148.

Den faktuelle stigning i antallet af klager sammenholdt med Charlotte Jepsens holdning hertil synes

interessant at undersøge i sammenhæng med den overordnede problemstilling. For hvor er klagerne til

nævnet kommet fra de seneste år? Og kan der udledes et mønster i hvem der klager til nævnet og hvad disse

klager får af udfald, som kan sammenholdes og afspejles i udviklingen i bødeniveauet? For én ting er sikkert

– alle nævnsbøder, store som små, er startet med en klage til nævnet.

Af nævnets hjemmeside fremgår det, at nævnets opgave er at behandle og sanktionere godkendte revisorer i

disciplinæransvarets navn, når det på baggrund af en modtaget klage vurderes, at der er behov for en

sanktion. Men hvad var tankerne egentlig bag nævnet, da det i sin tid blev indført? Og hvad gjorde man sig

dengang af tanker og overvejelser omkring sanktionspraksis? Det vurderes relevant for afhandlingens

problemfelt at undersøge, hvad tankerne var bag nævnet, da det i sin tid blev indført. For har der været, og er

der fortsat, en fast praksis for sanktionsudmålingerne, som på et fair og objektivt grundlag kan forsvare det

nuværende bødeniveau? Eller startede man dengang en bødemaskine i disciplinæransvarets navn, uden

nogen fast sanktionspraksis?

1.2 Problemformulering

På baggrund af ovenstående, og ud fra hypotesen om at nævnets praksis har udviklet sig til en bødemaskine

med udgangspunkt i det faktuelle høje, og fortsat stigende, bødeniveau, kan følgende empiriske

problemformulering opstilles:

7Erhardtsen, 2015, 16. august
8Jepsen, 2015, 21. august



Side 6 af 94

”Hvordan har Revisornævnets sanktionspraksis udviklet sig i perioden 2010–2014 sammenholdt med det

oprindelige formål med nævnet, og er der behov for ændringer i praksis”

Hertil kan opstilles følgende underspørgsmål:

1. Hvad var det historiske formål med nævnet?

2. Hvordan har nævnets sanktionspraksis udviklet sig i perioden 2010–2014 med udgangspunkt i de

afsagte kendelser i denne periode, og hvem har klaget til nævnet?

3. Kan det høje, stigende bødeniveau i perioden 2010–2014 forsvares, eller er nævnet blevet en

bødemaskine?

4. Er der behov for ændringer i nævnets sanktionspraksis?

1.3 Målgruppe

Kandidatafhandlingen henvender sig til alle, som finder emnet interessant, men primært til de faggrupper,

der kan sættes i forbindelse med nævnet i deres daglige arbejde. Herudover henvender afhandlingen sig til

den målgruppe, som de senere år har stillet spørgsmålstegn ved nævnets generelle praksis for

sanktionsudmåling. Her tænkes især på revisorbranchen, herunder branchens forening FSR – Danske

Revisorer.

Der foreligger ingen officiel fremstilling af nævnets retningslinjer ved sanktionsudmåling. Nævnet

udkommer hvert år med en årsberetning indeholdende statistik over årets behandlede sager, samt

beskrivelser af, og med nævnets egne bemærkninger til, enkelte udvalgte sager fra året, for at give et indtryk

af nævnets praksis i beretningsåret9. Afhandlingen har på baggrund heraf haft til formål at opstille en mere

omfangsrig og objektiv vurdering af nævnets generelle praksis ved sanktionsudmåling i perioden 2010–2014,

og med baggrund heri belyse, om der er behov for ændring af praksis, og afhandlingen henvender sig til den

målgruppe, som finder dette relevant og interessant.

9Revisornævnets årsberetning 2014, side 13
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1.4 Afgrænsning

Der foretages i dette afsnit en afgrænsning af afhandlingens genstandsfelt og problemformulering, for at

sætte rammerne om afhandlingen. Afhandlingens fokus er rette mod nævnets sanktionspraksis. Idet nævnet

alene sanktionerer revisors disciplinære ansvar10 afgrænses afhandlingen fra analyse af revisors erstatnings-

og strafansvar, samt de dertil knyttede sanktioner, idet disse ansvarsformer ligger uden for nævnets

kompetence, og dermed ikke er relevante for den konkrete problemstilling.

Samtidig afgrænses afhandlingen fra at indeholde sammenligning af nævnets sanktionspraksis med

sanktionspraksis i lignende erhverv, så som advokat- og ejendomsmæglererhvervet. Den i indledningen

omtalte artikel fra FSRs administrerende direktør Charlotte Jepsen11, beskriver blandt andet at nævnets

sanktionspraksis er for hård, med henvisning til den mere lempelige praksis i advokatnævnet. Idet revisor

ifølge Revisorlovens12 § 16, stk. 1 er offentlighedens tillidsrepræsentant, og denne samfundsrolle er helt unik

for revisorerhvervet, vurderes en sammenligning til andre erhverv ikke at være aktuel, idet det med

udgangspunkt i revisors særlige samfundsrolle vurderes, at der ikke findes noget reelt sammenligneligt

erhverv.

Der afgrænses ligeledes fra at analysere og sammenholde nævnets sanktionspraksis med praksis i udlandet.

På trods af en ensartet EU-retlig regulering af revisorer og den tilsvarende fællesnordiske

aktieselskabslovgivning fra 1960’erne13, som umiddelbart lægger op til en sammenligning til Norge og

Sverige, vurderes det ikke at nævnet er sammenligneligt med hverken Sveriges Revisornämnden eller

Norges Finanstilsyn, der udfylder tilsvarende roller i hhv. Sverige og Norge. Baggrunden herfor er primært

Danmarks magtdeling med en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt, som forhindrer nævnet i selv

at starte nævnssager af egen drift, hvilket både Revisornämnden i Sverige og Finanstilsynet i Norge har

adgang til14. Som følge heraf er det danske nævn et uafhængigt klageorgan, der aldrig opnår partsstatus ved

deres behandling af sager, men uafhængigt træffer afgørelse i tvister mellem to parter, klager og indklagede,

hvilket er markant anderledes i Norge og Sverige. Denne forskel vurderes at have for stor indflydelse på

sanktionspraksis til, at en sammenligning vil være relevant for afhandlingens problemfelt.

Afhandlingens problemformulering indeholder en tidsmæssig afgrænsning, idet nævnets sanktionspraksis i

perioden 2010–2014 alene vil blive undersøgt. Denne tidsmæssige afgrænsning er valgt på baggrund af de

10Langsted m.fl., 2013, s. 288
11Jepsen, 2015, 21. august
12Herefter forkortet ”RL”
13Betænkning 540, 1969
14Revisorkommissionens redegørelse, 2014, s. 36-42



Side 8 af 94

faktuelle tal fra nævnet, som er oplyst i artiklen fra Berlingske Business15. Heraf fremgår følgende samlede

bødeniveau pr. år:

 2010: 2,7 mio. kr.

 2011: 2,6 mio. kr.

 2012: 4,0 mio. kr.

 2013: 5,5 mio. kr.

 2014: 5,0 mio. kr.

Bødeniveauet i 2010 og 2011 er stort set identisk og noget lavere end de øvrige år, og disse to år kunne

derfor udelades fra undersøgelsen. Det er dog vurderet, at disse ligeledes skal medtages, idet det dermed

bliver muligt at sammenligne nævnets daværende sanktionspraksis, hvor det generelle bødeniveau var noget

lavere, med den nuværende aktuelle sanktionspraksis anvendt i årene 2012, 2013 og 2014. Året 2014

medtages som afgrænsningsår, for at opnå et så nuanceret og nutidigt billede af nævnets sanktionspraksis

som muligt ud fra afhandlingens tidsmæssige placering.

Samtidig skal udviklingen i, hvem der har klaget til nævnet undersøges. Idet det oplyses i artiklen16, at

antallet af klager til nævnet eksploderede i 2011, vurderes 2010 og 2011 ligeledes at være relevante for den

samlede undersøgelse. Med udgangspunkt heri medtages 2010 i undersøgelsen som det tidligste år, for at få

et indblik i et ”normalt år”, før både antallet af klager til nævnet og bødeniveauet steg voldsomt, og nævnets

sanktionspraksis før 2010 vurderes derfor ikke relevant for afhandlingens problemstilling.

Vurderingen af om der er behov for ændringer i nævnets sanktionspraksis, vil blive belyst ud fra de afledte

reaktioner på den anvendte praksis. Idet nævnets praksis udelukkende har indflydelse på revisorbranchen,

vurderes det alene relevant at belyse revisorbranchens reaktion på nævnets sanktionspraksis.

Revisorbranchen er her et udtryk for landets godkendte revisorer, idet det ifølge nævnets bekendtgørelse

fremgår, at nævnet udelukkende har kompetence til at behandle sager vedrørende statsautoriserede og

registrerede revisorer17. Herudover er afhandlings problemstilling udledt på baggrund af en artikel skrevet af

Charlotte Jepsen, administrerende direktør for brancheforeningen FSR – Danske Revisorer, med en skarp

kritik af nævnets sanktionspraksis18. Det vurderes som følge heraf ligeledes interessant at undersøge, om, og

i så fald hvordan, FSR – Danske Revisorer har reageret på nævnets sanktionspraksis i perioden 2010–2014,

idet kritikken af nævnets sanktionspraksis netop er bragt på banen af FSR. Som følge heraf afgrænses

revisorbranchen til at omfatte landets godkendte revisorer samt brancheforeningen FSR – Danske Revisorer,

idet den øvrige del af revisorbranchen ikke vurderes relevant for afhandlingens problemstilling.

15Erhardtsen, 2015, 16. august
16Erhardtsen, 2015, 16. august
17Bkg. om Revisornævnet, § 1, stk. 1
18Jepsen, 2015, 21. august
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1.5 Struktur og metode

Der vil i dette afsnit blive redegjort for den anvendte fremgangsmåde ved udarbejdelsen af afhandlingen.

Afhandlingens formål er, at undersøge udviklingen i nævnets sanktionspraksis de seneste år, og at be- eller

afkræfte den opstillede hypotese om, at nævnet har udviklet sig til en bødemaskine, mens det vil blive

undersøgt om der er behov for ændringer af praksis.

1.5.1 Metodisk tilgang

Afhandlingens problemstilling vil blive undersøgt gennem den opstillede empiriske problemformulering.

Som følge heraf vil der blive anvendt en empirisk tilgang til afhandlingens undersøgelser, hvor der tages

udgangspunkt i erfaringsbaserede indsamlede observationer, og den teoretiske tilgang, som bygger på

allerede kendt teori, fravælges19. Samtidig søger afhandlingen at give en generel beskrivelse af nævnets

praksis, ud fra de indsamlede empiriske fakta, hvormed fremgangsmåden vil være induktiv frem for

deduktiv20.

Målet med afhandlingen er, at beskrive og forklare nævnets generelle praksis objektivt og neutralt, og om der

er behov for ændringer. Dermed vil afhandlingen blive udarbejdet ud fra det realistiske paradigme, som er

kendetegnet ved den objektive og neutrale tilgang, og hvor der gennem en kritisk grundindstilling forsøges at

skabe så sikker viden som muligt. De mere holdningsprægede paradigmer, så som det fænomenologiske eller

konstruktivistiske, fravælges dermed21.

1.5.2 Undersøgelsesdesign

Afhandlingens undersøgelsesdesign beskriver den specifikke måde, hvormed afhandlingens problemstilling

vil blive undersøgt22. Genstandsfeltet for problemstillingen er nævnet og dets praksis for sanktionsudmåling,

og der vil derfor blive foretaget et single casestudie heraf, idet dette undersøgelsesdesign er karakteristisk

ved kun at omhandle én undersøgelsesenhed. Samtidig er et casestudie defineret som en empirisk

undersøgelse, hvis formål er23:

 At afprøve casen og analysere i hvilket omfang den gældende, generelle viden er anvendelig

 At repræsentere en ny kombination af mere eller mindre kendte forhold, som ikke før er blevet gjort

til genstand for nøje studie

 At være fænomenafslørende, idet man ikke har været opmærksom på fænomenet før

19Andersen, 2013, s. 265
20Thurén, 2008, s. 25-39
21Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 13-19
22Andersen, 2013, s. 99
23Andersen, 2013, s. 109-111
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På baggrund heraf vurderes et single casestudie af nævnet og dets sanktionspraksis at kunne konkludere, om

den gældende, generelle viden, i form af den opstillede hypotese om nævnet som bødemaskine, kan be- eller

afkræftes, og samtidig besvare første del af den opstillede problemformulering.

For at undersøge den sidste del af problemformuleringen, og belyse, om der er behov for ændringer af

nævnets praksis, vil det blive undersøgt, hvordan revisorbranchen har reageret på den anvendte praksis, og

der foretages et efterstudie heraf, nærmere betegnet et ex-post facto-studie. Dette undersøgelsesdesign er

defineret som et bagudrettet forløbsstudie, hvor effekten af givne hændelser belyses24. Det vurderes på

baggrund heraf, at et efterstudie vil kunne besvare den sidste del af problemformulereingen.

Udarbejdelsen af afhandlingen vil være afgrænset fra at anvende andre former for undersøgelsesdesigns.

Nedenfor beskrives processen for indsamling af data, forud for gennemførelsen af de valgte undersøgelser.

1.5.3 Dataindsamling

Problemformuleringen vil, ud fra de opstillede underspørgsmål, blive undersøgt gennem nævnets historiske

formål, udviklingen i sanktionsmønsteret de seneste år, samt en vurdering og diskussion af nævnets aktuelle

sanktionspraksis. Endvidere vil det blive vurderet, om der er behov for ændringer i nævnets praksis med

udgangspunkt i revisorbranchens reaktion på nævnets praksis.

Afhandlingens problemfelt er primært udtrykt i form af kvalitative data, der kommer til udtryk i et ”påstand

mod påstand”-scenarie, i de i indledningen beskrevne artikler fra Berlingske Business25 og FSR – Danske

Revisorer26. Artiklerne har samtidig deres faktuelle udgangspunkt i kvantitative data fra nævnets

årsberetninger og årsstatistikker over antallet af sanktionerede revisorer samt bødestørrelser.

På samme måde vil der i afhandlingen blive anvendt en kvalitativ analyseteknik, hvor der med udgangspunkt

i lovtekster, bekendtgørelser, fagbøger og de af nævnet afsagte kendelser i perioden 2010–2014, vil blive

analyseret på nævnets oprindelige formål samt den generelle sanktionspraksis. Samtidig vil der, ved

gennemgang af de afsagte kendelser, blive anvendt en kvantitativ analyseteknik ved opdeling af afgørelserne,

og herigennem opstillet kvantitative data, til brug for analyse af udviklingen i perioden.

24Andersen, 2013, s. 108
25Erhardtsen, 2015, 16. august
26Jepsen, 2015, 21. august
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Til diskussion af om nævnets sanktionspraksis har udviklet sig til en bødemaskine, anvendes både en

kvalitativ og kvantitativ analyseteknik. Der vil blive foretaget en kvantitativ analyse af de udarbejdede data

over nævnets sanktionsudmålinger i perioden, som vil blive holdt op imod afhandlingens opstillede hypotese.

Afslutningsvist vil det blive vurderet, om der er behov for ændringer af nævnets nuværende sanktionspraksis.

Her vil der ligeledes blive anvendt en kvalitativ analyseteknik, og det vil med udgangspunkt i relevante

artikler og redegørelser blive diskuteret, om nævnets sanktionspraksis har haft nogen direkte påvirkning på

revisorbranchen, og om der med baggrund heri er behov for ændringer af praksis.

Ved at anvende de beskrevne dataindsamlingsmetoder opnås der metodetriangulering, idet der både

anvendes kvalitative og kvantitative metoder, som supplerer hinanden. I afhandlingen bliver der opstillet

kvantitative data ud fra kvalitative oplysninger, som efterfølgende analyseres og anvendes til at undersøge

kvalitative påstande. Dermed opvejer de to typer af data hinandens enkeltstående svagheder, og øger

troværdigheden i undersøgelsernes konklusioner27.

Der afgrænses fra øvrige dataindsamlings- og analysemetoder, herunder dataindsamling af primære data via

interviews. Det har i forbindelse med afhandlingsforløbet været overvejet, hvorvidt det forekom relevant at

foretage interviews med medlemmer af nævnet eller repræsentanter fra revisorbranchen, herunder FSR.

Dette er dog, gennem arbejdet med afhandlingens øvrige data, vurderet ikke at være relevant, idet disse

respondenters holdninger til problemstillingen alle tydeligt er repræsenteret via de anvendte sekundære data.

Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte data, samt en vurdering af disses reliabilitet28 og validitet29.

1.5.3.1 De primære data

Der vil i afhandlingen blive anvendt primære data i form af opstillede statistikker over nævnets afgørelser i

perioden 2010–2014. De opstillede statistikker vil blive udarbejdet ved gennemlæsning af nævnets

offentliggjorte kendelser på nævnets hjemmeside, som efterfølgende vil blive klassificeret på et nominalt

måleniveau i gensidigt udelukkende kategorier30, for at opnå det bedste sammenligningsgrundlag fra år til år,

og sikre de anvendte datas validitet. Ifølge RL § 44, stk. 6 skal nævnets kendelser offentliggøres. Idet der

foretages gennemlæsning af alle de på nævnets hjemmeside offentliggjorte kendelser i perioden 2010–2014,

og det af loven således fremgår, at alle nævnets kendelser skal offentliggøres, vurderes de anvendte datas

reliabilitet at være sikret, idet totalpopulationen for nævnets kendelser i perioden dermed vil blive medtaget i

den udarbejdede statistik.

27Andersen, 2013, s. 149
28Pålidelighed, (Andersen, 2013, s. 269)
29Gyldighed og relevans, (Andersen, 2013, s. 272)
30Andersen, 2013, s. 82
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1.5.3.2 De sekundære data

Idet afhandlingen udarbejdes ud fra det realistiske paradigme, bliver sekundære kilder anskuet som kilder,

der fortæller objektivt om virkelighedens verden. På den baggrund kan disse inddrages med det formål, at

verificere eller falsificere givne hypoteser eller påstande, og det er derfor afgørende at være kildekritisk og

vælge dokumenter, der har en høj grad af troværdighed og neutralitet31.

Til undersøgelse af det oprindelige formål med nævnet og de nuværende rammer herfor, anvendes kvalitative

sekundære kilder i form af fagbøger omhandlende nævnet, lovtekster og bekendtgørelser. Det vurderes, at

disse former for kilder har en høj grad af troværdighed og neutralitet, og at validiteten og reliabiliteten

dermed er sikret.

Som beskrevet ovenfor, vil nævnets kendelser i perioden 2010–2014 blive anvendt, til udarbejdelse af

primære data i form af statistik over periodens sanktioner. Nævnets kendelser, der foreligger som kvalitative

sekundære data, vurderes ligeledes at indeholde en høj grad af troværdighed og neutralitet, og er således med

til at øge de udarbejdede statistikkers grad heraf. De indeholder samtidig en høj grad af validitet og

reliabilitet.

For at undersøge, om der er behov for ændringer i nævnets sanktionspraksis, herunder hvordan

revisorbranchen har reageret på den anvendte praksis, foretages en analyse af sekundære kvalitative

procesdata i form af artikler, notater og redegørelser. Når der arbejdes med efterstudie som

undersøgelsesdesign, kan det være vanskeligt at klarlægge nøjagtige årsagssammenhænge, idet man ikke er i

stand til at kontrollere de på det daværende tidspunkts udefrakommende faktorers indvirkning på de

anvendte data32. Der skal derfor være særligt fokus på de anvendte datas validitet og reliabilitet. Procesdata

er data, som produceres i tilknytning til de løbende aktiviteter i samfundet33, og der vil således tages

udgangspunkt i artikler, notater og redegørelser produceret udelukkende som følge af, eller med

udgangspunkt i, nævnets sanktionspraksis i perioden 2010–2014. Det vurderes som følge heraf, at de

anvendte sekundære datas validitet og reliabilitet vil være høj, hvilket samtidig vil sikre det samlede

efterstudiets validitet og reliabilitet.

Der afgrænses fra øvrige data, herunder data indsamlet gennem spørgeskemaundersøgelser,

deltagerobservationer m.v., idet dette ikke vurderes relevante ud fra den valgte metodiske tilgang og

31Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 130-141
32Andersen, 2013, s. 108
33Andersen, 2013, s. 144
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afhandlingens problemfelt. Det vurderes på baggrund af ovenstående gennemgang af de anvendte data, at der

generelt er sikret høj validitet og reliabilitet gennem hele afhandlingen.

1.5.4 Kildekritik

Afhandlingens problemstilling er udsprunget af de to holdningsprægede artikler, som beskrives i

indledningen. Når der arbejdes med denne type data, er det vigtigt at være opmærksom på grænsen mellem

faktuelle oplysninger og aktørerne i feltets holdninger. Aktørholdninger er en vigtig ressource i

undersøgelser, som bidrager med inspiration eller mere formaliserede forklaringsmønstre. Men samtidig er

disse meget varierende, og vil altid være påvirkede af aktørernes baggrund og position i feltet. Man skal

derfor altid anvende en kritisk indstilling til forklaringer og holdninger fra aktører i feltet34. Begge artikler er

stærkt prægede af de to aktørers modstridende holdninger til nævnets praksis, og ved at sætte de to

holdninger op imod hinanden, vurderes det, at problemstillingen kan undersøges fra begge sider, og at der

dermed kan laves en neutral og objektiv vurdering af nævnets sanktionspraksis i perioden. Begge artikler er

samtidig fra efteråret 2015, og de vurderes yderst aktuelle og relevante.

Det oprindelige formål og de nuværende rammer omkring nævnet vil blive undersøgt og belyst ud fra

bekendtgørelser, lovforslag, betænkninger samt RL. Disse kilder vurderes at indeholde en stor grad af

objektivitet, og de vil dermed være medvirkende til en objektiv fremstilling af nævnets formål og rammer.

Herudover vil Langsted m.fl.’ fagbog ”Revisoransvar” blive anvendt til at belyse udviklingen i

disciplinæransvaret. Den anvendte udgave af bogen er udgivet i 2013, og i bogens introduktion fremgår det,

at ”… det har været nødvendigt at vurdere og analysere disciplinæransvarets ”almindelige dele”, da dette

ikke er gjort i andre danske værker”35. Med baggrund heri vurderes bogen tilsvarende at være både relevant,

nødvendig og aktuel for afhandlingens problemstilling.

Til brug for analyse af udviklingen i nævnets praksis i perioden, vil nævnets kendelser blive anvendt som

primær kilde. Herudover vil nævnets årsberetninger fra 2010–2014 tillige blive anvendt, for at opnå en

forståelse for nævnets praksis i konkrete situationer. Disse årsberetninger er udarbejdet af nævnet, og

indeholder kun beskrivelse af praksis i enkelte konkrete situationer, som nævnet har valgt at belyse fra

beretningsåret. Som følger heraf vurderes disse ej at være repræsentative for nævnets generelle praksis, og

årsberetningerne vil derfor alene blive anvendt til inspiration og forståelse.

For afslutningsvist at diskutere, hvilke reaktioner nævnets praksis har medført fra revisorbranchen, og om

der er behov for ændringer, anvendes en række sekundære kilder i form af artikler, redegørelser, notater og

34Andersen, 2013, s. 200
35Langsted m.fl., 2013, s. 17
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rapporter. De anvendte artikler udtrykker de enkelte aktørers holdninger, og disse vil derfor udelukkende

blive anvendt til at belyse forskellige holdninger i feltet. Tilsvarende vil de anvendte udspil fra FSR ligeledes

blive inddraget i diskussionen, for at belyse deres holdning til problemstillingen og til inspiration af

forbedringsmuligheder omkring nævnet, på samme måde som Revisorkommissionens redegørelse og Lars

Bo Langsteds notat vedr. bødeudmåling vil indgå i diskussionen. Der vil generelt blive foretaget løbende

kildekritik af de anvendte kilder, efterhånden som disse indgår i afhandlingen.

1.5.5 Afhandlingens struktur

Afhandlingens empiriske afsnit er opbygget således, at der i afsnit 3.1 foretages en gennemgang af nævnets

historiske baggrund, herunder belysning af det historiske behov for revisorerhvervet, udviklingen i

lovgivningen samt opbygningen, gennemførelsen og tilpasningen af nævnet, for på den måde at belyse det

historiske formål med nævnet. I afsnit 3.2 følger en analyse af udviklingen i nævnets sanktionspraksis i

perioden 2010–2014 med udgangspunkt i det lovregulerede grundlag for sanktionsudmålinger samt

periodens afsagte kendelser. Analysen vil være opdelt i periodens behandlede klager og periodens indbragte

klager, så der samtidig kan foretages en analyse af, hvem der har klaget til nævnet i perioden. I afsnit 3.3 er

fokus udelukkende rettet mod nævnets bødesanktioner, og med baggrund i en analyse af periodens bøder

diskuteres det, om nævnets praksis har udviklet sig til en bødemaskine, eller om det høje, stigende

bødeniveau kan forsvares. Det diskuteres samtidig om nævnets bødesanktioner primært har været rettet mod

revisors manglende orden i penalhuset eller små fodfejl. I afsnit 3.4 bliver det belyst, om der er behov for

ændringer i nævnets sanktionspraksis ud fra de afledte reaktioner fra revisorbranchen i perioden.

Afhandlingens empiriske afsnit kan skitseres som det fremgår af nedenstående figur.
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2. Teori

2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant og revisors ansvarsformer

Det følger af RL § 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelsen af opgaver efter

lovens § 1, stk. 2. Bestemmelsen blev i sin tid indført ved lov nr. 427 af 1. juni 1994 på forslag fra

Revisorkommissionen, idet man følte behov for at indskærpe over for revisorerne, at revisor, ved sine

konklusioner og vurderinger, ikke udelukkende må have klientens synspunkter og interesser for øje, men

samtidig også skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant36. I Revisorkommissionens bemærkninger

til lovforslaget fremgår følgende bemærkning til indførelsen af begrebet i loven

Det understreges hermed, at revisor i udførelsen af visse opgaver skal være særlig

opmærksom på, at revisors erklæringer skal kunne anvendes over for – og skal kunne forstås

korrekt af – en bredere personkreds, herunder af personer, der ikke har særlige

regnskabsmæssige forudsætninger eller særligt kendskab til hvervgiveren (virksomheden)37

Som følge heraf er høj kvalitet i revisors arbejde og revisors uafhængighed yderst vigtig, når der udføres

opgaver efter RL § 1, stk. 2, og nævnet står for at håndhæve denne vigtighed, ved at sanktionere i

disciplinæransvarets navn.

Revisors ansvar kan inddeles i tre former: strafansvar, erstatningsansvar og disciplinæransvar. Disse

ansvarsformer har det fælles formål, at forhindre uønsket adfærd forårsaget af en uagtsom handling, men

adskiller sig derudover væsentligt fra hinanden. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de tre ansvarsformer,

for at give et indtryk af, hvorledes disciplinæransvaret afgrænses fra de øvrige ansvarsformer.

Strafansvaret

Forudsætningen for at der kan realiseres et strafansvar er, at der foreligger overtrædelse af et specifikt

gerningsindhold, som er fastsat i eller i henhold til lov. Overtrædelsen skal ligeledes være sket med den

fornødne tilregnelse. Strafansvaret pålægges ved domstolene efter reglerne i retsplejeloven om behandling af

straffesager, og gennemføres som hovedregel af det offentlige, der rejser tiltale mod ”gerningsmanden”. Det

er med andre ord i det offentliges interesse, uafhængigt af offerets, at ansvaret bliver pålagt. Strafansvaret

anvendes i dag som udgangspunkt først, når der er tale om særdeles grove forhold, og sanktionerne pålægges

i form af frihedsstraf (fængsel), eller frakendelse af retten til at operere inden for sit erhverv38.

36Langsted m.fl., 2013, s. 70
37Bet. 1254/1993, s. 30
38Füchsel m.fl., 2010, s. 228-230
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Erstatningsansvaret

Forudsætningen for at der kan realiseres et erstatningsansvar er, at der er lidt et tab, og at der samtidig er

handlet culpøst. Erstatningsansvaret pålægges med andre ord for at genoprette et økonomisk tab hos den

skadeslidte, og der er dermed udelukkende tale om økonomiske sanktioner. Erstatningsansvaret pålægges

ved domstolene efter reglerne der gælder for civile sager. Det er kun den skadeslidte der kan sørge for at

”gerningsmanden” pålægges erstatningsansvaret, idet det offentlige ikke har interesse i, hvem der har lidt det

økonomiske tab, og det er således den skadeslidte, der skal køre sagen39.

Disciplinæransvaret

Den grudlæggende forudsætning for at revisor kan sanktioneres med udgangspunkt i det disciplinære ansvar

er, at der findes lovhjelm. Dog er gerningsbeskrivelsen for disciplinæransvaret så løs (”tilsidesættelse af de

pligter stillingen medfører” / ”tilsidesættelse af god revisorskik”), at er der reelt set er tale om en sanktion

baseret på et skøn. Disciplinæransvaret kan ikke pålægges af domstolene men alene af nævnet, og sager kan

indbringes af både offentlige og private. Disciplinæransvaret kan træde i kraft ved selv små afvigelser fra

normen, og det kræves ikke, at der er tale om et særligt groft forhold. Sanktionerne ses i form af

maksimerede bøder eller ved fratagelse af revisors beskikkelse40.

Revisors disciplinære ansvar er begrundet med den vægt samfundet tillægger revisors arbejde som

offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisors juridiske rammer kan ikke alene udtrykkes i form af et straf- og

erstatningsansvar, idet der med udgangspunkt i revisors særlige samfundsmæssige rolle kan være behov for

at markere, at selv mindre fravigelser fra de krævede normer, der falder uden for straf- og

erstatningsansvaret, kan og vil medføre en sanktion. Disciplinæransvaret udfylder på den måde en

”opsamlingsfunktion” eller et net under straf- og erstatningsansvaret41.

De tre ansvarsformer udelukker ikke hinanden. Det er i et vist omfang op til den person eller myndighed,

som følger sine interesser krænket af en revisor, at vælge hvilken ansvarspålæggelse, der skal anvendes. Hvis

alle betingelserne er opfyldt vil offeret kunne indgive en politianmeldelse, starte en erstatningssag eller klage

til nævnet. Samtidig er udgangspunktet i Danmark at det organ, hvortil sagen oprindeligt er blevet indbragt,

ikke selv ”overdrager” sagen til et andet organ, selvom betingelserne for et ansvar kunne tænkes at være

opfyldt der. Det er dog sket, at nævnet har overdraget sager til politiet, hvis der eksempelvis har været tale

om et muligt strafbart forhold for andet end rent revisorfaglige fejl42. Et eksempel herpå fra afhandlingens

39Füchsel m.fl., 2010, s. 230-231
40Langsted m.fl., 2013, s. 288-290
41Füchsel m.fl., 2010, s. 88-90
42Langsted m.fl., 2013, s. 290-298
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afgrænsede periode er kendelse 71/2008-R, hvor revisor havde medvirket til dokumentfalsk, og nævnet

videregav sagen til politiet, for at få undersøgt om der var grundlag for at rejse straffesag.

2.2 Fakta om Revisornævnet

På nævnets egen hjemmeside fremgår det, at nævnet er en uafhængig administrativ klageinstans, som ikke er

underlagt instruktionsbeføjelser fra nogen. Det fremgår endvidere, at nævnet behandler klager over revisorer,

der som offentlighedens tillidsrepræsentant ikke har udført deres opgaver i overensstemmelse med god

revisorskik, herunder udvist den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader. For at opnå

et mere komplet billede af rammerne omkring nævnet, foretages en gennemgang og beskrivelse af det

lovregulerede grundlag herfor.

2.2.1 Opbygning, sammensætning og uafhængighed

Jf. RL § 43, stk. 1 bliver nævnet nedsat af Erhvervsstyrelsen. Nævnet skal ifølge bkg. nr. 125 af 4. februar

201443 sammensættes af mindst 14 medlemmer bestående af 1 formand, der skal være dommer, 1

næstformand, 3 statsautoriserede revisorer, 3 registrerede revisorer og 6 repræsentanter for

regnskabsbrugerne. Med virkning fra 2014 er opdelingen i statsautoriserede og registrerede revisorer dog

erstattet af samlebetegnelsen ”godkendte revisorer”. Hvis medlemskredsen udvides, skal denne altid udgøre

lige mange repræsentanter af revisorer og regnskabsbrugere, både generelt og ved konkrete

sagsbehandlinger, jf. RL § 43, stk. 2.

Ud over at nedsætte nævnets medlemmer, er det ligeledes Erhvervsstyrelsen, som udsteder

forretningsordenen for nævnet jf. RL § 43, stk. 1. Her er der udelukkende tale om en generel fastsættelse af

nævnets regler inden for lovens rammer, og det giver ikke Erhvervsstyrelsen mulighed for at blande sig i

afgørelser af konkrete sager, som udelukkende kan bedømmes af nævnets medlemmer. FSR – Danske

Revisorer har ligeledes hverken konkret eller generel indflydelse på nævnets sagsbehandlinger44.

2.2.2 Funktionel kompetence

Nævnet kan udelukkende træffe afgørelser over statsautoriserede og registrerede revisorer, og ikke sager

omhandlende revisorer, som ikke er godkendte, jf. bkg. om Revisornævnet, § 1, stk. 1. I tilfælde af nævnets

klart manglende kompetence kan formandsskabet afvise sagen alene, mens mere tvivlsomme

afvisningstilfælde skal træffes af hele nævnet jf. bkg. om Revisornævnet § 8. Siden 1992 har nævnet

ligeledes kunnet træffe afgørelser vedrørende revisionsvirksomheder, uanset hvordan disse er organiseret,

43Bkg. om Revisornævnet
44Langsted m.fl., 2013, s. 479
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hvis virksomheden kan pålægges et selvstændigt ansvar eller medansvar for revisors tilsidesættelse af

revisors pligter, jf. RL § 44, stk. 4.

Nævnets kompetenceområde er udelukkende revisors erklæringsafgivelse jf. RL § 44, stk. 1. Det meget

specifikke kompetenceområde er en direkte konsekvens af ændringen af revisorloven i 2003, hvor loven

alene kom til at vedrøre erklæringsafgivelse, mens alle andre revisorområder stort set blev ulovreguleret.

Tanken bag lovændringen var, at det, som adskiller revisors arbejde fra øvrige faggruppers arbejde, er

adgangen til at erklære sig om noget med særlig troværdighed. Der er dermed foretaget en afgrænsning

mellem erklæringer, der er rettet udadtil mod omverdenen, som er sikret med lovgivning og krav om et

disciplinært ansvar, og erklæringer rettet indadtil mod klienten, som ikke skal behandles anderledes end

erklæringer fra andre konsulenterhverv. Lovændringen betød med andre ord at RL gik fra at være

erhvervsorienteret, til at være opgaveorienteret45.

Erklæringer efter RL § 1, stk. 2 og 3 kan inddeles i tre grupper:

1. Revisionspåtegninger (stk. 2)

2. Andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug (stk. 2)

3. Erklæringer uden sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug (stk. 3)

Hvis revisors arbejdsopgave falder uden for en af disse grupper, og der i stedet er tale om rådgivnings- eller

assistanceopgaver, er nævnet ikke kompetent til at behandle sagen, som derfor skal afvises. Hvor der er tale

om erklæringsafgivelse, er nævnet omvendt kompetent til at vurdere hele forløbet omkring

erklæringsafgivelsen, og ikke kun selve erklæringen46.

2.2.3 Krav til klagen

For at kunne indgive en klage til nævnet, skal klager jf. RL § 43, stk. 6 have retlig interesse. Begrebet ”retlig

interesse” er dermed en stopklods for personer, der ikke har nogen individuel tilknytning til den sag eller

person, som ønskes behandlet af nævnet. Nævnet vurderer typisk begrebets indhold ud fra det konkrete

indhold i hver enkelt klage, men generelt kan det udtrykkes, at enhver, der disponerer i tillid til et konkret

arbejde udført af en revisor, har retlig interesse i at revisor overholder sine pligter. Har klager ikke den

fornødne retlige interesse, afviser nævnet klagen47. Herudover indeholder RL § 43, stk. 6 en oplistning af

instanser, der ikke skal opfylde kravet om retlig interesse, og dermed kan klage direkte til nævnet. Disse

udgør Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Skatteministeriet, anklagemyndigheden, FSR – Danske Revisorer

og Revisortilsynet.

45Langsted m.fl., 2013, s. 483-486
46Revisornævnets årsberetning 2011, side 50
47Revisornævnets årsberetning 2011, side 39
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Ud over kravet til klagers retlige interesse findes der i RL yderligere betingelser, der skal være opfyldt, før

nævnet må behandle en klage. Jf. § 43, stk. 3 må nævnet ikke behandle klager over revisors vederlag eller

”kollegiale sager”. Hermed menes klager, der udelukkende har til formål at anfægte størrelsen af revisors

krævede honorar, samt klager, som vedrører overtrædelse af de af revisorforeningen opstillede kollegiale

regler48. Samtidig skal klagen vedrøre revisors adfærd i dennes egenskab som revisor, hvilket udtrykkes i RL

§ 44, stk. 1.

2.2.4 Proceduren ved klagebehandling

Reglerne for proceduren ved nævnsbehandling af klager fremgår af Bekendtgørelse om Revisornævnet, bkg.

nr. 125 af 4. februar 2014. Når der modtages en klage i nævnet, vurderer nævnets formand indledningsvist,

om klagen på forhånd kan skønnes grundløs, og om klager har den fornødne retlige interesse, eller om klagen

på baggrund heraf skal afvises. Hvis klagen ikke afvises, fremsender nævnet kopi til den indklagede revisor

med anmodning om udtalelse i sagen inden for en given frist, og revisors svar forelægges herefter klager

igen til endelig udtalelse. Herefter er nævnets praksis, at klagen er klar til behandling i nævnet. Svarer den

indklagede revisor ikke inden for fristen, bliver klagen behandlet på det foreliggende grundlag49.

Hvis klager eller den indklagede revisor ønsker det, er der mulighed for personligt fremmøde for nævnet, i

forbindelse med behandling af sagen, og parterne kan møde med en bisidder. Nævnets møder er ikke

offentlige, men hvis parterne ønsker det, kan formanden for nævnet tillade offentlig adgang, som dog kun

omfatter den bevisoptagende del af mødet, og ikke nævnets interne drøftelser og sanktionsfastlæggelse. Når

sagen er færdigbehandlet, træffes afgørelsen ved almindelig stemmeflerhed. Den endelige afgørelse skal

begrundes, og det skal i begrundelsen oplyses, hvis der har været et mindretal imod afgørelsen, ligesom

mindretallets holdning skal gengives50. Herefter sendes afgørelsen til sagens parter samt Erhvervsstyrelsen

og FSR – Danske Revisorer. Ifølge bkg. om Revisornævnet §13 skal nævnets kendelser ligeledes

offentliggøres, hvilket sker på nævnets egen hjemmeside.

2.2.5 Gerningsindholdet

Som beskrevet ovenfor, er nævnets overordnede opgave at vurdere, om revisor har tilsidesat sine pligter i en

konkret situation, og dermed om revisor skal frifindes eller sanktioneres for manglende overholdelse af det

disciplinære ansvar. Ved vurderingen heraf opereres med begreberne det objektive og subjektive

gerningsindhold.

48Langsted m.fl., 2013, s. 495-500
49Langsted m.fl., 2013, s. 504-505
50Langsted m.fl., 2013, s. 505-509
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2.2.5.1 Det objektive gerningsindhold

Det objektive gerningsindhold udtrykker hvilke handlinger/udeladelser, der er omfattet af lovreglerne, holdt

op imod de konkrete handlinger/udeladelser, som har fundet sted. RL § 16, stk. 1 og 3 er hovedbestemmelsen

for det disciplinære ansvar, som fremgår af bilag 1. Kravet om at revisor skal udføre opgaverne i

overensstemmelse med god revisorskik, er herefter alene knyttet til situationer, hvor der afgives erklæring

med sikkerhed efter § 1, stk. 2. Men herudover giver loven ingen konkret beskrivelse af, hvad begrebet

indeholder, og der er således tale om en retlig standard, som først får indhold ved anvendelse. Det antages

normalt at anvendelsen af et sådannet begreb henviser til, hvad det pågældende erhverv selv finder at kunne

acceptere som god skik51.

Til vurdering heraf udsteder blandt andre FSR – Danske Revisorer vejledninger om, hvordan et givet arbejde

bør udføres af en gennemsnitsrevisor, samt responsa, der udtrykker responsumudvalgets generelle opfattelse

af god revisorskik i konkrete situationer. Responsumudvalget består af 10-12 udvalgsmedlemmer og 6

suppleanter, der på foreningen FSR – Danske Revisorers vegne, afgiver responsa omhandlende god

revisorskik, og vejledende udtalelser i spørgsmål omhandlende revisors honorar i konkrete sager. Sager kan

indbringes for udvalget af FSRs medlemmer, domstolene eller de offentlige myndigheder. Hvis udvalget

modtager sager fra andre, der dog som minimum skal opfylde kravet om retlig interesse i lighed med klager

til nævnet, bestemmer udvalget selv, om det vil afgive udtalelse. Alle udvalgets udtalelser vedtages på

udvalgets møder, og afgøres, i lighed med nævnets kendelser, ved stemmeflerhed blandt udvalgets

medlemmer. Udvalgets vedtagne responsa bliver offentliggjort på FSRs hjemmeside52.

FSRs vejledninger og Responsumudvalgets responsa skal dog blot ses som vejledninger, og et eventuelt

ansvar kan ikke pådrages alene som følge af, at disse retningslinjer ikke er overholdt.

I den øvrige relevante lovgivning for revisorer, så som årsregnskabsloven, bogføringsloven, selskabsloven

osv., er fastsat særlige regler for eksempelvis opstilling af regnskaber, pligter til at anføre anmærkninger i

regnskabet, pligter til at udføre visse handlinger, osv. Disse enkeltstående ”god skik”-regler er ligeledes

omfattet af den generelle ”gode revisorskik” i RL § 16, stk. 1. Bestemmelsen beskriver samtidig, at god

revisorskik indebærer, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd,

professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Disse begreber blev tilføjet som

følge af det reviderede 8. direktiv, og det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 120 af 27. marts 2008,

at disse er indsat for at opfylde direktivets krav om etiske regler53. Lovforslagets bemærkninger til de enkelte

begreber fremgår af bilag 2.

51Langsted m.fl., 2013, s. 528-531
52Forretningsorden for FRS – danske revisorers Responsumudvalg, 2013, 3. december
53Langsted m.fl., 2013, s. 538-540
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Endelig udtrykker § 16, stk. 1, at revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens

beskaffenhed tillader. Begrebet nøjagtighed dækker generelt over almindelig sjusk, idet kravene til arbejdets

tekniske udførelse anses at være omfattet af kravet om ”god revisorskik”. Samtidig skal opgaverne løses så

hurtigt som muligt, ud fra hvor hurtig revisor kan og skal tillade sig at være med udgangspunkt i opgavens

beskaffenhed. Opgaven skal dermed løses så hurtigt som det er forsvarligt, uden at der overses væsentlige

problemer eller undlades påkrævede handlinger, mens opgaven modsat ej heller må strække sig i det

uendelige, så tidsfrister m.v. ikke overholdes54.

RL § 16, stk. 3 vedrører alene revisors afgivelse af erklæringer uden sikkerhed efter § 1, stk. 3. Her fremgår

det, at revisor alene skal udvise professionel kompetence, fornøden omhu samt oplyse, hvis kravene om

uafhængighed ikke er opfyldt. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår en definition af de anførte

begreber, som ligeledes fremgår af bilag 255.

2.2.5.2 Det subjektive gerningsindhold

Det subjektive gerningsindhold udtrykker, hvilken opfattelse af handlingerne den pågældende person havde i

den konkrete situation. Vedkommende skal med andre ord være klar over, eller burde have været klar over,

at der er begået en lovovertrædelse, og som følge heraf have handlet forsætligt eller uagtsomt i situationen.

Der findes ingen lovregler om det subjektive krav for ikendelse af disciplinæransvaret, og nævnets praksis er

derfor den eneste rettesnor på området56. Det følger af nævnets årsberetning fra 2011, side 38, at der ved

vurderingen heraf lægges vægt på, om den indklagede revisor har handlet med forsæt eller uagtsomt.

Overordnet set pålægger nævnet dermed det disciplinære ansvar, såfremt den indklagede revisor objektivt

har tilsidesat god revisorskik, og samtidig har handlet enten forsætligt eller uagtsomt.

2.2.5.3 Gerningsindholdet ved frakendelse af revisors godkendelse

Nævnets strengeste sanktionsmulighed findes i RL § 44, stk. 2, som fremgår af bilag 8, og heraf følger en

særlig vurdering af det konkrete gerningsindhold, som adskiller sig fra det ovenfor beskrevne. Den første del

af bestemmelsen beskriver, at revisor skal have gjort sig skyldig i ”grov eller oftere gentagen forsømmelse”.

Ordlyden svarer til straffelovens § 157, og med støtte i fortolkningen heraf kan det konkluderes, at en ”grov”

forsømmelse er en særlig klar og forkastelig afvigelse fra de forpligtelser, som revisor har. ”Oftere gentagen

forsømmelse” antages, med baggrund i nævnets praksis, at foreligge, hvor revisor i mindst tre tilfælde inden

for 5 år har gjort sig skyldig i pligtforsømmelse, som svarer til pligtforsømmelsen i § 44, stk. 1. Forskellen

her er således alene antallet af forsømmelser og ikke grovheden. Samtidig skal de udviste forhold give grund

54Langsted m.fl., 2013, s. 543
55Langsted m.fl., 2013, s. 544-544
56Langsted m.fl., 2013, s. 545-553
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til at antage, at den pågældende ikke vil kunne udøve virksomhed på forsvarlig måde i fremtiden. Her kan

nævnet ikke inddrage forhold, som ikke er omfattet af enten den grove eller oftere gentagne forsømmelse, og

der skal derfor være specifikke årsager der peger på, at netop den indklagede revisor fortsat vil udvise

uforsømmelig adfærd. Her er ikke tale om en egentlig ”misbrugsfare”, men alene en vurdering af, om revisor

vil kunne udøve virksomhed på en forsvarlig måde fremover57.

Den anden del af bestemmelsen omhandler revisors omdømme, og er en konsekvens af 8. direktiv, art 5, stk.

1, som foreskriver: En revisor eller et revisionsfirma kan fratages godkendelsen, hvis personen eller firmaets

gode omdømme er blevet alvorligt kompromitteret. I bet. 1478/2006 følger beskrivelsen af tre mulige forhold

herfor:

1. Revisor har offentligt gjort sig til talsmand for, at han ser det som sin pligt at omgå den danske

lovgivning

2. Grove lovovertrædelser

3. Spiritus- eller alkoholmisbrug

Det er dog særdeles tvivlsomt, om nævnet vil være i besiddelse af de fornødne oplysninger om revisors

privatliv, for at kunne håndhæve denne del af bestemmelsen, og bestemmelsen er da ej heller set anvendt i

praksis58.

2.2.5.4 Klagens forældelse

Det følger af RL § 4659, at der foreligger en ”sidste frist” for indbringelse af revisor for nævnet.

Forældelsesfristen skal altid regnes fra ophøret af selve handlingen eller udeladelsen, der udløser

disciplinæransvaret. Typisk vil fristen påbegyndes fra dateringen af den af revisor underskrevne erklæring.

Det følger desuden af nævnets praksis, at det ikke er muligt for revisor og klient, at aftale en suspension af

den disciplinære forældelsesfrist.

2.2.6 Særlige forhold for revisionsvirksomheder

Ovenstående gennemgang har beskrevet forholdene omkring den enkelte revisor personligt. Der vil i

nærværende afsnit foretages en beskrivelse af de regler, der gælder for revisionsvirksomheder som enhed. En

revisionsvirksomhed kan idømmes disciplinært ansvar på to måder: Revisortilsynet eller Erhvervsstyrelsen

indbringer virksomheden direkte for nævnet, på samme måde som ved revisors personlige indbringelse, eller

revisionsvirksomheden bliver betragtet som medansvarlig, for den af en revisor personligt konstaterede

tilsidesættelse af god revisorskik60. Bestemmelsen følger af RL § 44, stk. 4, som fremgår af bilag 8.

57Langsted m.fl., 2013, s. 557-558
58Langsted m.fl., 2013, s. 558-560
59Se bilag 8
60Revisornævnets årsberetning 2011, side 38
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Betingelsen for at revisionsvirksomheden kan idømmes et medansvar forudsætter, at den personligt

indklagede revisor opfylder betingelserne for, at denne skal idømmes en sanktion. Hvis revisor bliver

frifundet, kan revisionsvirksomheden således ikke idømmes et medansvar. Det objektive krav for at

revisionsvirksomheden kan idømmes medansvar er, at der er overtrådt en regel af en til virksomheden

tilknyttet revisor. Så snart dette er tilfældet, er revisionsvirksomheden potentielt medansvarlig, idet ansvaret

er baseret på et undladelsesansvar, der betyder, at revisionsvirksomhedens passivitet ved ikke at gribe ind, er

tilstrækkeligt ansvarspådragende. Hvad angår det subjektive krav, kan det af nævnets praksis udledes, at der

foretages en vurdering af, om revisionsvirksomheden burde og kunne have undgået overtrædelsen eller ej61.

Revisionsvirksomheden kan ligeledes idømmes et direkte disciplinæransvar ved indbringelse for nævnet af

enten Erhvervsstyrelsen eller Revisortilsynet, hvilket følger af RL § 43, stk. 5. Revisortilsynet kan indbringe

revisorvirksomheden for nævnet hvis:

 Virksomheden ikke har opstillet retningslinjer for uafhængighed jf. RL § 24, stk. 6

 Virksomheden ikke har et kvalitetsstyringssystem jf. RL § 28

 Der i forbindelse med udførelsen af kvalitetskontrol konstateres fejl og mangler hos virksomheden,

som Revisortilsynet vurderer bør indbringes for nævnet

Tilsvarende kan revisionsvirksomheden indbringes for nævnet af Erhvervsstyrelsen, hvis der i forbindelse

med en undersøgelse efter RL § 37 konstateres fejl og mangler hos virksomheden, som efter

Erhvervsstyrelsens opfattelse bør indbringes for nævnet. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår det, at et

eksempel herpå kan være konstateringen af et manglende kvalitetsstyringssystem62.

2.3 Sanktionsmuligheder

Nævnet har en række sanktionsmuligheder, når revisor skal sanktioneres i disciplinæransvarets navn.

Sanktionsmulighederne følger af RL § 44 stk. 1, 2 og 4, og omfatter en advarsel, en bøde eller frakendelse af

revisors godkendelse.

2.3.1 Advarsel

Nævnet kan tildele en advarsel som er den mildeste sanktion. Nævnets praksis for anvendelse heraf har

medført, at sanktionen skal tolkes som om, at hvis noget lignende gentager sig, vil der blive idømt en ”rigtig”

sanktion63.

61Revisornævnets årsberetning 2011, side 38
62Langsted m.fl., 2013, s. 569
63Revisornævnets årsberetning 2011, side 13
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2.3.2 Bøde

Bødesanktionen er statistisk set ”normalsanktionen” når nævnet sanktionerer. Størrelsen på den tildelte bøde

vil typisk være et udtryk for den enkelte sags grovhed, og den maksimale bøderamme har

lovgivningsmæssigt udviklet, sig som det fremgår tabellen bilag 3.

Ud over den konkrete grovhedsvurdering, der som udgangspunkt bestemmer bødestørrelsen, følger det af

nævnets årsberegninger, at nævnets praksis har udviklet enkelte ”standardbøder”, med et mere eller mindre

fast gerningsindhold og bødestørrelse. Nævnet idømmer revisor en bøde på 150.000 kr., hvis denne har

deltaget i krydsrevision, og tilsvarende en bøde på 100.000 kr. hvis revisor har afgivet erklæring i strid med

uafhængighedsreglerne. Samtidig idømmer nævnet revisionsvirksomheder, der ikke har implementeret eller

anvendt et kvalitetsstyringssystem, en standardbøde på 100.000 kr. Alle nævnets øvrige bødesanktioner

bygger på en konkret vurdering af den enkelte sag, grovhed og gerningsindhold. De af nævnet idømte bøder

tillægges jf. RL § 44, stk. 7 udpantningsret, hvilket indebærer, at disse kan inddrives gennem udpantning

eller lønindeholdelse, og bøderne tilfalder statskassen.

2.3.3 Frakendelse af revisors godkendelse

Revisornævnet kan som sidste sanktionsmulighed frakende revisor eller revisionsvirksomheden retten til at

være godkendt i en periode på 6 måneder og indtil 5 år eller indtil videre. Denne sanktionsmulighed er

nævnets absolut hårdeste, og anvendes kun i de aller groveste sager. Som følge heraf har

frakendelsessanktionen historisk set også kun været anvendt to gange i hhv. 1990, ved kendelse nr. 88-

43.228, og i 2006, ved kendelse nr. 26/2005-R.
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3. Empirisk analyse

3.1 Revisornævnets historiske baggrund

3.1.1 Det historiske behov for revisorerhvervet

Revisorerhvervet som beskyttet profession kan spores lidt over 100 år tilbage i tiden, hvor samfundsmæssige

forhold konkretiserede behovet for en sådan profession. Behovet opstod i forbindelse med industrialiseringen

og selskabsdannelserne i 1800-tallet, og især som følge af en øget afstand mellem dem der investerede, og

dem, der gennem den daglige drift i virksomhederne, forvaltede disse investeringer. Der var dermed især i

ejerkredsen et øget behov for at få verificeret virksomhedens informationer. Den daglige ledelses

informationer til ejerkredsen sås allerede dengang i form af årsregnskaber og andre lignende beretninger, og

behovet for en uafhængig tillidsrepræsentant, der på ejerkredsens vegne kunne udføre kontrol med

regnskabsaflæggelsen og rapportere om det endelige resultat, opstod64.

Sideløbende med industrialiseringen forløb demokratiseringen, som medførte en stigende efterspørgsel efter

indsigt i det erhvervsliv, der spillede så stor en samfundsmæssig rolle. Sammenholdt med den voksende grad

af fremmedfinansiering i virksomhederne opstod der et yderligere informationsbehov, som rakte et skridt

længere ud end ejerkredsen, nemlig ønsket om information fra virksomhederne til de eksterne

interessegrupper65. Her skulle den økonomiske information om virksomhederne kunne danne grundlag for

beslutninger om eksempelvis samhandel eller investering, og der var derfor et essentielt behov for, at de

økonomiske informationer fra virksomhederne skulle være troværdige66. Ved at lade en uafhængig, faglig og

kompetent mellemmand revidere, undersøge og udtale sig om informationen, kunne man opnå en højere grad

af troværdighed, som både ejerkredse og interessegrupper efterspurgte, og grundlaget for revisorprofessionen

var dermed skabt.

3.1.2 Udviklingen i lovreguleringen

I starten af 1900-tallet blev revisorerhvervet for første gang lovreguleret i Danmark ved lov nr. 217 af 14.

maj 1909 om autoriserede revisorer. Allerede dengang var der stor fokus på, at revisor skulle fremstå

uafhængig og troværdig som følge af daværende justitsminister Albertis bedrageri. Under behandlingen af

lovforslaget indførte man den første strafbestemmelse mod revisor, idet det igen og igen blev understreget, at

loven skulle opfylde erhvervslivets behov, og at det derfor var strengt nødvendigt, at revisor fremstod som

tillidsmand67. Levede revisor ikke op til dette ultimative krav, skulle han kunne straffes.

64Langsted m.fl., 2013, s. 19
65Investorer, kreditorer, offentlige myndigheder, offentligheden mv.
66Langsted m.fl., 2013, s. 20
67Langsted m.fl., 2013, s. 215-216
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I mellemkrigsårene oplevede man mange store krak, og i den forbindelse afsløringen af meget store

bedragerier. Der var derfor opstået et nyt behov for en mere præcis og betryggende regnskabsførelse og

revision i erhvervslivet. Den daværende minister for handel og industri, redaktør C.N. Hauge, fremsatte

derfor i 1930 et lovforslag til lov om statsautoriserede revisorer, med dette som primært fokus. Lovforslaget

indeholdt tillige forslag om revisors pligtige medlemskab af revisorernes forening, idet han udtrykte:

Forslaget blev gennemført ved lov nr. 124 af 15. april 1930 om statsautoriserede revisorer, med undtagelse af

punktet vedrørende tvungent medlemskab af revisorernes forening, som udgik undervejs i behandlingen af

lovforslaget68.

FSR udtrykte i 1954 et ønske om en samlet selvstændig revisorlov, så landets revisorer ikke længere skulle

lovreguleres gennem øvrig lovgivning, herunder primært næringsloven, som det indtil nu var tilfældet. Det

på daværende tidspunkt nedsatte revisorudvalg var enig heri, og gav i den forbindelse udtryk for, at den

udvikling man så i arbejdsområdet, og den voksende forståelse af revisors betydning og ansvar, ligeledes

talte for en egen lov udelukkende med regulering af revisorer og deres arbejde69. FSR havde, som følge af

det ikke-indførte tvungne revisormedlemskab i 1930, indført et disciplinærsystem i deres vedtægter, men var

hæmmet i kontrollen og udførelsen heraf som følge af manglen på tvunget medlemskab. De foreslog derfor,

at man tog den gamle tanke op fra 1930 om et revisorsamfund, og indførte dette i en ny revisorlov.

Revisorudvalget var dog ikke enig i denne tanke, og da revisorloven blev vedtaget ved lov nr. 68 af 15. marts

1967 om statsautoriserede revisorer, indeholdt denne ingen bestemmelser om tvunget medlemskab af

foreningen. Til gengæld indeholdt loven bestemmelser om et lovfæstet revisornævn70.

I anledning af FSRs 75 års jubilæum 12. januar 1987 udgav dr.phil. Ole Lange en artikel med titlen

”Statsautoriserede revisorer – tillidsmænd for offentligheden eller gidsler for firmaer og fupmagere”. Heri

udtrykte han offentlighedens kritik af de statsautoriserede revisorer, som man mente var for positive over for

virksomhederne, og ikke tilstrækkelig kritiske i deres revision som følge af den dobbeltrolle disse

efterhånden havde fået, både som den kontrollerende revisor men nu også som virksomhedens rådgiver.

Kritikken af revisorerne fortsatte de efterfølgende år, og blev særligt rettet mod revisors faglige kvalitet,

sammenblandingen af kontrollant- og rådgiverrollen og at sanktionsmulighederne mod revisor var blevet

brugt for mildt. FSR stille i den forbindelse spørgsmålstegne ved hvor det endelige ansvar for regnskabet

68Langsted m.fl., 2013, s. 220-222
69Betænkning 374, 1965, s. 30
70Langsted m.fl., 2013, s. 224-225
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egentlig lå? Og måske mere relevant, hvor det burde ligge71. Den generelle kritik i samfundet medførte en

lovændring ved lov nr. 815 af 21. december 1988 i lov om statsautoriserede revisorer, lov om registrerede

revisorer og årsregnskabsloven, hvormed hovedformålet var at styrke offentlighedens tillid til

regnskabsaflæggelsen og revisorernes virksomhed og erklæringer. En af de væsentligste ændringer, der

fulgte med lovændringen, var en ny og klar regel i årsregnskabsloven, hvorved det blev slået fast, at det var

(og er) bestyrelsen og direktionen, der aflægger årsregnskabet.

Starten af 1990erne var præget af den store Nordisk Fjer-skandale, som gav et nyt rygstød til kritikken af

revisorstanden. Især kritikken af disciplinærsystemet var i fokus, og primært den manglende direkte

klageadgang, der alene var forbeholdt handelsministeren eller FSR, blev stærkt kritiseret72. Det medførte

lovændringen ved lov nr. 1003 af 19. december 1992, hvor man indførte et nyt to-instans disciplinærsystem

med et disciplinærnævn for henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer samt et fælles

revisornævn som klageinstans.

I 2002 eksploderede Enron-skandalen i USA, som fortsat er den største erhvervsskandale man i nyere tid har

set. Ikke kun Enron, men også Enrons revisor, Arthur Andersen, røg med i faldet, der på trods af sin størrelse

som en af ”The Big Five” på verdensplan, forsvandt fuldstændig fra markedet på under et år. Til

sammenligning med vores egen Nordisk Fjer-skandale, som rystede hele Danmark, og førte til lovændringer

her hjemme, rystede Enron-skandalen ikke blot USA men hele verden, og medførte store lovændringer

verden over. Herhjemme fremsatte Økonomi- og Erhvervsministeren således i januar 2003 et lovforslag til

en helt ny revisorlov, med afskaffelse af de hidtidige foreningsmæssige danske revisionsvejledninger, der

skulle erstattes af de internationale ISA-revisionsstandarder. Man gik ligeledes væk fra at loven regulerede

hele revisors virksomhed, til nu kun at regulere erklæringsafgivelsen. Samtidig blev de tidligere to

revisorlove for henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer slået sammen til én, de to

disciplinærnævn for henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer blev slået sammen til én

fællesinstans under navnet Disciplinærnævnet, og der indførtes anmeldelsespligt for revisor i forbindelse

med grov økonomisk kriminalitet73. Lovforslaget blev vedtaget ved lov nr. 302 af 30. april 2003.

I 2008 blev der fremsat et nyt lovforsalg, som indsnævrede lovens anvendelsesområder yderligere, til nu kun

at omhandle erklæringer med sikkerhed74. Forslaget indeholdt ligeledes nye kontrolmekanismer for revisor,

således at revisorerne ikke blot skulle være underlagt Revisortilsynets kontrol, men også en direkte kontrol

71Langsted m.fl., 2013, s. 235-237
72Langsted m.fl., 2013, s. 237-239
73Langsted m.fl., 2013, s. 248
74Revisorloven, § 1



Side 29 af 94

fra Erhvervsstyrelsen ved mistanke om overtrædelse af loven75. Lovforslaget blev vedtaget ved lov nr. 468 af

17. juni 2008, og er dermed den lov vi kender i dag.

Sammenfattet kan ovenstående historiske overblik over udviklingen i lovgivningen og revisors ansvar

illustreres ud fra nedenstående tidslinje:

3.1.3 Opbygning og gennemførelsen af Revisornævnet - disciplinæransvarets vogter

Revisornævnet så første gang dagens lys i 1969 i henhold til lov om statsautoriserede revisorer af 1967.

Reglerne om et revisornævn blev som beskrevet medtaget i loven på baggrund af et lovudkast udarbejdet af

FSR i 195776. FSR ønskede oprindeligt etablering af et ”revisorsamfund”, i lighed med det man så hos

advokaterne, med tvunget medlemskab og hvortil der skulle knyttes et disciplinærorgan, nærmere bestemt et

revisornævn. I ”Betænkning 374, 1965” til lovudkastet fra FSR, udtrykkes side 31:

I forbindelse med en samtidig revision af næringsloven i 1954, blev der af regeringen nedsat en

næringslovskommission77 og efterfølgende i 1960 et revisorudvalg bestående af 9 medlemmer78, som fik til

opgave at udarbejde et lovforslag til en ny næringslov, med særligt fokus på revisorernes næringsretslige

forhold. I 1963 afgav revisorudvalget beretning til næringskommissionen, med et udkast til forslag om en

selvstændig revisorlov udtaget af næringsloven, set i lyset af udviklingen i revisors samfundsmæssige rolle79.

75Revisorloven, § 37
76Se bilag 4
77For sammensætning af den nedsatte næringslovskommission henvises til ”Betænkning 374, 1965”, side 5-6
78For sammensætning af det nedsatte revisorudvalg henvises til bilag 5
79Betænkning 374, 1965, side 21
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Det af FSR ønskede tvungne medlemskab af foreningen, og den derigennem disciplinære kontrol af

foreningens medlemmer, blev ikke indarbejdet i det af revisorudvalget endelige lovudkast. Kun et mindretal

af udvalgets medlemmer, udgjort af statsautoriseret revisor K. G. Jensen (udpeget af FSR), statsautoriseret

revisor A. Engell-Nielsen (Revisorkommissionen), statsautoriseret revisor A. Busch-Sørensen

(Revisorkommissionen) og generalsekretær Detlef Thomsen (udpeget af Det Danske Advokatsamfund), var

enige i forslaget om tvunget medlemskab. De fire medlemmer havde i deres argumentation især henvist til, at

advokaterne i henhold til retsplejelovens kapitel 15 havde en sådan ordningen, der fungerede. Dog endte

mindretallet med at tilslutte sig det endelige lovforslag, som i stedet indeholdt bestemmelser om et

selvstændigt revisornævn80. Der henvises til bilag 6 for Revisorudvalgets endelige udkast til lovforslag

kapital III vedrørende nævnet.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår følgende betænkning fra Revisorudvalget omhandlende

indførelsen af et nyt kapital III om nævnet81

Således blev nævnet indarbejdet i udvalgets lovudkast fra 1963, med stærk inspiration fra FSRs udtrykte

ønske om en disciplinær kontrol af revisorstandens medlemmer. Især lovudkastets § 19 gav udtryk for de

oprindelige tankerne bag nævnets disciplinære formål. Nævnet skulle kunne skride ind over for revisorer,

som i deres virksomhed ikke overholdt gældende bestemmelser, og i den forbindelse sanktionere med

advarsel, irettesættelse, bøde på ikke over 5.000 kr. eller frakendelse af revisors beskikkelse82. Af udvalgets

egne bemærkninger til lovforslagets § 19 fremgår det, at der med sætningen ”ikke overholder gældende love

og bestemmelser” mentes overtrædelser af revisorlovens bestemmelser, eller ved revisors tilsidesættelse af

god revisorskik, herunder hvis revisor ikke havde udvist den fornødne omhu, nøjagtighed eller hurtighed83.

80Betænkning 374, 1965, side 17
81Betænkning 374, 1965, side 22
82Betænkning 374, 1965, side 20
83Betænkning 374, 1965, side 27
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Det kan med udgangspunkt heri konkluderes, at der allerede før vedtagelsen af nævnet var lagt op til et

disciplinært organ, hvis sanktioner skulle bygges på individuelle skøn.

I perioden 1963-64 behandlede Næringslovskommissionen det af Revisorudvalget fremsendte lovudkast, og i

1965 fremsendte de deres endelige lovforslag til regeringen. Dette indeholdt, i lighed med Revisorudvalgets

lovudkast kapitel III, regler vedrørende et nyt disciplinærorgan. Der henvises til bilag 7 for kopi af det

endelige lovforslags kapital III fra Næringskommissionen. Som det fremgår af lovforslaget, er der, i forhold

til Revisorudvalgets udkast, primært foretaget tekstmæssige ændringer, mens de grundlæggende linjer fra

Revisorudvalgets lovudkast kapital III er bibeholdt. Den væsentligste ændring af § 19 omhandlende nævnets

disciplinære formål, er ændringen af formuleringen vedrørende sanktionsområdet. Fra i Revisorudvalgets

version at være formuleret som situationer, hvor revisor ”ikke overholder gældende love og bestemmelser”,

er det endelige lovforslag nu ændret til at omfatte de situationer, hvor revisor ”tilsidesætter de pligter, som

hans stilling medfører”. Med andre ord de situationer, hvor revisor tilsidesætter god revisorskik.

Næringskommissionens lovforslag blev vedtaget og gennemført uden ændringer ved lov nr. 68 af 15. marts

1967 om statsautoriserede revisorer.

3.1.4 Tilpasningen af Revisornævnet

I 1992 blev der ændret markant i opbygningen af disciplinærsystemet. Årsagen hertil var en stigende kritik af

det gamle systems lukkethed og manglende klageadgang, som udsprang af loven fra 1967, § 19, stk. 4, som

beskrev at84

Således kunne klager kun indbringes for nævnet af handelsministeren eller FSR. Dette blev ændret ved

lovændringen i 1992 ved lov nr. 1003 af 19. december 1992, idet man i stedet indførte to disciplinærnævn for

henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer, hvortil alle med retlig interesse i en given sag kunne

indbringe klager over revisor. Der fremgik følgende bemærkning ved indførelsen af det nye

disciplinærsystem i Folketingstidende 1992/93, spalte 96:

FSR og FRR nedlage i den forbindelse deres interne disciplinære organer, og disse blev overdraget til de to

disciplinærnævn. Nævnet bestod fortsat, men fungerede nu i stedet som ankeinstans for de to

disciplinærnævn85.

84Bilag 7
85Langsted m.fl., 2013, s. 476-477



Side 32 af 94

I forbindelse med den daværende regerings opgør med smagsdommere og overflødige nævn i 2002, var

nævnet blevet nedlagt. Ved lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer

foretog man derfor en yderligere tilpasning, idet det blev vedtaget, at de to disciplinærnævn for henholdsvis

statsautoriserede og registrerede revisorer blev slået sammen til ét nævn: Disciplinærnævnet for

statsautoriserede og registrerede revisorer. I bemærkningerne til lovforslaget i forbindelse med

sammenlægningen lyder det udelukkende, at en sammenlægningen skulle foretages for at opnå en

administrativ forenkling86.

Ved vedtagelsen af den nugældende revisorlov, blev der foretaget en sidste, og mindre betydningsfuld,

tilpasning, idet navnet atter blev ændret til Revisornævnet, og dermed fremstår som vi kender det i dag. De

konkrete bestemmelser omhandlende nævnet fremgår af lovens §§ 43-47, se bilag 8. Den grundlæggende

tanke bag nævnet som et disciplinærnævn, der skulle sanktionere revisorer, som ved udførslen af deres

virksomhed tilsidesatte de pligter som stillingen medførte, var og er således stadig det helt fremtrædende

omkring nævnet i loven. Den tidligere § 19-bestemmelse fremgår i dag af lovens § 44.

3.1.5 Delkonklusion

Med udgangspunkt i ovenstående analyse kan det historiske formål og tankerne bag nævnet, samt de

historiske overvejelser omkring nævnets sanktionspraksis, fastlægges. Som følge af det samfundsmæssige

behov for revisorerhvervet, der opstod allerede i forbindelse med industrialiseringen og selskabsdannelserne

i 1800-tallet, og som blev yderligere konkretiseret ved afsløringen af daværende justitsminister Albertis

bedrageri, blev revisorproffessionen for første gang lovreguleret i 1909. Især skandalesagen om Alberti

havde understreget behovet for en mellemmand mellem virksomhederne og offentligheden, der skulle leve

op til krav om uafhængighed og troværdighed, og allerede ved den første lovregulering blev de

grundlæggende krav til revisors adfærd, og derved de fremtidige sanktionsrammer, grundlagt.

Tankerne bag nævnet kom især til udtryk i bemærkningerne til lovforslagene forud for loven i 1967. Heraf

fremgik det, at formålet med indførelsen af et revisornævn var at skabe mulighed for opretholdelse af den

faglige disciplin i revisorbranchen, hvilket indtil da havde fremstået som et foreningsansvar. Særligt den

indførte § 19 gav udtrykt for de oprindelige tanker bag nævnet, der fremhævede det nye nævn som et

selvstændigt organ, der kunne skride ind over for revisorer, der tilsidesatte de pligter som stillingen som

revisor medførte.

Den indførte § 19 gav ligeledes udtryk for de historiske overvejelser omkring nævnets sanktionspraksis. Det

fremgik af bestemmelsen, at nævnet skulle kunne sanktionere med en advarsel, en irettesættelse, en bøde på

86Langsted m.fl., 2013, s. 478



Side 33 af 94

ikke over 5.000 kr. eller ved frakendelse af revisors beskikkelse. I bemærkningerne til lovforslaget fremgik

det, at der ved tilsidesættelse af revisors pligter skulle forstås tilsidesættelse af god revisorskik, og herunder

hvis revisor ikke udviste den fornødne omhu, nøjagtighed eller hurtighed. Herudover blev nævnets

sanktionspraksis ikke yderligere beskrevet forud for vedtagelsen af nævnet, hverken i loven eller

bemærkningerne hertil.

Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at ideen om et disciplinærorgan, hvis historiske

formål var at sanktionere og håndhæve revisors disciplinæransvar uden nogen fast sanktionspraksis, og ud

fra en gerningsbeskrivelse, der i overvejende grad byggede på et skøn af hvornår revisor tilsidesatte god

revisorskik, var den grundlæggende tanke bag nævnet, og denne tanke blev vedtaget ved lov i 1967, efter

forslag fra branchens egen forening, FSR.

3.2 Revisornævnets sanktionspraksis i perioden 2010-2014

3.2.1 Det lovregulerede udgangspunkt for Revisornævnets sanktionsudmåling

Som beskrevet ovenfor, blev de overordnede sanktionsrammer for nævnet allerede udformet tilbage i 1967, i

form af den retlige standard, der fremgik af § 19, ved revisors tilsidesættelse af de pligter som stillingen

medførte. Bestemmelsen fremgår i dag af RL § 44, stk. 1, og ordlyden er stort set identisk med den

dagældende § 19. Vurderingen af, om revisor skal sanktioneres, baseres fortsat udelukkende på nævnets skøn

og vurdering i den konkrete situation.

Som følge af den manglende lovregulering på området kan nævnets generelle retningslinjer for

sanktionsudmåling, og herunder den opstillede hypotese om, at nævnet har udviklet sig til en bødemaskine,

alene undersøges gennem nævnets sanktionspraksis. Med dette udgangspunkt vil der i nærværende afsnit

blive foretaget analyse af udviklingen i nævnets sanktionspraksis i perioden 2010–2014, og samtidig blive

analyseret på, hvem der har indbragt klager for nævnet i denne periode.

3.2.2 De overordnede tal

Med udgangspunkt i nævnets årsberetninger for 2010–2014 kan det oplistes, hvor mange sager nævnet har

behandlet i de enkelte år. Når nævnet modtager en klage har praksis vist, at formandsskabet kan afvise

klagen, starte behandling af sagen, henlægge sagen til senere behandling, eller sagen kan, efter registreret

modtagelse i nævnet, blive tilbagekaldt af klager. Periodens behandlede sager kan med baggrund heri

inddeles som det fremgår af tabel 1:
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Nævnet har behandlet 451 sager i perioden 2010–2014. Praksis har vist, at nævnet her har fire

reaktionsmuligheder, idet der kan tildeles en bøde, en advarsel, ske frifindelse eller afvisning af sagen efter

endt behandling. Her ses bort fra nævnets mulighed for frakendelse af revisors godkendelse, idet denne

mulighed som tidligere beskrevet kun er anvendt 2 gange i nævnets levetid, senest i 2006. Periodens

nævnsbehandlede sager fra ovenstående tabel kan inddeles i de fire reaktionsmuligheder ud fra nævnets

årsberetninger for 2010–2014, som det fremgår af tabel 2:

Som det fremgår af tabellen, er bødesanktionen den mest anvendte reaktionsmulighed, og nævnet har

benytter denne i mere end halvdelen af de nævnsbehandlede sager i perioden, mere præcist i 65% af sagerne.

Nævnets næstmest anvendte sanktionsmulighed er frifindelse, hvilket er sket i 20% af sagerne i perioden.

Herudover er der sket afvisning i 13% af sagerne, mens advarselssanktionen kun er anvendt i 2% af sagerne.

For at illustrere den historiske udvikling i nævnets anvendelse af de fire sanktionsmuligheder, kan

nedenstående diagram opstilles
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Som det fremgår af diagrammet, har nævnets anvendelse af advarsel, frifindelse og afvisning ligget på et

stabilt niveau i perioden, med udgangspunkt i normalåret 2010. Bødesanktionen har fulgt samme stabile

udvikling i årene 2010, 2011 og 2012, dog med et lidt højere udgangspunkt i normalåret. Men herefter har

udviklingen i bødesanktionen ændret karakter i 2013 og 2014. I 2013 steg antallet af bødesanktioner med

hele 105% i forhold til normalåret 2010, og denne udvikling fortsatte i 2014, hvor stigningen lød på hele

135%. Stigningen skal dog ses i sammenhæng med, at nævnet har modtaget og behandlet væsentligt flere

klager i 2013 og 2014 i forhold til den øvrige del af perioden, som tabel 1 og 2 ovenfor ligeledes udtrykker.

Stigningen i antallet af klager synes dog alene at have resulteret i en øget anvendelse af bødesanktionen, og

ikke en tilsvarende proportionel fordeling på de tre øvrige sanktionsmuligheder.

3.2.3 De indbragte klager

Alle fysiske og juridiske personer har, som tidligere beskrevet, adgang til at indbringe en klage for nævnet,

så længe kravet om klagers retlige interesse er opfyldt, hvilket dog ikke gælder for klager fra en af de i RL §

43, stk. 6 oplistede myndigheder. Når der skal analyseres på, hvem der har klaget til nævnet, kan dette med

fordel opdeles i to kategorier. Den første kategori indeholder periodens indbragte klager, og beskriver, hvem

der i perioden har fundet anledning til at klage til nævnet. Den anden kategori indeholder periodens

nævnsbehandlede sager, og dermed hvilke klagere, der har fået deres klage behandlet af nævnet. Der ses bort

fra formandsafviste, tilbagekaldte og henlagte klager, og tages udelukkende udgangspunkt i periodens

nævnsbehandlede klager, for at undersøge udviklingen i nævnets sanktionspraksis i perioden.

3.2.3.1 Periodens indbragte klager

Med udgangspunkt i nævnets årsberetninger for 2010–2014, kan tabel 3 over periodens modtagne klager i

nævnet, opstilles:

Nævnet har i den samlede periode modtaget 640 klager, hvoraf 46% er indbragt af private klagere.

Revisortilsynet har indbragt 38%, mens Erhvervsstyrelsen har stået for 11%. De sidste 5% er indbragt af de

øvrige myndigheder i RL § 43, stk. 6. Med udgangspunkt i 2010 som normalår kan det konkluderes, at

nævnet allerede i 2011 modtog 40% flere klager end i normalåret, både som følge af en fordobling i antallet

af klager fra Erhvervsstyrelsen, men især på grund af stigningen i klager fra Revisortilsynet, som næsten blev
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tredoblet. I 2012 var det samlede antal klager tilbage på normalårets niveau, for derefter i 2013 at eksplodere

til det dobbelte. Udviklingen i indbragte klager i 2013 skal især findes i antallet af indbragte klager fra

Revisortilsynet, idet disse udgør over halvdelen af de samlede indbragte klager, hvilket også er tilfældet i

2014. I 2010 udgjorde Revisortilsynets klager blot 18% af den samlede klagemængde.

Forklaringen på den generelle stigning i antallet af klager skal således primært findes i Revisortilsynets

forøgede klagemængde. Det fremgår af Revisortilsynets redegørelse fra 201287, at Revisortilsynet ændrede

praksis i 2011 ved indbringelse af klager til nævnet, når der var behov for at indbringe både revisor og

dennes revisionsvirksomhed i forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol. Fra tidligere at have

indbragt begge i én samlet klage, indbringer Revisortilsynet nu revisor og virksomhed hver for sig.

Administrerende direktør for FSR Charlotte Jepsen har dermed ret i, at stigningen i antallet af klager til

nævnet de seneste år kan være påvirket af Revisortilsynets ændring i praksis for indbringelse af klager for

nævnet88. Det bemærkes dog, at en simpel fordobling i antal klager fra Revisortilsynet i forhold til

normalåret 2010, der samtidig var det sidste år inden tilsynet ændrede praksis, ville medføre et årligt antal

klager fra Revisortilsynet på 34, hvilket må konstateres at være væsentligt under det faktiske antal klager fra

tilsynet i både 2011, 2013 og 2014. Det må dermed konkluderes, at stigningen i klager fra Revisortilsynet

ikke udelukkende kan tilskrives tilsynets ændring i klagepraksis, idet tilsynet også generelt har fundet

anledning til at indbringe flere klager for nævnet. Samtidig må det også bemærkes, at denne ændring i den

teknisk måde hvorpå Revisortilsynet indbringer deres klager for nævnet, alene har indflydelse på antallet af

klager indbragt for nævnet, og ingen indflydelse på stigningen i selve bødeniveauet, der danner baggrund for

påstanden om nævnet som bødemaskine.

3.2.3.2 Periodens nævnsbehandlede klager

Stigningen i bødeniveauet skal i stedet ses i sammenhæng med nævnets behandlede klager i perioden. Idet

alle nævnets sanktioner er startet med det samme udgangspunkt, nemlig at nævnet har modtaget en klage til

behandling, synes det relevant at undersøge, om der kan udledes en sammenhæng i, hvilke klagere der har

fået deres klage behandlet i de enkelte år og stigningen i bødeniveauet over tid. De enkelte års behandlede

sager, fordelt på hvem der har indbragt sagen for nævnet, kan opstilles i nedenstående tabel, ved

gennemgang af periodens nævnsbehandlede sager:

87Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 14
88Jepsen, 2015, 21. august
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Som det fremgår af tabellen, stod Revisortilsynet i 2010 og 2011 for godt 35% af de afgjorte kendelser,

hvorefter tilsynet i 2012, 2013 og 2014 har fået afgjort klager i godt halvdelen af alle nævnets afgørelser.

Tilsvarende har Erhvervsstyrelsen stået for under 20% i de enkelte år, med undtagelse af 2013, hvor 25% af

nævnets afgørelser var på baggrund af en klage fra Erhvervsstyrelsen, og øvrige § 43, stk. 6 klagere har stået

for under 10% af nævnets afgørelser i alle periodens enkeltår. Afgjorte klager fra private udgjorde i 2010 lidt

over halvdelen af nævnets afgørelser, hvilket i de efterfølgende år er faldet til godt 25%.

Det kan med baggrund heri konkluderes, at nævnets forøgede anvendelse af bødesanktionen de seneste år, er

sket som konsekvens af, at der er blevet afgjort flere klager fra Revisortilsynet, og i 2013 ligeledes flere

klager fra Erhvervsstyrelsen, mens antallet af afgjorte klager fra private, er blevet markant mindre. Der synes

derfor at være en mulig sammenhæng i, hvem der klager og hvad klagen får af udfald, og denne

sammenhæng vil blive undersøgt nævnere nedenfor.

3.2.4 De behandlede klager

Der foretages i nærværende afsnit gennemgang af nævnets afgjorte sager i perioden 2010–2014, med

udgangspunkt i klagernes endelige udfald.

3.2.4.1 Afvisninger

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at nævnet har afvist 58 sager i perioden. Disse sager kan yderligere inddeles

på klager og år:

Som det fremgår af tabellen, afviser nævnet suverænt flest klager fra private klagere, idet hele 90% af de

afviste klager i perioden, er indbragt for nævnet af private.
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Det fremgår af RL § 43, stk. 3 samt § 44, stk. 1, at nævnet kun behandler klager, som omhandler revisors

udførelse af erklæringsopgaver efter § 1, stk. 2 og 3. Dermed kan nævnet ikke behandle klager, som ikke

omhandler dette, og klagen vil derfor blive afvist. Ved gennemgang af nævnets 58 afvisninger fremkommer

det, at nævnet på denne baggrund har afvist 28 klager – samtlige af disse 28 klager er indbragt for nævnet af

private.

Det følger ligeledes direkte af RL § 43, stk. 6, at nævnet afviser sager, hvor klager ikke har retlig interesse i

klagens indhold. I perioden har nævnet med baggrund heri afvist 19 klager, hvoraf 17 af disse er indbragt for

nævnet af private klagere. De sidste to klager, der er afvist på denne baggrund, er afvist i 2012, og begge er

indbragt for nævnet af Erhvervsstyrelsen. Dette synes bemærkelsesværdigt, idet Erhvervsstyrelsen netop er

en af de i § 43, stk. 6 oplistede myndigheder, hvor retlig interesse ikke er påkrævet. De afviste kendelser

omfatter kendelse 50-2011 og 98-2011, som begge er indbragt af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en af

Revisortilsynet uafsluttet kvalitetskontrol. Nævnet har ved afvisningerne henvist til, at det ifølge RL § 35,

stk. 5 og 6 alene er Revisortilsynet, der har kompetence til at indbringe en revisor for nævnet som følge af en

foretaget kvalitetskontrol, og samtidig at Erhvervsstyrelsen ikke har hjemmel i loven til at kunne fravige RLs

kompetenceordning. Afvisningen af begge sager er dermed ske på trods af Erhvervsstyrelsens generelle

tilsynsansvar efter RL § 32, og på trods af Erhvervsstyrelsens oplistning i § 43, stk. 6.

Nævnet har i perioden endvidere afvist en enkelt klage, indbragt af en privat klager, med henvisning til § 1,

stk. 1 i ”Bgk. om Revisornævnet”, idet den indklagede revisor ikke var godkendt som revisor, og klagen

derved faldt uden for nævnets kompetence (kendelse 49-2009). Herudover har nævnet afvist 4 klager,

tilsvarende indbragt for nævnet af private, med henvisning til, at den indklagede revisor tidligere var blevet

indbragt for nævnet for nøjagtig samme forhold som den nye klage omhandlede, og nævnet derved allerede

havde behandlet sagens indhold tidligere (eksempelvis kendelse 95-2012). Endelig har nævnet afvist

yderligere 2 klager fra private med henvisning til, at den indbragte klage ikke var tilstrækkelig konkret. Når

nævnet afviser en klage på denne baggrund, henvises der i selve afgørelsen til, at en klager hverken helt eller

delvist kan overlade det til nævnet at udforme de enkelte klagepunkter. Det følger uddybende af kendelse 65-

2009:

I nævnets årsberetning fra 2011 side 45-46 fremgår det desuden, at det allerede ved landsrettens dom i UfR

1999.1765Ø blev fastslået, at nævnet kun kan domfælde forhold, som er omfattet af den indbragte klage.
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De sidste fire klager, der er blevet afvist efter nævnsbehandling, er alle indbragt af Revisortilsynet. Heraf

omhandler tre klager revisionsvirksomheder, som alle er blevet opløst eller afmeldt i Revireg efter forholdet i

klagen har fundet sted, men før sagen er taget under behandling i nævnet. Af uddybende bemærkning hertil

kan henvises til kendelse 87-2011:

Det er således muligt for revisionsvirksomheder at undgå en disciplinær sanktion fra nævnet, ved at foretage

afregistrering i Revireg, og dermed deponere virksomhedens godkendelse, også selvom afregistreringen sker

efter tidspunktet for det forhold, som klagen til nævnet vedrører. Her er nævnets praksis forskellig i forhold

til revisors personlige ansvar, idet dennes deponerede godkendelse ikke ændrer på det personlige

individualansvar, som kun ophører ved revisors død, eller udløber som følge af forældelsesfristen efter 5 år89.

Som et eksempel fra praksis kan henvises til kendelse 29-2014, hvor nævnet indleder deres afgørelse med

bemærkningen

Den sidste afvisning af klager, indbragt af Revisortilsynet, er sket ved kendelse 28-2010. Denne kendelse er

bemærkelsesværdig, idet klagen omhandlende en af tilsynets egne kvalitetskontrollanter, og dennes

tilsidesættelse af god revisorskik, ved afgivelse af i alt 5 kvalitetskontrolserklæringer. Det fremgår af

nævnets afgørelse, at kvalitetskontrollantens erklæringer er omfattet af § 1, stk. 2-erklæringerne, hvorfor

nævnet har kompetence til at behandle klagen, og det følger samtidig af § 28, stk. 2, nr. 4 i bekendtgørelse

nr. 42/2009 om kvalitetskontrol, at Revisortilsynet har adgang til at indbringe deres kontrollanter for nævnet.

Klagen er som følge heraf taget under behandling, men blev dog efterfølgende afvist med henvisning til, at

kvalitetskontrollanten havde afgivet sine erklæringer i årene 2005-2008, og erklæringerne i første omgang

var godkendt og afsluttet af tilsynet. Nævnet henviste til, at tilsynet har pligt til at foretage prøvelse af

kontrollanternes erklæringer, og at tilsynet derved havde handlet for langsomt, ved først at klage til nævnet i

2010, over forhold som burde være opdaget allerede ved erklæringernes afgivelse.

3.2.4.2 Advarsler

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at nævnet blot har tildelt 10 advarsler i perioden. Disse kan inddeles på

klager og år:

89Revisornævnets årsberetning 2011, side 29-30
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De få advarsler har været fordelt med 5 klager fra Revisortilsynet og 5 klager fra private. Nævnets praksis for

tildeling af advarsler undersøges nærmere, ved analyse af de 10 kendelser.

I 2 af periodens kendelser, der begge er indbragt for nævnet af private, er revisor personligt blevet idømt en

advarsel, for på ulovlig vis at tilbageholde klientens bilagsmateriale. Hertil kan kendelse 20-2013

fremhæves, hvoraf det af nævnets begrundelse fremgår, at revisor har ret til at tilbageholde egenproduceret

regnskabsmateriale til sikring for et honorartilgodehavende hos en klient. Revisor må derimod ikke

tilbageholde originale bilag o.l., så klienten ikke kan overholde sine forpligtelser ifølge eksempelvis

bogføringsloven. Denne tilsidesættelse af god revisorskik takserer nævnet således til en advarsel.

I kendelse 57-2010, der ligeledes er indbragt af en privat klager, har nævnet tildelt revisor en advarsel, for at

have fortaget modregning under posten ”Anden gæld”, så underposterne hertil både bestod af gæld og

tilgodehavende beløb, på trods af det direkte forbud i årsregnskabslovens § 13. Nævnet har ligeledes tildelt

begge de personligt indklagede revisorer i kendelse 80-2011, indbragt af Revisortilsynet, en advarsel.

Tilsynet havde gennem deres kvalitetskontrol konstateret, at kvalitetsstyringssystemet i

revisionsvirksomheden ikke var tilstrækkeligt anvendt i forbindelse med erklæringsafgivelsen. Nævnet fandt

det godtgjort, at kvalitetsstyringssystemet ikke var tilstrækkeligt anvendt, men kunne ikke konstatere, om de

afgivne erklæringer var forkerte, idet forholdet ikke var tilstrækkeligt påvist af Revisortilsynet.

De resterende 6 advarsler omhandler alle fejl i selve erklæringerne. I kendelse 5-2010, indbragt af en privat,

havde revisor ikke overholdt formkravene i opbygningen af erklæringen, men idet nævnet ikke havde

grundlag for at fastslå, at erklæringen var urigtig eller misvisende, tildelte nævnet en advarsel. I kendelse 81-

2010, indbragt af Revisortilsynet, blev revisor ligeledes tildelt en advarsel, idet der var afgivet erklæring

uden sikkerhed, der på trods heraf alligevel udtrykte en konklusion.

De øvrige 4 advarsler, hvoraf 1 er indbragt for nævnet af en privat, og de øvrige 3 af Revisortilsynet,

omhandler alle manglende forbehold i de afgivne erklæringer. I alle 4 tilfælde er der tale om et skøn af hvert

konkret manglende forbehold, som blandt andet omhandler mindre fejl i regnskabet (kendelse 25-2009),

manglende beskrivelser i anvendt regnskabspraksis (kendelse 62-2012), manglende revisionsbevis for

mindre regnskabsposter (kendelse 18-2011) samt forkert klassifikation på egenkapitalen (kendelse 45-2014).
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Generelt lyder det i nævnets afsluttende bemærkninger til sanktionsfastsættelsen, at der ”henset til forholdets

karakter tildeles en advarsel”.

3.2.4.3 Frifindelser

92 kendelser er endt med frifindelse efter nævnsbehandling, svarende til ca. 20% af alle periodens kendelser.

Disse sager kan inddeles på klager og år, og analyseres nærmere:

I lighed med nævnets afvisninger sker frifindelser også klart mest efter klager fra private, og hele 64% af

periodens frifindelser er sket på baggrund af en klage fra private. I 21% af tilfældene har Revisortilsynet

stået bag klagen. Heraf er 8 frifindelser sket som følge af, at Revisortilsynet ikke har udført

kvalitetskontrollen korrekt, primært ved at den kontrollerede revisor ikke har fået mulighed for, at

kommentere på kvalitetskontrollens endelige resultat i forbindelse med den afsluttede kontrol, hvilket er et

direkte krav jf. Revisortilsynets bekendtgørelse herfor § 3490 (se eksempelvis kendelse 104-2011).

I 4 frifindelser i perioden, alle indbragt af Revisortilsynet, har nævnet vurderet, at et kvalitetsstyringssystem

er anvendt på trods af tilsynets påstand om det modsatte. I 2 af disse sager havde tilsynet ved en tidligere

kvalitetskontrol godkendt det grundlæggende system, og med henvisning hertil frifandt nævnet de

indklagede revisorer. I en enkelt sag omhandlede klagen en nystartet revisionsvirksomhed, som ved

kvalitetskontrollens udførelse endnu ikke havde nået at udføre intern kontrol af systemet, hvortil fristen ej

heller var overskredet på kvalitetskontroltidspunktet (kendelse 18-2011). I den sidste sag havde tilsynet efter

nævnets vurdering ikke påvist et tilstrækkeligt mønster, som kunne påvise manglende anvendelse af

kvalitetsstyringssystemet, idet tilsynet kun havde påvist uregelmæssigheder i 4 ud af 14 sager, hvorfor

nævnet frifandt revisor (kendelse 99-2011).

Nævnet har endvidere anvendt frifindelse i 5 sager, med henvisning til, at de indbragte klager alene indeholdt

bagatelforseelser eller uvæsentlige forhold. Heraf har SKAT stået for to klager, hvoraf det bemærkes, at det i

nævnets argumentation for revisors frifindelse i den ene (kendelse 61-2009) beskrives, at der alene var tale

om en tastefejl og en mindre misforståelse, som ikke i sig selv findes at være tilsidesættelse af god

90Bkg. om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed
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revisorskik. Revisortilsynet har stået for 2 klager i perioden, som ligeledes er endt med frifindelse med

henvisning til bagatelforseelser. Heraf er særligt kendelse 90-2011 interessant, idet revisor er indklaget for

ikke at have afgivet supplerende oplysning vedr. et ulovligt anpartshaverlån. Nævnet har i deres afgørelse

givet følgende begrundelse for revisors frifindelse

Anpartshaverlånet androg 5.733 kr., mens selskabets egenkapital var positiv med 712.651 kr. på

balancetidspunktet.

Den sidste klage, hvor nævnet har frikendt revisor ud fra en væsentlighedsbetragtning af de indklagede

forhold, er sket ved kendelse 64-2013. Klagen er indbragt af Erhvervsstyrelsen, med påstand om frakendelse

af revisors godkendelse efter RL § 44, stk. 2, med henvisning til revisors kompromitterede omdømme og

derved belastede fremtidige virke som offentlighedens tillidsrepræsentant. Nævnet har begrundet frifindelsen

således

I perioden har nævnet anvendt frikendelse i 5 kendelser, alle indbragt af private, med henvisning til, at den

indbragte klages indhold ikke var tilstrækkelig godtgjort eller bevist af klager. I disse sager beskriver nævnet

i deres frifindelsesbegrundelser, at der ikke er vedlagt tilstrækkelig dokumentation som bevis på revisors

tilsidesættelse af god revisorskik.

I opdelingen af nævnets sanktioner, har nævnet i princippet en femte sanktionsmulighed, og kendelser med

dette udfald er i nærværende kandidatafhandling, og ovenstående tabeller, medtaget under periodens

frifindelser. I de tilfælde hvor den indklagede tidligere er blevet sanktioneret ved nævnet, og nu i et senere

tilfælde igen er blevet indbragt for nævnet for forhold, der er begået forud for den tidligere sanktionerede

handling, kan nævnet vælge ikke at idømme den indklagede en tillægsstraf, med henvisning til princippet i

Straffelovens § 89. I perioden har nævnet benyttet denne sanktionsmulighed i 6 tilfælde, hvoraf 5 er indbragt

for nævnet af Revisortilsynet, mens den sidste er indbragt af Erhvervsstyrelsen. I alle 6 tilfælde har nævnet i

forudgående sager idømt de indklagede revisorer høje bøder, og finder, som det eksempelvis beskrives i

kendelse 52-2009, at en samtidig påkendelse af de aktuelle forhold og de tidligere påkendte forhold, ikke

ville have ført til en forhøjelse af den tidligere påkendte bødestraf, hvorfor der ikke idømmes en tillægsstraf.
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I alle de resterende 64 kendelser, hvor nævnet i perioden har anvendt frifindelsesmuligheden, er frifindelsen

begrundet i nævnets konstatering af, at revisor ikke har tilsidesat god revisorskik. 4 af disse er indbragt af

Erhvervsstyrelsen, 6 er indbragt af de øvrige § 43, stk. 6 myndigheder og hele 54 klager er indbragt af

private. Ved gennemgang af disse 64 kendelser kan det konstateres, at samtlige frifindelser beror på konkrete

vurderinger af de enkelte klagers forhold, hvorfor der ikke kan siges noget generelt om disse afgørelser, eller

foretages yderligere inddeling heraf. Det skal dog bemærkes, at det store antal private klager, der ender med

frifindelse efter nævnsbehandlingen, antyder, at denne klagegruppe har yderst svært ved at vurdere, hvornår

revisor har tilsidesat god revisorskik, og derved hvornår det er relevant at klage til nævnet.

3.2.4.4 Bøder

Det fremgår tilsvarende af tabel 2 ovenfor, at nævnet har anvendt bødesanktionen i hele 291 kendelser i

perioden. Disse sager kan inddeles på klager og år:

Som det fremgår, tildeler nævnet klart flest bøder til revisorer og revisionsvirksomheder, som indklages af

Revisortilsynet, og hele 60% af alle periodens bødesanktioner er sket på baggrund af en klage herfra. 18% af

periodens bøder er idømt på baggrund af klager fra Erhvervsstyrelsen, private klagere har stået for 13%,

mens de sidste 9% er tildelt på baggrund af klager fra de øvrige § 43, stk. 6 myndigheder. For at undersøge

nævnets praksis for anvendelse af bødesanktionen, foretages der analyse af de 291 bødesanktioner.

I hele 48 kendelser har nævnet tildelt bøder til revisionsvirksomheder på baggrund af klager fra

Revisortilsynet, idet det i forbindelse med en gennemført kvalitetskontrol er konstateret, at virksomheden

ikke har anskaffet eller efterlevet et kvalitetsstyringssystem, som RL § 28 foreskriver. Når nævnet tildeler en

sanktion i den forbindelse, er der direkte lovhjemmel, og nævnet henviser blot til revisors tilsidesættelse af

god revisorskik ved overtrædelse af loven i deres argumentation for sanktionsfastsættelsen. Her kan

eksempelvis henvises til kendelse 155/156-2013, hvor det ligeledes fremgår, at denne tilsidesættelse efter

fast nævnspraksis sanktioneres med en bøde.

50 af de tildelte bøder er tildelt revisorer for overtrædelse af uafhængighedsreglerne, der følger af RL § 24.

Nævnet har derved, i lighed med sanktioneringen omkring kvalitetsstyringssystemet, direkte lovhjemmel til
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at sanktionere for overtrædelse af uafhængighedsreglerne. Revisortilsynet har stået for 8 klager i forbindelse

hermed, Erhvervsstyrelsen for 31, de øvrige § 43, stk. 6 myndigheder for 4 klager, og private klagere har

indbragt de sidste 7. Nævnet henviser ved sanktionsfastsættelsen i disse sager til, at revisor har overtrådt RL

§ 24, og derved tilsidesat god revisorskik, men beskriver desuden i samtlige af disse sager, at der ved

sanktionsfastsættelsen er lagt vægt på, at overholdelse af habilitetsreglerne er fundamental for tilliden til

revisor som offentlighendes tillidsrepræsentant (eksempelvis kendelse 69-2009). Nævnets sanktionspraksis

ved overtrædelse af habilitetsreglerne, herunder når revisor har udført krydsrevision, er dermed begrundet i

revisors rolle som offentlighendes tillidsrepræsentant, og overtrædelse medfører som udgangspunkt altid en

bøde.

En anden direkte lovhjemlet sanktion, der ligeledes er at finde i nævnets bødekategori, er i de tilfælde, hvor

nævnet har konstateret fejl og mangler ved registreringen i Revireg. Et eksempel herpå er kendelse 28-2014,

hvoraf det fremgår, at RL § 16, stk. 2 udtrykker, at erklæringer efter § 1, stk. 2 udelukkende må afgives

gennem en revisionsvirksomhed. Samtidig følger det af RL §§ 2 og 13, at en revisionsvirksomhed skal være

godkendt af Erhvervsstyrelsen, og som følge heraf være registreret i Revireg. Overtrædelsen berører derved

som udgangspunkt primært revisionsvirksomheder, men det følger af bkg. om Revireg § 4, at det påhviler

revisionsvirksomhedens øverste ledelse, at få virksomheden registreret i Revireg, og revisor personligt kan

derved også sanktioneres ud fra denne bestemmelse, hvor denne er en del af revisionsvirksomhedens øverste

ledelse. Nævnet har i perioden idømt 12 bøder omhandlende manglende registrering i Revireg. Heraf er 9

klager indbragt for nævnet af Erhvervsstyrelsen, mens Revisortilsynet har indbragt de resterende 3 klager. I

nævnets argumentation for sanktionsfastsættelsen i disse sager, beskriver nævnet, at revisionsvirksomheden,

ved ikke at have været registreret i Revireg, har omgået forpligtelserne i RL §§ 28 og 29 omhandlende

kravene om kvalitetskontrol og kvalitetsstyringssystem. Ved henvisning til at dette er centrale forpligtelser til

revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, sanktionerer nævnet samtlige 12 tilfælde med en bøde

(eksempelvis kendelse 73-2010).

Det forhold, der har forårsaget klart flest bøder i perioden, er hvor nævnet har konstateret, at revisor har lavet

fejl i selve den afgivne erklæring. I hele 105 tilfælde har nævnet sanktioneret dette med en bøde, på

baggrund af 66 klager fra Revisortilsynet, 8 klager fra Erhvervsstyrelsen, 18 klager fra private og 13 klager

fra de øvrige myndigheder i § 43, stk. 6. Tilsvarende har nævnet idømt 50 bødesanktioner som følge af

dokumentations- eller revisionsmangler ved afgivelse af en erklæring, på baggrund af 44 klager fra

Revisortilsynet og 6 klager fra private.

I hver enkelt af disse sager foretager nævnet vurdering af sagens konkrete forhold, og som nævnet beskriver i

deres årsberetning fra 2011 side 134, foretages der vurdering ud fra principperne i straffelovens § 19, og det
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vurderes, om ”gerningsindholdet objektivt er realiseret, og at dette er sket med den fornødne subjektive

tilregnelse i form af forsæt eller uagtsomhed”. Som uddybende bemærkning hertil beskrives det i nævnets

årsberetning fra 2010 side 35, at revisor har pligt til at kende de gældende bestemmelser for udførelsen af

erklæringsopgaver, herunder lovgivning og revisionsstandarder. Hvis der foreligger overtrædelse heraf finder

nævnet, at der allerede foreligger uagtsomhed, som skal sanktioneres. Nævnet foretager herefter vurdering af

den subjektive tilregnelse, som lægges til grund for, hvilken sanktion der skal idømmes. Sanktionen afspejler

således hvor groft et tilfælde af tilsidesættelse af god revisorskik der er tale om.

Nævnets bødesanktionering af fejl i selve erklæringen er primært sket på baggrund af fejl i forbindelse med

forbehold, supplerende oplysninger eller hvor revisor har afgivet erklæring med bekræftende konklusion,

som i stedet skulle have været afkræftende eller helt uden konklusion (eksempelvis kendelse 41-2012).

Herudover udtrykker nævnets praksis i perioden ligeledes, at der sanktioneres med bøde, når erklæringen

formmæssigt ikke lever op til opstillingskravene, som eksempelvis i kendelse 68-2010.

Som eksempel på nævnets sanktionering af dokumentations- og revisionsmangler kan fremhæves kendelse

102-2011, hvor der i nævnets begrundelse for sanktionsfastsættelsen henvises direkte til

dokumentationskravet i RL § 23, stk. 1, og også her er der således tale om en direkte lovhjelmet sanktion,

hvor sanktionens størrelse bygger på nævnets samlede vurdering af graden af revisors tilsidesættelse af god

revisorskik.

De resterende 26 bødesanktioner omhandler øvrige forhold, som ikke direkte kan henføres til en af de

ovenstående kategorier, men hvor nævnet har vurderet, at der er sket tilsidesættelse af god revisorskik.

Eksempelvis kendelse 31-2010, hvor revisor havde indsendt en kundes årsregnskab til Erhvervsstyrelsen for

sent, hvilket resulterede i, at selskabet efterfølgende blev tvangsopløst. Eller kendelse 97-2012 hvor revisor

blev sanktioneret med en bøde, for ikke at ville udlevere en kundes bilagsmateriale, og samtidig at have

indsendt kundens årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, uden at ledelsen havde godkendt regnskabet. Ved

nævnets sanktionsfastsættelse i kendelsen fremgår det at

Nævnets kompetence omfatter som tidligere beskrevet hele processen i forbindelse med

erklæringsafgivelsen, hvilket dermed ligeledes håndhæves i praksis, og samtidig revisors adfærd i

forbindelse med erklæringsafgivelsen, som disse sidste 26 bødesanktioner omhandler. Det følger desuden af

nævnets årsberetning fra 2011 side 50, at klager omhandlende revisors adfærdsmangler tages under

behandling i nævnet, uanset om revisor har afsluttet opgaven med en afgivet erklæring, så længe det blot kan

påvises, at revisor har påtaget sig opgaven. Her er nævnets praksis forskellig fra klager omhandlende
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erklæringsfejl og kvalitetsmangler, idet disse, som tidligere beskrevet, kun tages under behandling, når der

foreligger en afgivet erklæring. De 26 afsagte bødesanktioner er afsagt på baggrund af 5 klager fra

Revisortilsynet, 8 klager fra private klagere, 5 klager fra Erhvervsstyrelsen og 8 klager fra de øvrige

myndigheder i § 43 stk. 6.

3.2.5 Delkonklusion

Med udgangspunkt i periodens afsagte kendelser, og hvem der tilsvarende har indbragt klager for nævnet, er

nævnets sanktionspraksis i perioden blevet analyseret. Periodens statistik over hvem der har fundet anledning

til at klage til nævnet belyste, at der er sket en procentmæssig ”ombytning” i forholdet mellem indbragte

klager fra private og klager fra Revisortilsynet, samtidig med at antallet af klager til nævnet er steget

voldsomt de seneste år. En udvikling der med baggrund i praksis primært skyldes en stigning i antallet af

klager fra Revisortilsynet, men langt fra alene kan tilskrives Revisortilsynets ændring i måden at indbring

klager for nævnet på. Stigningen har samtidig primært medført en øget anvendelse af nævnets bødesanktion,

uden tilsvarende proportional anvendelse af de øvrige sanktionsmuligheder.

Denne sammenhæng mellem hvem der klager til nævnet og hvad klagen derved får af udfald belyste, at de

private klagere har særdeles svært ved at vurdere, hvornår der er berettiget anledning, og tilsvarende retlig

interesse, til at indbringe en klage for nævnet, og i hele 72% af periodens nævnsbehandlede klager fra

private, er klagen endt med afvisning eller frifindelse. Omvendt er hele 86% af periodens behandlede klager

fra Revisortilsynet endt med en bødesanktion, og denne statistik taler derfor sit tydelige sprog, der forklarer

udviklingen i anvendelsen af bødesanktionen ud fra stigningen i klager fra Revisortilsynet.

På trods af den manglende direkte lovregulering af nævnets sanktionsfastsættelse i konkrete situationer, og

lovens opbygning omkring en retlig standard, der overlader den endelige sanktionsudmåling til nævnets

konkrete vurdering i hver enkelt indbragt klage, må det med baggrund i nævnets praksis i perioden

konstateres, at nævnet i langt de fleste kendelser har haft direkte lovhjemmel til at sanktionere, på baggrund

af revisors konkrete objektive lovovertrædelser fra øvrige dele af RL. Nævnets samtidige vurdering af

klagens subjektive gerningsindhold, og derved hvor groft et tilfælde af revisors tilsidesættelse af god

revisorskik der er tale om, ligger i hver eneste af periodens revisornævnskendelser til grund for sanktionens

type og størrelse.

Stigningen i nævnets anvendelse af bødesanktion i perioden hænger tydeligt sammen med det stigende antal

klager fra Revisortilsynet, og en heraf afledt antydning af ”revisors manglende orden i penalhuset”. Om det

stigende bødeniveau tilsvarende tydeligt kan tilskrives stigningen i antallet af klager indbragt af



Side 47 af 94

Revisortilsynet, og om bødeniveauet fortsat kan forsvares ud fra det oprindelige formål med nævnet, eller

nævnet har udviklet sig til en bødemaskine, vil blive undersøgt nedenfor.

3.3 Revisornævnet – en bødemaskine?

3.3.1 Revisornævnets bødesanktioner 2010–2014

For at vurdere, om nævnet har udviklet sig til en bødemaskine, og afhandlingens hypotese herom kan be-

eller afkræftes, foretages der i nærværende afsnit en dybdegående analyse af udviklingen i bødeniveauet på

baggrund af de idømte bødesanktioner. Som det fremgår af ovenstående, har nævnet i perioden idømt 291

bøder. Med udgangspunkt i bødesanktionerne i perioden, kan følgende bødeniveau opstilles for de enkelte år,

og gennemsnitsbøden pr. år kan beregnes:

Som det fremgår af tabellen, er bødeniveauet steget voldsomt i 2012 og 2013, for derefter af falde en smule i

2014, på trods af en fortsat stigning i antallet af bødesanktioner, og gennemsnitsbøde har som følge heraf

været mindst i 2014. I både 2011 og 2012 ligger gennemsnitsbøde væsentligt over gennemsnitsbøden i 2010,

som betragtes som normalår. Det må med baggrund heri konkluderes, at der i 2011 og 2012 er idømt

væsentligt større bøder pr. bødesanktion, hvilket forklarer stigningen i bødeniveauet i 2012, mens

forklaringen på det høje bødeniveau i 2013 og 2014 omvendt skal findes i stigningen i antallet af

bødesanktioner, idet gennemsnitsbøden i begge år faktisk ligger under normalårets gennemsnitsbøde. De

idømte bøder kan opdeles i intervaller pr. år ud fra deres størrelse, som det fremgår af nedenstående tabel.

Inddelingen foretages pr. kendelse, så der sikres kontinuitet til ovenstående tabeller. I samlede kendelser,

hvor der tildeles mere end en bøde, eksempelvis både til en revisionsvirksomhed og en revisor personligt, vil

kendelsen derfor blive inddelt efter dennes samlede bødestørrelse:
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Her ses det tydeligt, at der i 2012 var en ligelig fordeling mellem de idømte bøder i de tre første intervaller,

mens der i både 2013 og 2014 skete en voldsom stigning i antallet af bøder under 50.000 kr. Der vil i det

følgende blive analyseret yderligere herpå.

3.3.1.1 Standardbøder

Som beskrevet under teoriafsnittet, har nævnets bødepraksis gennem årene medført, at der kan opstilles

enkelte standardbøder, på trods af nævnets individuelle vurdering af hver enkelt klage. Disse standardbøder

omfatter krydsrevision (bøde på 150.000 kr.), brud på uafhængighedsreglerne (bøde på 100.000 kr.) og ved

revisionsvirksomheders manglende efterlevelse af reglerne for kvalitetsstyringssystem (bøder på 100.000 kr.)

Som anført ovenfor har, 48 af nævnets 291 bødesanktioner i perioden omhandlet overtrædelse af RL § 28 om

kvalitetsstyringssystem. Ved fastsættelse af bødestørrelsen i disse sager kan fremhæves kendelse 34-2013,

hvor nævnet har begrundet bødestørrelsen således

Bødeniveauet er dermed fastlagt ud fra en velbegrundet vurdering af de faktiske omkostninger, som

revisionsvirksomheden ulovligt har undgået, ved ikke at overholde reglerne. Det må med baggrund heri

konkluderes, at bøden er fastsat ud fra et omkostningshensyn, som anvendes fair og objektivt ved

overtrædelse af RL § 28.

Periodens 48 bødesanktioner vedrørende manglende kvalitetsstyringssystem kan inddeles på år og faktisk

bødestørrelse:
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Som det fremgår, er en bøde på 100.000 kr. nævnets klart mest anvendt bødesanktion, når det konstateres, at

RL § 28 er overtrådt, og de afsagte kendelser i perioden viser, at standardbøden ligeledes håndhæves i

praksis. For at undersøge hvorfor nævnet har fraveget standardbøden i de resterende 15 kendelser, analyseres

disse nærmere.

Periodens 3 bødesanktioner, der andrager 50.000 kr., er alle tillægsbøder, hvor klagens indhold går forud for

en af nævnet tidligere afsagt sanktion. Som eksempel herpå kan henvises til kendelse 44-2010, hvoraf det af

fremgår at

Her ses det, at nævnet har vurderet forholdet omkring overtrædelse af § 28 til en samlet bøde på 150.000 kr.,

noget højere end den opstillede standardbøde, og nævnet foretager således også i disse standardbøde-

situationer, en konkret vurdering af de enkelte forhold, for at vurdere, om standardbøden er tilstrækkelig.

Tilsvarende tager nævnet også højde for gentagelsestilfælde, nå det ved et efterfølgende kontrolbesøg fortsat

konstateres, at § 28 ikke er overholdt, hvilket i perioden har resulteret i bødesanktioner på 120.000 kr.,

150.000 kr. og 160.000 kr. Ved sanktionsfastsættelsen i disse tilfælde udtaler nævnet som i kendelse 31-2007

De resterende 9 bødesanktioner er alle sammensatte bøder, hvor revisionsvirksomheden har været indbragt

for nævnet sammen med revisor personligt i den samme klage. I samtlige tilfælde er revisionsvirksomheden

blevet idømt bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af § 28, mens revisor personligt samtidig har fået en bøde

for forhold, som ikke er forskyldt af det manglende kvalitetsstyringssystem. Eksempelvis som i kendelse 92-

2011, hvor revisor personligt blev idømt en bøde på 5.000 kr., for at have underskrevet en erklæring sammen

med en ikke godkendt revisor, mens revisionsvirksomheden blev idømt en bøde på 100.000 kr. for

overtrædelse af § 28.

Et sidste eksempel på nævnets vurdering af bødestørrelsen i forbindelse med overtrædelse af § 28, fremgår af

kendelse 165/166-2013, hvor nævnet fastsatte bødesanktionen til 100.000 kr. med bemærkningen
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Nævnet anlægger således tillige et tidsmæssigt perspektiv, og det må med baggrund heri formodes, at

nævnets standardbøde for overtrædelse af § 28 fremover vil stige, efterhånden som lovbestemmelsen bliver

ældre, og omkostningerne til et kvalitetsstyringssystem tilsvarende må forventes at stige. Nævnet har i

perioden primært anvendt standardbøden på 100.000 kr., og kun fraveget denne praksis i de tilfælde, hvor

der har været tale om gentagelsestilfælde, eller er tildelt tillægsbøder.

De i perioden 50 tildelte bødesanktioner for overtrædelse af uafhængighedsreglerne i RL § 24, kan

tilsvarende inddeles på år og faktisk bødestørrelse:

I lighed med praksis for sanktionering af manglende kvalitetsstyringssystem ses det, at nævnets standardbøde

for overtrædelse af uafhængighedsreglerne på 100.000 kr., og den tilsvarende standardbøde på 150.000 kr.

for krydsrevision, er de to mest anvendte bødestørrelser i perioden. Som beskrevet ovenfor, udmåles disse

bøder ud fra revisors samfundsmæssige rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, der kan spores helt

tilbage til lovreguleringen i 1909, og nævnet beskriver ved bødefastsættelsen i samtlige tilfælde, at

overholdelse af habilitetsreglerne er et grundlæggende og fundamentalt krav til revisor i rollen som

offentlighendes tillidsrepræsentant. Tilsvarende udtaler nævnet i kendelse 56-2009
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Revisors uafhængighed er således fortsat yderst afgørende, hvilket bekræftes i denne bemærkning. Den

samme vurdering anvendes af nævnet i de tilfælde, hvor revisor har foretaget krydsrevision. Her uddyber

nævnet sin begrundelse for sanktionsfastsættelsen som eksempelvis i kendelse 46-2010

I 17 kendelser i perioden har nævnet dog fraveget deres standardbødepraksis, som det fremgår af tabellen. I 7

af periodens 8 afgørelser, der er afsluttet med en bøde på under 100.000 kr., udtaler nævnet, at bøden

nedsættes ud fra et tidsmæssigt perspektiv, idet sagerne alle har haft meget lange behandlingstider.

Eksempelvis udtaler nævnet i kendelse 83-2008, der er indbragt for nævnet 8. december 2008 og først

afsluttet 1. juni 2011

Tilsvarende i kendelse 15-2008, der er blevet indbragt for nævnet 10. marts 2008 men først afsluttet 3.

september 2012, blev indklagede idømt en bøde på 75.000 kr. for krydsrevision. Indklagede var i

mellemtiden blevet kendt skyldig i dokumentfalsk ved Vestre Landsret, og nævnet udtalte ved

sanktionsfastsættelsen
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Som tilfældet også var det ved nævnets standardbøder for overtrædelse af RL § 28, ses der tilsvarende i

denne kendelse, at nævnet også ved overtrædelser af uafhængighedsreglerne foretager en individuel

vurdering af klagens konkrete indhold. Denne vurdering har ligeledes medført en nedsættelse af

standardbøden i kendelse 11-2011, hvor indklagede var medinteressent i en mindre revisionsvirksomhed, og

var indklaget for at have underskrevet regnskabet for en af de øvrige medinteressenters holdingselskab. Her

er nedsættelsen ikke sket som følge af en lang behandlingstid, i lighed med de øvrige bødenedsættelser, idet

nævnet beskriver ved afgørelsen

Nævnet idømte som følge heraf indklagede en bøde på 50.000 kr. Det ses i denne afgørelse, at på trods af

manglende bevis for indklagedes subjektive tilsidesættelse af god revisorskik, er nævnets vurdering af de

objektive forhold tilstrækkelig til bødesanktionering. Dog nedsætter nævnet uafhængighedsstandardbøden i

den konkrete situation, og da nævnet ikke uddyber nedsættelsen nærmere, må det formodes, at det

manglende subjektive aspekt er årsagen hertil.

Periodens resterende kendelser omhandler 4 sammensatte kendelser, hvoraf den primære bødesanktionering

omhandler brud på uafhængighedsreglerne. Nævnet har i perioden tildelt bøder på hhv. 125.000 kr., 175.000

kr., 200.000 kr. og 300.000 kr., der alle omhandler en eller flere revisorers overtrædelse af

uafhængighedsreglerne, og hvor standardbøderne på 100.000 kr. eller 150.000 kr. er blevet anvendt, mens

der derudover er givet yderligere bøde for andre forhold, som ikke omhandler uafhængighed.

I 4 af de øvrige kendelser har nævnet vurderet, at de opstillede standardbøder ikke var tilstrækkelige, idet de

indklagede alle havde overtrådt uafhængighedsreglerne flere gange. I disse kendelser er der idømt bøder på

hhv. 125.000 kr., 175.000 kr., 175.000 kr. og 200.000 kr. Eksempelvis kan nævnets bemærkning i kendelse

38-2011 fremhæves
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Periodens sidste kendelse (kendelse 10-2011), der omhandler overtrædelse af uafhængighedsreglerne,

omhandler to revisorer, der hver er blevet idømt bøder på 250.000 kr., hvilket har resulteret i periodens

højeste bødesanktion pr. kendelse på i alt 500.000 kr. Begge revisorer havde underskrevet

revisionspåtegningerne i en koncern, hvormed de samtidig havde indgået aftale om resultatafhængig

rådgivning i forbindelse med salg af koncernen. Det efterfølgende salg af koncernen medførte et honorar til

de to revisorer på 28.011.000 kr., og nævnet vurderede, at de to revisorer havde en betydelig økonomisk

interesse i opgaven, og at de derfor skulle være afstået fra opgaven. Men ved alligevel at afslutte

erklæringsopgaven vurderede nævnet, at de begge havde handlet med fornøden subjektiv tilregnelse, og

dermed overtrådt uafhængighedsreglerne. Ved sanktionsfastsættelsen beskrev nævnet

På baggrund af ovenstående gennemgang af praksis for bødesanktionering ved overtrædelse af

uafhængighedsreglerne kan det konkluderes, at nævnet også her primært har anvendt standardbøderne på

100.000 kr. eller 150.000 kr. Nævnet fraviger kun denne praksis i nedadgående retning ved klagens

urimelige lange behandlingstid eller i helt særlige tilfælde, hvor der savnes bevis for revisors subjektive

tilregnelse, mens gentagende overtrædelse af uafhængighedsreglerne eller helt særlige grove tilfælde, hvor

revisors personlige økonomiske interesser spiller ind, begrunder en bøde over standardbødeniveauet.

3.3.1.2 Øvrige bøder

Standardbøderne ovenfor er tilmed nævnets eneste officielle standardbøder. Periodens øvrige bødesanktioner

vil derfor blive analyseret og inddelt i relevante bødekategorier, udelukkende på baggrund af nævnets

bemærkninger i de enkelte kendelser. Den overordnede inddeling fra afsnit 3.2.4.4. ovenfor fastholdes, for at

sikre kontinuitet. Heraf fremgår det, at nævnet har tildelt 12 bøder i perioden, som følge af fejl eller mangler

ved registreringen i Revireg. Disse bøder kan inddeles på år og faktisk bødestørrelse:
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Ud fra tabellen fremgår det, at praksis i perioden tillige har medført en uofficiel standardbøde på 100.000 kr.,

og i hele 7 kendelser, der alle omhandler revisor personligt, er denne bødestørrelse anvendt af nævnet. Som

beskrevet ovenfor, bemærker nævnet i kendelser omhandlende manglende registrering i Revireg, at reglerne i

RL §§ 28 og 29 om kvalitetsstyringssystem og kvalitetskontrol ikke er overholdt. Til beskrivelse af nævnets

argumentation for bødens størrelse, kan kendelse 8-2011 fremhæves, hvor nævnet udtaler

Denne standardbøde har nævnet således fastsat ud fra sammen omkostningsgrundlag som bødestørrelsen for

revisionsvirksomheders overtrædelse af § 28, med baggrund i omkostningerne ved at anskaffe og

vedligeholde et kvalitetsstyringssystem. Det må også her konkluderes, at denne bødesanktionering anvendes

på et fair grundlag, når der objektivt konstateres manglende Reviregregistrering.

På trods af denne uofficielle standardbøde har nævnet i 2 kendelser i perioden tildelt lavere bødesanktioner,

som følge af manglende registrering i Revireg. I kendelse 57-2009 blev den indklagede revisionsvirksomhed

idømt en bøde på 25.000 kr., for ikke at have foretaget registrering af en ansat i Revireg, hvilket dermed ikke

falder ind under standardbødesituationen. I kendelse 29-2014 har nævnet omvendt konstateret, at der forelå

forsømmelser, som burde udløse standardbøden på 100.000 kr., men har i den konkrete situation ”kun” idømt

revisor personligt en bøde på 75.000 kr. med følgende bemærkning
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Nævnet har omvendt også tildelt 3 bøder, som har overskredet rammen for standardbøden. Her har nævnet

tilsvarende foretaget konkrete vurderinger af de enkelte klagers indhold, og på baggrund heraf idømt bøder

for hhv. 150.000 kr., 150.000 kr. og 250.000 kr., idet det er konstateret, at forholdene omkring den

manglende registrering i Revireg har været særligt grove. Som eksempelvis i kendelse 28-2014, hvor revisor

havde afgivet hele 34 erklæringer gennem sin personlige revisionsvirksomhed, uden at denne var registreret i

Revireg, hvilket nævnet sanktionerede med en bøde på 150.000 kr.

Det kan konkluderes, at nævnets praksis i perioden har udviklet en uofficiel standardbøde på 100.000 kr., når

der foreligger manglende registrering i Revireg, hvis størrelse tilsvarende er omkostningsbegrundet ud fra

bødestørrelsen ved overtrædelse af RL §§ 28 og 29. Nævnets bødesanktionering i disse kendelser bygger dog

ligeledes på en konkret, individuel vurdering af hver enkelt klage, men med standardbøden på 100.000 kr.

som udgangspunkt.

Nævnets individuelle vurdering af hver enkelt klage er dog især tydelig, når nævnet konstaterer fejl i selve

revisorerklæringen. Periodens 105 kendelser med baggrund heri kan inddeles på år og faktisk bødestørrelse:

Her kan det konstateres, at nævnet ikke lægger en fast linje med særlige standardbøder, der er blevet tildelt

oftere end andre. Det bemærkes dog, at der i 2013 og 2014 er tildelt markant flere bødesanktioner i denne

kategori, i forhold til både 2010, 2011 og 2012, hvilket ligeledes har medført et højere samlet bødeniveau i

2013 og 2014. Alle disse kendelser baseres på revisors overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens krav,

hvilket efter nævnets faste praksis beskrevet ovenfor, er tilstrækkeligt til at udgøre både det objektive og

subjektive gerningsindhold.

Kategorien for erklæringsfejl kan inddeles i enkelte underkategorier. Nævnet har således tildelt hele 57 bøder

hvor det er konstateret, at revisor har undladt at tage et fornødent forbehold eller ej givet en krævet
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supplerende oplysning. Den samlede bødesanktionering herfor udgør i alt 1.365.000 kr., og

gennemsnitsbøden over perioden udgør godt 24.000 kr. Alle periodens kendelser bygger på nævnets

individuelle vurdering, og da alle kendelserne er forskellige fra hinanden, er det vanskeligt at konkludere

yderligere på nævnets generelle sanktionspraksis ud fra de enkelte kendelser. Dog ses der enkelte gentagende

forsømmelser vedrørende især manglende forbehold for going concern, som nævnet sanktionerer med

gennemsnitsbøder på omkring 20.000 kr. (eksempelvis kendelse 69-2012), eller manglende supplerende

oplysning om ulovlige aktionærlån, der sanktioneres med gennemsnitsbøde på omkring 15.000 kr.

(eksempelvis kendelse 116-2013).

Tilsvarende indeholder kategorien kendelser, hvor nævnet har konstateret, at den endelig konklusion ikke er

korrekt på baggrund af de øvrige dele af erklæringen, og nævnet har tildelt 19 bøder som følge heraf. Den

samlede bødesanktionering herved udgør 785.000 kr., og gennemsnitsbøden over perioden udgør ca. 41.000

kr. Alle disse kendelser er baseret på nævnets vurdering af, at der i den konkrete situation skulle være afgivet

en afkræftende, eller slet ingen konklusion, i stedet for eksempelvis et beskrevet forbehold. Nævnet beskriver

som eksempel herpå i kendelse 41-2012

Nævnet idømte indklagede en bøde på 50.000 kr., for overtrædelsen af erklæringsbekendtgørelsen.

Alle de resterende 29 kendelser, der primært omhandler erklæringsfejl, er meget individuelle kendelser, der

tillige indeholder øvrige forhold, som har haft indflydelse på nævnets bødesanktionering. Her har nævnet

konstateret erklæringsfejl omhandlende alt lige fra overtrædelse af de generelle formkrav til opsætningen af

erklæringen, som i kendelse 87-2010, til revisors egenopfudne beskrivelse i erklæringens konklusion i

kendelse 68-2010, hvor denne udtrykte, at årsrapporten gav ”et rimeligt retvisende billede”. Det er derfor

ikke muligt at konkludere noget generelt vedrørende nævnets bødepraksis i perioden ud fra disse sidste 29

kendelser.

Nævnet har i perioden idømt 50 bødesanktioner på baggrund af revisions- eller dokumentationsfejl, i

forbindelse med en afgivet erklæring. Disse kan på tilsvarende måde inddeles på år og faktisk bødestørrelse:
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Selvom disse kendelser tilsvarende er meget individuelle, og bøderne er fastsat ud fra de konkrete,

individuelle forhold, har nævnets praksis alligevel tegnet et billede af en primær anvendt bødesanktion på

10.000 kr. Disse bøder på 10.000 kr. omhandler generelt manglende dokumentation, der understøtter den

afgivne erklæring, og især situationer hvor revisor ikke har dokumenteret sine going concern overvejelser,

har været hyppigt forekommende, hvilket nævnet har sanktioneret med bøde på 10.000 kr. i hele 11

kendelser. Som et eksempel på nævnets vurdering i disse sager, kan kendelse 102-2011 fremhæves, hvori

nævnet udtaler

Periodens 3 største bødesanktioner i denne kategori er alle sammensatte bøder, hvor flere revisorer er blevet

sanktioneret samlet. Eksempelvis i kendelse 99-2011, hvor tre revisorer blev tildelt bøder på hhv. 15.000 kr.,

15.000 kr. og 25.000 kr., for ikke at have dokumenteret deres arbejdshandlinger tilstrækkeligt. Det er på

baggrund af periodens praksis konstateret, at nævnets højeste enkeltstående bødesanktion i denne kategori

andrager 50.000 kr., og ingen revisorer er blevet idømt højere bødestraf som følge af dokumentations- eller

revisionsfejl. I disse kendelser foretager nævnet således tilsvarende en vurdering af, om gerningsindholdet

objektivt er realiseret, og derefter om dette er sket med den fornødne subjektive tilregnelse, hvor der især

henvises til, at revisor har pligt til at kende de gældende bestemmelser for udførelsen af erklæringsopgaver,

herunder dokumentations- og revisionskravene.

Periodens sidste 26 kendelser, der omhandler revisors adfærd i forbindelse med en afgivet erklæring, kan

tilsvarende inddeles på år og faktisk bødestørrelse:
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I disse 26 kendelser er der tale om helt individuelle forhold og situationer, hvor nævnets praksis ikke

afspejler nogen fast bødepraksis, hvilket ej heller vurderes muligt, ud fra de enkelte klagers indhold. Nævnet

har sanktioneret alt lige fra revisors langsommelighed ved indsendelse af et årsregnskab, der medførte

overskridelse af Erhvervsstyrelsens frist, og en tvangsopløsning af kundens selskab (kendelse 31-2010 –

bøde på 5.000 kr.), til nogle af periodens groveste tilsidesættelser af god revisorskik, der tilsvarende har

udløst periodens største bødesanktioner. Som eksempel på nævnets vurdering af disse grove sager, kan

fremhæves kendelse 36-2011, hvor nævnet udtalte

I alle disse kendelser afspejler bødesanktionens størrelse nævnets vurdering af de enkelte forholds grovhed,

og idet kategorien indeholder en meget bred vifte af vidt forskellige sager, er det ligeledes i denne kategori

man ser det største spænd mellem den mindste og den største bøde i perioden. Grundet de meget forskellige

sager må det også her konstateres, at det eneste fællestræk i nævnets praksis for bødesanktioneringen er

nævnets fremgangsmåde, idet det først vurderes om det objektive gerningsindhold er realiseret, og derefter

hvilken bøde der skal idømmes, ud fra vurderingen af revisors subjektive tilregnelse.

3.3.2 Små fodfejl eller manglende orden i penalhuset

Generelt må det med baggrund i nævnets sanktionspraksis i perioden konkluderes, at der, på trods af enkelte

opstillede standardbøder, altid foretages en konkret vurdering af klagens individuelle forhold. Når nævnet

har konstateret, at et objektivt gerningsindhold er realiseret, foretages sanktionsudmålingen ud fra graden af

revisors subjektive tilregnelse. De opstillede standardbøder, der tilsvarende repræsenterer grove tilfælde af
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revisors tilsidesættelse af god revisorskik ved overtrædelse af RL §§ 28 og 29, uafhængighedsreglerne eller

bkg. om Revireg, har i perioden udgjort 38% af det samlede antal bødesanktioner, men omvendt hele 65% af

det samlede bødeniveau. Disse er baseret på et reelt omkostningsgrundlag, eller begrundet i fundamentale

overtrædelser, der kan ødelægge tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket betragtes

som revisorstandens adelsmærke. I disse kendelser, som samtidig udgør en stor del af periodens samlede

bødeniveau, kan der ikke være tvivl om, at der er tale om revisors manglende orden i penalhuset med

baggrund i overtrædelsernes karakter.

Det bemærkes dog, at antallet af disse standardsanktioneringer er faldende over perioden, og udgør således

kun 27% af de samlede bødesanktioner i 2013 og 31% i 2014, mens det tilsvarende er konstateret, at antallet

af bøder under 50.000 kr. er steget markant i 2013 og 2014. Denne udvikling kan, ud fra de tidligere

opstillede tabeller, forklares med en øget mængde bødesanktioner som følge af revisors erklæringsfejl. Som

eksempel herpå kan fremhæves de situationer, hvor revisor har undladt at forsyne erklæringen med en

supplerende oplysning om et ulovligt aktionærlån. Af nævnets årsberetning fra 2011 fremgår det, at et

ulovligt aktionærlån skal medføre en supplerende oplysning, og at sanktionsniveauet for manglen herpå

typisk ligger i intervallet 10.000 – 25.000 kr., med en vis sammenhæng med størrelsen af det ulovlige udlån.

Denne praksis har nævnet fuldt i perioden, med undtagelse af kendelse 90-2011, som er yderst modstridende,

idet revisor blev frifundet for præcis dette forhold. På trods af et klart objektivt gerningsindhold har den

konkrete sags øvrige forhold gjort, at revisor er blevet frifundet, og ikke engang tildelt en advarsel for sin

objektive lovovertrædelse. Eksemplet understreger tydeligt nævnets individuelle vurdering af hver kendelse

for sig, der helt individuelt danner baggrund for den endelige sanktionering, når der er tale om de mindre

grove overtrædelser, nærmere bestemt revisors små fodfejl.

Overordnet set har standardbøderne over perioden, og dermed revisors manglende orden i penalhuset,

udgjort 65% af det samlede bødeniveau, mens revisors mindre grove overtrædelser eller små fodfejl, i form

af erklærings-, revisions- og dokumentationsfejl, kun har udgjort 23%. Omvendt har antallet af afsagte

bødesanktioner for disse mindre grove overtrædelser udgjort hele 53% af det samlede antal bødesanktioner,

mens standardsanktionerne for de grove overtrædelser kun har udgjort 38%. Periodens bødesanktioner

omhandlende revisors adfærdsmangler vurderes ikke at kunne kategoriseres som manglende orden i

penalhuset eller små fodfejl, og er derfor holdt uden for denne sammenligning. Nedenstående diagrammer

illustrerer udviklingen i forholdet mellem nævnets sanktionering af revisors manglende orden i penalhuset og

revisors små fodfejl i perioden
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Det kan konkluderes, at nævnet i 2013 og 2014 har idømt klart flest bødesanktioner for mindre fodfejl og

formalia, og at der er sket en markant stigning i denne type bøder i forhold til tidligere år. Men samtidig må

det også konkluderes, at det høje bødeniveau i begge år primært har været påvirket af de noget større

standardbøder, som i 2012, 2013 og 2014 har ligget på et stabilt niveau, som dog stadig er noget højere end

normalåret 2010.

Der har således været mere fokus på revisors mindre fodfejl og formalia de seneste år, men nævnets samlede

voldsomme bødeniveau, og den deraf udledte hypotese om en bødemaskine, må fortsat konstateres primært

at være en konsekvens af revisors noget grovere, og om muligt mere uacceptable, fejl, som nævnet endda har

opstillet helt officielle standardbøder omkring. Endelig bør det i denne kontekst tilsvarende bemærkes, at

opbygningen af og omkring nævnet gør, at nævnet ikke selv har nogen indflydelse på, hvilke type af klager

der tages under behandling, idet nævnet ikke selv har mulighed for at starte en nævnssag før der modtages en

klage. Det er dermed udelukkende de enkelte klagere, der sætter dagsordenen, for hvor nævnets fokus

kommer til at ligge i de enkelte år. Et fokus, som på baggrund af ovenstående analyse af hvem der har fået

deres klager behandlet ved nævnet i perioden, må konstateres især at være påvirket af Revisortilsynet, hvilket

nedenstående diagram ligeledes tydeligt illustrerer.
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Med baggrund heri kan nævnet således ikke beskyldes for at være en bødemaskine, der udelukkende tildeler

bøder for revisors små fodfejl, idet det i både 2012, 2013 og 2014 primært må tilskrives Revisortilsynet,

hvilke typer af klager nævnet har behandlet, og dermed ”haft fokus på”. Idet det udelukkende er

Revisortilsynet, der indbringer klager for nævnet omhandlende manglende kvalitetsstyringssystem, men også

tilsvarende indbringer klager over manglende kvalitet i revisors arbejde på baggrund af gennemførte

kvalitetskontroller, er tilsynets klager repræsenteret i både den høj og lave ende af bødeskalaen. På baggrund

heraf er det ikke muligt at konstatere, om der generelt er behov for et kvalitetsløft i revisorbranchen, idet en

analyse af Revisortilsynets fokusområder ligger uden for afhandlingens problemfelt. Hypotesen om nævnet

som en bødemaskine i denne sammenhæng kan dermed afkræftes, og tilbage står nu kun spørgsmålet, om

nævnets bødesanktioner i perioden har været fair, eller om der generelt tildeles bøder, der objektivt set er for

hårde, og nævnet på den baggrund kan betegnes som en bødemaskine.

3.3.3 Er bødeniveauet fair?

Den grundlæggende tanke bag nævnet som disciplinæransvarets vogter, hvis sanktioner skulle bygges på et

skøn af grovheden i revisors tilsidesættelse af god revisorskik, må på baggrund af ovenstående gennemgang

af praksis i perioden, konstateres fortsat at være nævnets fremgangsmåde. Nævnets vurdering af sagernes

grovhed er især udslagsgivende, når nævnet idømmer bøder, idet denne vurdering ligger til grund for bødens

størrelse.

Nævnets opstillede standardbøde på 100.000 kr. for manglende etablering, vedligeholdelse eller efterlevelse

af et kvalitetsstyringssystem, er af nævnet fastsat på baggrund af de omkostninger, den sanktionerede

revisionsvirksomhed har sparet, ved ikke at efterleve reglerne herom. Tilsvarende tildeles en bøde på

100.000 kr. for mangler ved registrering i Revireg ud fra samme omkostningsperspektiv, idet den
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pågældende derved har undgået Revisortilsynets kvalitetskontrol, og herunder kontrollen med

kvalitetsstyringssystemet. Denne omkostningsbaserede tilgang til bødens størrelse må objektivt set vurderes

at være fair. Gennemgang af praksis har dog vist, at disse bødesanktioner primært idømmes

revisionsvirksomheder, hvor bøderammen udgør 750.000 kr., og set i dette perspektiv, kan en bøde på blot

13% af bødemaks synes at ligge i den lave ende for forhold, der må vurderes at være forholdsvis grove

tilfælde af tilsidesættelse af god revisorskik.

Tilsvarende sanktionerer nævnet overtrædelse af uafhængighedsreglerne med en bøde på 100.000 kr. I

årsberetningen fra 2011 uddyber nævnet, at sanktionsniveauet i disse situationer afspejler, at revisor har

tilsidesat fundamentale krav til revisors virksomhed som offentlighedens tillidsrepræsentant, og at der derfor

idømmes betydelige bøder91. For overtrædelse af det direkte forbud mod krydsrevision i

uafhængighedsbekendtgørelsen, sanktionerer nævnet tilsvarende med en bøde på 150.000 kr. Her vurderer

nævnet, at der er tale om en kvalificeret form for inhabilitet, idet krydsrevision som oftest foreligger som et

forsætligt (aftalt), eller i hvert fald groft uagtsomt, forhold92. Nævnets formand Henrik Bitsch uddyber og

begrunder de betydelige bøder med bemærkningen ”Vi mener, at hvis man gør sådan noget, er man ude over

det, man kan kalde sjusk eller tilfældige fejl”93.

Det må konkluderes, at nævnet vurderer disse situationer til at være nogle af de groveste enkeltstående

tilfælde af tilsidesættelse af god revisorskik. Objektivt set vurderes nævnets sanktionsniveau i disse sager at

være fair, idet uafhængighed må antages at være et helt afgørende og fundamentalt element i revisors

arbejde. Gennemgang af nævnets praksis i perioden har vist, at disse bøder udelukkende idømmes revisor

personligt, hvor der foreligger en bøderamme på 300.000 kr. Bøder for brud på uafhængighedsreglerne udgør

således 33% af nævnets bødemaks, mens krydsrevision udløser en bøde på 50% af nævnets bøderamme. På

trods af nævnets vurdering af disse sager som nogle af de groveste tilfælde af tilsidesættelse af god

revisorskik, er der fortsat ”luft” op til bøderammens maksimum til de aller groveste sager.

Det ovenfor beskrevne bødeniveau er baseret på nævnets opstillede standardbøder, som gennemgang af

praksis i perioden har bekræftet tilsvarende anvendes af nævnet. Disse er tillige de eneste officielle

standardbøder som nævnet opererer med, og den efterfølgende diskussion tager således udelukkende

udgangspunkt i de gennemsnitsbøder, som gennemgang af praksis i perioden har vist. Tilsvarende har disse

bøder udelukkende været idømt revisor personligt, og ved vurdering af sanktionsniveauet, tages der dermed

udgangspunkt i et maksbøde på 300.000 kr.

91Revisornævnets årsberetning 2011, side 53-54
92Revisornævnets årsberetning 2011, side 66
93Pedersen, 2014, 19. februar



Side 63 af 94

Hvis nævnet konstaterer, at revisor har undladt at tage et fornødent forbehold eller ikke afgive en krævet

supplerende oplysning, har denne forseelse været sanktioneret med en bøde på 24.000 kr. i gennemsnit i

perioden og således 8% af bødemaks. Når revisor fremstår som offentlighedens tillidsrepræsentant, må det

samtidig medføre, at dennes aflagte regnskaber skal kunne læses af interessenter, som ikke nødvendigvis

besidde særlig regnskabsteknisk forståelse, og hvis helhedsvurdering af regnskabet er helt afhængig af

revisorerklæringen. Et manglende forbehold eller en manglende supplerende oplysning kan på den baggrund

være afgørende. Dog kan en bøde på 8% af den maksimale bøde virke voldsom, hvis der eksempelvis tages

udgangspunkt i de sager, hvor der sanktioneres for manglende supplerende oplysning om ulovlige

aktionærlån, ud fra en væsentlighedsbetragtning af de gennemgåede sager. I nævnets årsberetning fra 2011

beskriver nævnet blot, at bødeniveauet i disse kendelser skal ses i sammenhæng med størrelsen af det

ulovlige udlån94.

En sidste bødestørrelse, der springer i øjnene fra gennemgang af praksis, er bøder for ikke at have

modificeret erklæringens endelige konklusion. I disse sager har revisor foretaget de fornødne tilpasninger af

erklæringen i form af forbehold og supplerende oplysninger, og dermed givet regnskabslæser alle de

nødvendige oplysninger, men ikke modificeret den endelige konklusion ud fra de beskrevne forhold. Disse

kendelser har i perioden udløst en gennemsnitsbøde på 41.000 kr., og således 14% af bødemaks. Objektivt

set må revisors endelige konklusion være primær, for regnskabslæsers forståelse af regnskabet, men idet alle

de nødvendige oplysninger i øvrigt fremgår af selve erklæringen, synes især denne bødestørrelse at være

særdeles hård. Lars Bo Langsted beskriver ligeledes netop denne problematik i sit notat omhandlende

bødeudmåling ved nævnet, og uddyber, at der næppe er nogen læser uden for revisorernes egen kreds, der vil

lægge mærke til, og knapt nok forstå, forskellen på en bekræftende og en afkræftende konklusion. Han

betegner på denne baggrund bødesanktionen som en ren formaliabøde helt ude af proportioner95.

Lars Bo Langsted kritiserer i sit notat generelt nævnets bødeniveau for at være uproportionelt. Han holder

disciplinærsystemet op imod straffesystemet og konkluderer, at disse er fuldt sammenlignelige med

udgangspunkt i sanktioneringsformålet i de to systemer, som udelukkende bygger på at idømme den

sanktionerede en ”lidelse”, hvor der ikke er nogen på den anden side, som skal tilgodeses. Samtidig påpeger

han, at disciplinærsystemet er opbygget på samme måde som straffesystemet, idet der i loven beskrives et

gerningsindhold og en strafferamme, begge anført i RL § 44, stk. 1. Herudover argumenterer han for

systemernes sammenlignelighed, ved at anføre, at nævnet faktisk selv anvender straffelovens principper i

94Revisornævnets årsberetning 2011, side 73
95Langsted, 2015
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konkrete tilfælde, hvor der er tale om forbud mod straf med tilbagevirkende kraft (Straffelovens § 3),

reglerne for tillægsstraf (Straffelovens § 89) samt straffelovens regler for gentagelsesvirkning96.

På baggrund heraf mener Lars Bo Langsted, at strafferettens afsmitning på disciplinærsystemet tilsvarende

burde gøre sig gældende ved strafudmåling, hvor han udtrykker, at de to systemer fortsat ligger langt fra

hinanden. Han fremhæver især den problemstilling, at der i loven er fastsat loft over nævnets bødesanktioner,

hvilket ikke tilsvarende er tilfældet i strafferetten, og at en bøde her eksempelvis kunne udgøre en milliard

kroner, hvis retten fandt, at dette gav den korrekte balance mellem grovhed og gerningsmandens forhold.

Denne mulighed har nævnet ikke, og han påpeger derfor, at bødeskalaen her skal anvendes meget

omhyggeligt, og at bødeudmålingen hver eneste gang skal sættes i forhold til, at den værst tænkelige

sanktion (før der skrides til frakendelse) fortsat skal kunne fastsættes inden for rammen97.

Afslutningsvist kritiserer han nævnets manglende vilje til at give mindre bøder for rene formalforseelser, og

udtrykker, at denne fremgangsmåde fjerner den afstandtagen der burde ligge til de store bøder for de grove

forseelser. Han mener, at et for højt bundniveau ødelægger muligheden for at få det fulde udbytte ved

fastsættelse af maksimumbøden, og bemærker, at disciplinærsystemet er beregnet til at fange de forseelser,

der er så ”små”, at de som udgangspunkt ikke vil være strafbelagt, hvorfor man grovhedsmæssigt faktisk bør

starte et niveau under det strafferetlige. På denne baggrund afslutter han sit notat med bemærkningen om, at

nævnets bødesanktioner især i det nedre område synes at være uproportionale, hvor forseelserne har mere

karakter af en formalfejl end en reel overtrædelse98.

Professor Lars Bo Langsteds notat udtrykker generelt en kritisk holdning til nævnets bødeniveau, der på

trods af notats indledende bemærkning (Jeg er af FSR-danske revisorer blevet anmodet om et notat

vedrørende bødeudmåling ved Revisornævnet99), fremstår objektivt og velargumenteret, uden nogen skjult

dagsorden. Hans sammenligning af disciplinærsystemet og straffesystemet forekommer yderst aktuel, og

gennemgang af praksis i perioden har tillige bekræftet påstanden, om nævnets anvendelse af straffelovens

principper, når der eksempelvis tildeles tillægsbøder, eller anvendes regler for gentagelsesvirkning.

Som beskrevet ovenfor, forekommer en bøde på 14% af bødemaks for, med Lars Bo Langsteds betegnelse,

en ren formalfejl ved manglende modifikation af erklæringens konklusion, særlig hård. Hvis denne

bødesanktion tilsvarende holdes op imod nævnets standardbøde for overtrædelse af uafhængighedsreglerne,

der med nævnets egne ord betegnes som en særdeles grov tilsidesættelse af god revisorskik, udgør

96Langsted, 2015
97Langsted, 2015
98Langsted, 2015
99Langsted, 2015
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formalbøden hele 41% heraf, hvilket forholdsmæssigt ikke synes at være sammenligneligt med

overtrædelsers grovhed. Det samme gør sig gældende hvad angår bøder for manglende forbehold eller

supplerende oplysning, der tilsvarende udgør 24% af bøden for overtrædelse af uafhængighedsreglerne.

Dette skæve forhold mellem de særdeles grove overtrædelser og de mindre grove formalfejl gør, at

bødeniveauet for de mindre fejl virker urimeligt højt, imens bødeniveauet, der anvendes ved de særligt grove

overtrædelser, udjævnes, så disse ikke tilsvarende fremstår nær så disciplinerende, som de burde.

Som beskrevet under teoriafsnittet, udfylder disciplinæransvaret en form for ”opsamlingsfunktion” eller et

net under straf- og erstatningsansvaret, der skal træde i kraft ved selv små afvigelser fra normen, og hvor der

ikke kræves særligt grove forhold på linje med strafansvaret. Med baggrund heri kan Lars Bo Langsteds

holdning til, at nævnets sanktioner for mindre overtrædelser tilsvarende burde afspejle dette forhold,

tilsluttes. Denne holdning står dog i kontrast til nævnets reelle sanktionspraksis, idet praksis i perioden har

afsløret en meget, og næsten ikke eksisterende, anvendelse af nævnets mulighed for at tildele advarsler, samt

det faktum at der i periodens bødesager aldrig er blevet idømt en bøde på under 5.000 kr.

Nævnets formand Henrik Bitsch forsvarer som tidligere beskrevet nævnets sanktionspraksis med baggrund i

revisors samfundsrolle. At revisor er offentlighendes tillidsrepræsentant, og dermed skal leve op til helt

særlige krav i den forbindelse, er et faktum der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved. Når der sker

tilsidesættelse af disse krav, kan der ej heller sættes spørgsmålstegn ved, at revisor skal irettesættes. Som

foreskrevet tidligere, og som Lars Bo Langsted tilsvarende udtrykker det100, er revisors funktion som

offentlighedens tillidsrepræsentant netop årsagen til, at der overhoved er foreskrevet et disciplinært ansvar,

og dermed en mulighed for at tildele en løftet pegefinger for forhold, som ikke er tilstrækkeligt grove til at

opfylde kravene for straf- eller erstatningsansvaret. Det virker derfor besynderligt, at revisors

samfundsmæssige rolle tilsvarende anvendes som eneste argumentation for strenge bøder.

Om det indførte loft over nævnets bødesanktioner i sin tid blev indført under hensynet til

disciplinæransvarets funktion som et net under straf- og erstatningsansvaret, der med baggrund heri skulle

have sine sanktionsbegrænsninger, vides ikke. Lovforarbejder og bemærkninger hertil er, som tidligere

beskrevet, tavse på dette punkt, men ved udvidelsen af bøderammen med 2003-loven, fremgår følgende

bemærkning til lovændringen101:

100Langsted, 2015
101Lovforslag af 29. januar 2003
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Der ligger altså ingen velbegrunde overvejelser bag forhøjelsen af bødemaks i 2003, ud over, som det tillige

konkluderes af Langsted m.fl.102, en inflationsbetragtning med baggrund i den 12-årige periode, hvor

bøderammen har været fastholdt, uden hensyntagen til hvorledes nævnet faktisk har anvendt

bødesanktionerne i perioden. Bemærkningen om at nævnet tilsvarende skal opveje forholdet til

revisorhonoraret ved bødeudmålingen, forekommer tilsvarende ubegrundet og bemærkelsesværdig. Som

Langsted m.fl.103 tilsvarende fremhæver, ville denne forholdsbetragtning være skelsættende, idet noget

lignende aldrig tilsvarende har været krævet i hverken erstatningsrettens, strafferettens eller

disciplinærrettens historie. Omverdenen, som netop skal beskyttes af disciplinæransvaret, har hverken

indflydelse på eller viden omkring revisors aktuelle honorar for en given erklæringsopgave, og

skadesvirkningerne ved revisors tilsidesættelse af god revisorskik er tilsvarende uden forhold til revisors

honorar.

Under alle omstændigheder må det konkluderes, at netop det indførte bødemaks har medført, at der kan

stilles spørgsmålstegn ved rimeligheden i nævnets anvendte bødesanktioner i perioden. Der mangler generelt

forholdsmæssig sammenhæng mellem nævnets bødesanktioner for mindre formalfejl og de langt grovere

overtrædelser, og gennemgang af periodens kendelser har tillige afsløret, at nævnet slet ikke har været i

nærheden af bødemaks for revisionsvirksomheder. Omvendt har bødemaks ej heller været anvendt for

revisorer personligt i perioden, men her har nævnet dog været tæt på. Den tidligere omtalte kendelse 10-2011

kan fremhæves som et eksempel herpå, hvor begge de indklagede revisorer blev tildelt bøder på 250.000 kr.

Som den eneste kendelse i perioden har nævnet her tilsvarende forsøgt at tage hensyn til netop

revisorhonoraret, som i den konkrete sag androg 28.011.000 kr., og som blev udløst som følge af

revisorernes dobbeltrolle i forbindelse med et virksomhedssalg. Også her synes den forholdsmæssige bøde,

når der netop tages hensyn til revisorhonoraret, ikke at tilsvare sagens grovhed. En samlet bøde på under 2%

af revisorernes store gevinst kan samtidig lede tankerne hen imod, at der i værste fald kan spekuleres i det

fastsatte bødemaksimum, når blot revisorernes økonomiske gevinst ved tilsidesættelsen af god revisorskik er

stor nok.

102Langsted m.fl., 2013, s. 581
103Langsted m.fl., 2013, s. 581
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3.3.4 Delkonklusion

I nærværende afsnit er det forsøgt belyst, om nævnet, på baggrund af periodens praksis for

bødesanktionering, kan betegnes som en bødemaskine med udgangspunkt i det stigende bødeniveau, og

afhandlingens opstillede hypotese herom dermed kan be- eller afkræftes. Det er ved analyse af periodens

kendelser udledt, at stigningen i bødeniveauet i 2011 og 2012 generelt skyldes større bødesanktioner, mens

stigningen i 2013 og 2014 omvendt skyldes markant flere, men mindre, bøder.

Det er konstateret, at nævnets beskrevne standardbøder repræsenterer, med nævnets formands egne ord, de

tilfælde hvor revisor ikke har haft ”orden i penalhuset”. Bøderne er i disse situationer fundet velbegrundede

og objektivt fair, idet der både sanktioneres ud fra et omkostningsperspektiv, og samtidig med udgangspunkt

i de grundlæggende og fundamentale krav til revisor ved brud på uafhængighedsreglerne, og disse bøder er

som følge heraf at finde i den høje ende af bødeskalaen. Nævnet konstaterer i disse kendelser primært et

objektivt gerningsindhold, som udløser standardbøden, men praksis i perioden har tilsvarende vist, at

nævnets samtidige vurderingen af det subjektive gerningsindhold tillige har kunnet påvirke standardbøden til

en mildere eller hårdere bøde.

Den lave ende af bødeskalaen er omvendt repræsenteret i form af bøder, der typisk sanktionerer revisors

erklærings-, revisions- eller dokumentationsfejl, hvilket direktør for FSR Charlotte Jepsen udtrykker som

revisors ”små fodfejl”. I disse kendelser har nævnets praksis vist, at den objektive overtrædelse af

eksempelvis erklæringsbekendtgørelsen bestemmelser, er tilstrækkelig til både at udgøre det objektive som

det subjektive gerningsindhold, idet nævnet vurderer, at det er revisors pligt at holde sig opdateret på

gældende krav og regler, og nævnets vurdering af revisors subjektive tilregnelse har primært været anvendt

som målestok for bødestørrelsen.

Isoleret set kunne det på baggrund af periodens kendelser rent statistisk konkluderes, at der, set ud fra

sagstypernes antal i perioden, var sket en forskydning fra i 2010, 2011 og 2012 primært at have været fokus

på revisors ”manglende orden i penalhuset” til i 2013 og 2014 at være mere fokus på revisors ”små fodfejl”.

Faktum er dog, at hvis man i stedet analyserer på selve bødeniveauet i perioden, udgøres dette primært af de

noget større bøder, der idømmes som følge af revisors ”manglende orden i penalhuset”, og i alle de enkelte

år i perioden har disse bøder udgjort langt over halvdelen af det samlede bødeniveau. Det kan med baggrund

heri konstateres, at både Charlotte Jepsen og Henrik Bitsch faktisk har ret i deres påstande – eller også har

ingen af dem ret! Problemet er nemlig, at de forsøger at holde to vidt forskellige variable op imod hinanden,

ud fra hver deres holdningsbetonede udgangspunkt!
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Det er ved analyse af opbygningen omkring nævnet konstateret, at nævnet ikke selv kan starte en nævnssag,

og det er dermed udelukkende de enkelte klagere, der sætter dagsordenen for, hvilke sager der kommer til

behandling i nævnet. På baggrund heraf kan det konkluderes, at nævnet ikke selv vælger et bestemt

fokusområde, for derefter udelukkende at idømme bødesanktioner for disse forseelser, og hypotesen om, at

nævnet fremstår som en bødemaskine med et primært fokus på revisors små fodfejl, kan afkræftes. Nævnets

bødeniveau i den lave ende af skalaen synes dog omvendt at lede tankerne hen imod noget, der kunne

karakteriseres som en bødemaskine, hvor især disciplinæransvarets rolle som ”opsamlingsfunktion” under

straf- og erstatningsansvaret, synes at være glemt.

Det lovregulerede loft over nævnets bødesanktioner i RL § 44 synes især at udstille nævnets

bødesanktionering som en bødemaskine, idet der som følge heraf netop kan foretages en forholdsmæssig

sammenligning af de enkelte bøder, som til enhver tid skal kunne rummes på den lukkede skala. Med

baggrund i de konstaterede uforholdsmæssigt hårde bøder for formalfejl, der savner sammenhæng til

overtrædelsens grovhed og skadespotentiale, og som til sammenligning får bøderne for grove

uafhængighedsovertrædelser til at blegne, samtidig med en næsten ikke eksisterende anvendelse af nævnets

mulighed for at tildele advarsler, og en generel mindstebøde i samtlige af periodens bødesanktioner på 5.000

kr., synes nævnets praksis i denne sammenhæng at have udviklet sig til noget der minder om en

bødemaskine. Afhandlingens hypotese herom synes med baggrund heri at være bekræftet.

3.4 Behov for ændringer i sanktionspraksis

3.4.1 Afledte reaktioner fra revisorbranchen

Da det ud fra ovenstående analyse er belyst, at nævnets praksis i perioden på visse punkter har været

særdeles hård, og ledt tankerne i retning af en bødemaskine, vil det i nærværende afsnit blive undersøgt, om

denne praksis har haft nogle mærkbare konsekvenser, og om der på denne baggrund er behov for ændringer i

nævnets praksis. Idet nævnets praksis udelukkende har indflydelse på revisorbranchen, vurderes dennes

eventuelle reaktion at være en afgørende faktor ved vurderingen heraf.

I februar 2014 blev der for første gang sat fokus på konsekvenserne af nævnets bødepraksis, og dennes

afsmitning på revisorbranchen. Med en artikel i Berlingske Business under overskriften ”Høje bøder

skræmmer revisorer væk”, udtrykte formanden for Foreningen Danske Revisorer Arne Mørch Jakobsen, at

branchens små revisionsvirksomheder efterhånden var så utilfredse med nævnets bødestørrelser, at flere og

flere udelukkende på denne baggrund havde valgt at lade sig afmelde i Revireg, for at undgå nævnets
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bøder104. På denne måde fraskriver disse revisionsvirksomheder, og de dertil knyttede revisorer, sig

muligheden for at afgive erklæringer med sikkerhed grundet kravet om revisionsvirksomheders registrering i

Revireg, og de holder sig dermed uden for nævnets rækkevidde. Disse revisorer yder udelukkende

rådgivning og assistance til deres kunder, og revisionsvirksomhederne kan på denne måde undgå at opfylde

kravet om kvalitetsstyringssystem, hvilket nævnets praksis i perioden har vist udløser en standardbøde på

100.000 kr. Arne Mørch Jakobsen udtaler sig på vegne af Foreningen Danske Revisorers medlemmer, og

artiklen indeholder tillige faktiske tal fra foreningen, der konstaterer, at antallet af revisorer, der frivilligt har

ladet sig slette i Revireg, har været stærkt stigende siden 2010, hvor 48 revisorer frivilligt lod sig slette, efter

at disse var blevet udtaget til kvalitetskontrol. I 2011 var antallet steget til 84 revisorer ud af i alt 235

revisionsvirksomheder udtaget til kontrol, og i 2012 lod 72 sig frivilligt slette ud af 269 udtaget til kontrol105.

Denne tendens er opsigtsvækkende, især med baggrund i den udarbejdede analyse af udviklingen i nævnets

bødepraksis i perioden, der tillige viser en stigning siden netop 2010. Revisortilsynet udarbejder hvert år en

redegørelse i forbindelse med årets udførte kvalitetskontroller efter RL § 35, stk. 7, hvor antallet af frivillige

afmeldinger i Revireg efter udvælgelse til kvalitetskontrol ligeledes fremgår. Med udgangspunkt i disse

redegørelser kan nedenstående diagram over frivillige afregistreringer i ReviReg i perioden 2010–2014106

opstilles:

104Pedersen, 2014, 19. februar
105Pedersen, 2014, 19. februar
106Revisortilsynets redegørelse fra 2014 er endnu ikke offentliggjort. Anvendt alternativ kilde: FSR, 2015, oktober
(oplysninger fra denne artikel er verificeret af afhandlingens vejleder, Jan Nørgaard Olesen, ansat i Revisortilsynet)
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Det bemærkes, at det store antal, der er blev udtaget til kontrol i 2014, skyldes ”opsamlingsperioden” på den

afsluttede 6-års kontrolperiode 2009–2014, idet der i 2014 var flere revisionsvirksomheder, der endnu ikke

havde gennemgået en kontrol i perioden.

Det er højest usandsynligt, at alle disse frivillige afregistreringer i Revireg i perioden alene er sket som følge

af nævnets sanktionspraksis, og en direkte sammenhæng er ej heller mulig at slå fast med sikkerhed, idet

svagheden i et efterstudie netop er de ikke målbare udefrakomne øvrige påvirkninger på det konkrete

tidspunkt. Dog synes der at foreligge en mindre sammenhæng i udviklingen i antallet af frivillige

afmeldinger i Revireg og udviklingen i nævnets sanktionspraksis i perioden, hvor 2010 igen må betragtes

som normalår. Sammenholdt med Arne Mørch Jakobsens udtrykte erfaringer og holdninger fra branchen,

vurderes det, at nævnets praksis har haft en ikke ubetydelig påvirkning på antallet af revisionsvirksomheder,

der i forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol, har valgt at lade sig frivilligt afmelde i Revireg, for at

undgå nævnets bødesanktioner.

Nævnets sanktionspraksis synes dog ikke alene at have afledt reaktioner fra branchens virksomheder, men

tilsvarende også fra branchens revisorer personligt. CBS og FSR foretog i august 2014 en objektiv

undersøgelse af de typer af erklæringer, som de godkendte revisorer afgiver, for at belyse det faktiske

omfang af de forskellige erklæringsmuligheder og hvilke overvejelser der ligger bag valget af de enkelte

erklæringsformer. På baggrund af de 588 revisorer, der deltog i undersøgelsen, konkluderes det, at der ses en

markant stigning i antallet af afgivne erklæringer uden sikkerhed hvor det er muligt, og at denne tendens alt

andet lige må medføre faldende troværdighed i de pågældende informationer, som disse erklæringer

omhandler107.

Undersøgelsen fremhæver, med baggrund i de undersøgte revisorers bemærkninger især, fire primære grunde

til, at der i stigende grad vælges en erklæring uden sikkerhed: omkostningsbesparelser, omlagt firmapolitik,

mindre lovregulering og, den mest aktuelle årsag ud fra nærværende afhandlings perspektiv, for at undgå

kvalitetskontrollen. I denne sammenhæng springer især én konkret bemærkning fra en af undersøgelsens

revisorer i øjnene108

Om nævnets sanktionspraksis har en direkte indflydelse på revisorernes bevidste valg om at gå ned i

erklæringsstandard, og dermed holde sig uden for nævnets rækkevidde, er tilsvarende med baggrund i

efterstudiets begrænsninger, ikke til at slå fast med sikkerhed. Dog har analysen af indbragte klager for

nævnet i perioden vist, at især Revisortilsynet, som forestår kvalitetskontrollen, har stået bag et stort antal af

107Johansen og Kiertzner, 2014, s. 2
108Johansen og Kiertzner, 2014, s. 17
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de indbragte klager for nævnet, og at langt størstedelen af disse klager ender med en bødesanktion, der i

perioden har udgjort minimum 5.000 kr. Sammenholdt med den fremhævede bemærkning fra en af

undersøgelsens revisorer, må denne afskrækkende statistik formodes at have en indflydelse på revisorernes

forsøg på at holde sig uden for nævnets rækkevidde, ved at afgive erklæringer uden sikkerhed hvor det er

muligt. Som den fremhævede bemærkning illustrerer, anbefaler revisorerne ligefrem deres kunder disse

erklæringer uden sikkerhed, selvom de godt er klar over at der er tale om et dårligere produkt i forhold til en

erklæring med sikkerhed. Undersøgelsen viser endda, at hele 58% af de adspurgte revisorer meget ofte eller

ofte anbefaler deres kunder disse erklæringer uden sikkerhed, selvom kunden kunne få et bedre produkt ved

en erklæring med sikkerhed. 24% af de adspurgte anbefaler erklæring uden sikkerhed til deres kunder

engang imellem, mens kun 18% aldrig eller næsten aldrig foretager denne anbefaling109. Denne udvikling

må, som det ligeledes fremhæves i undersøgelsen, medføre en faldende troværdighed i de pågældende

informationer, som disse erklæringer uden sikkerhed omhandler, og især set i sammenhæng med revisors

samfundsrolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, er udviklingen derfor bekymrende.

Ovenstående reaktioner på nævnets praksis i perioden fra både revisionsvirksomheder og revisorer, er dog

ikke de eneste man har oplevet fra branchen. FSR – danske revisorer er især gået forrest, og har påpeget de

skadelige konsekvenser af nævnets sanktionspraksis, hvilket i sig selv er interessant, idet gennemgang af

nævnets historie har vist, at det tilbage i 1967 netop var FSR, der ønskede en skærpet kontrol med standens

revisorer, og det var på baggrund af dette ønske og anbefalinger fra foreningen, at nævnet blev indført. I

første omgang syntes FSR dog at holde fast i denne tanke om skærpet kontrol og øget selvjustits i branchen,

da de tilbage i december 2013 udkom med et kvalitetsudspil under titlen ”Styrket kvalitet i revisorbranchen –

17 forslag til bedre kvalitet”110. Med henvisning til både Revisortilsynets og nævnets samtidige

årsberetninger, fremhævede foreningen, at der forekom udfordringer med kvaliteten i revisors arbejde, og at

der derfor var behov for et kvalitetsløft, for at beskytte branchens brand, og øge tilliden til revisors arbejde,

hvilket forslagets 17 konkrete tiltag skulle afhjælpe. Blot mindre end to år efter synes FSR dog i den grad at

have ændret denne holdning, hvilket kommer til udtryk i foreningens nyeste udspil, ”Syv forslag til nyt

sanktionsregime”111, der udkom i august 2015, som samtidig danner baggrund for den i indledningen

beskrevne artikel fra administrerende direktør Charlotte Jepsen, der fremstiller nævnet som en bødemaskine.

Med undertitlen ”Lempe i bunden – skærpe i toppen” beskriver FSR i deres udspil, at foreningen fortsat

bakker op om det disciplinære system, men udtrykker skarp kritik af især nævnets sanktionspraksis, hvor

mindre forseelser efter deres mening sanktioneres med alt for hårde bøder, og de til sammenligning meget

109Johansen og Kiertzner, 2014, s. 18
110FSR, 2013, december
111FSR, 2015, august
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grovere overtrædelser slet ikke medfører den bødestørrelse, som adfærden burde. Foreningen udtrykker, at

nævnets praksis på den måde har været yderst skadelig for systemets accept og legitimitet, og at der derfor er

opstået et stort behov for en ændring heraf, hvilket foreningen foreslår bør ske allerede i forbindelse med den

forestående ændring af RL som konsekvens af den nye EU-regulering, der skal træde i kraft senest 17. juni

2016. Herefter har foreningen oplistet syv konkrete forslag til ændringer, som efter deres mening generelt vil

sikre et mere afbalanceret sanktionsregime112.

3.4.2 Det aktuelle behov for ændringer i praksis

Nævnets sanktionspraksis i perioden har medført en del negative reaktioner fra branchen generelt. Uanset de

samtidige øvrige påvirkninger i perioden er det belyst, at nævnets praksis i et vist omfang har medført, at

revisionsvirksomheder i stigende grad vælger at afmelde sig i Revireg, når disse udtages til kvalitetskontrol,

for at undgå nævnets bødesanktioner. Tilsvarende er det belyst, at de godkendte revisorer i stigende grad

vælger at afgive erklæringer uden sikkerhed, på trods af det faktum at deres kunder ville have fået et bedre

produkt ved en erklæring med sikkerhed, for på samme måde at undgå nævnets bøder.

Denne udvikling er især bekymrende, idet revisor dermed trækker sig fra sin kerneydelse, for i stedet blot at

rådgive og opstille regnskaber, uden at erklære sig med sikkerhed om indholdet, men samtidig også til en vis

grænse forståelig, med baggrund i ovenstående analyse af nævnets praksis i perioden, hvor især de hårde

bøder for mindre grove overtrædelser, nævnets meget begrænsede anvendelse af advarselssanktionen samt en

mindstebøde på 5.000 kr., virker afskrækkende og bødemaskineagtig. Der vurderes derfor at være opstået et

vigtigt behov for ændringer i nævnets praksis, for at bremse denne udvikling, så revisor fortsat kan

opretholde den vigtige tillid fra omverdenen, når der afgives erklæringer.

Når der skal ændres i en gennem flere år opbygget praksis, kræver det som udgangspunkt en lovændring.

Herved kommer den forestående lovændring af RL, som FSR tillige fremhæver det, på et yderst belejligt

tidspunkt, og det vurderes derfor at være helt oplagt, at der i denne forbindelse bliver set nærmere på

bestemmelserne omkring nævnet.

Det er i afhandlingen belyst, at gerningsbestemmelsen, der fremgår af den nuværende § 44 omhandlende

revisors tilsidesættelse af de pligter som stillingen medfører, har været uændret lige siden nævnet blev

indført tilbage i 1967. Loven er dog siden dengang blevet ændret markant, og er nu blevet opgaveorienteret

frem for erhvervsorienteret, som tillige har haft indflydelse på nævnets generelle kompetence. Det synes nu i

en vis grad at blive udnyttet af branchens revisorer, der i stigende grad netop vælger at afgive erklæringer

uden sikkerhed. Det er tillige understreget, at denne løse gerningsbestemmelse har været nævnets objektive

112FSR, 2015, august



Side 73 af 94

udgangspunkt ved analyse af periodens kendelser, og det kunne derfor udfordres, om gerningsbestemmelsen

er for upræcis og indholdsløs. Problematikken omkring denne form for retlige standarder er, at det ikke er

muligt at forudsige, hvad god revisorskik helt præcist er, idet bestemmelsen først får konkret indhold

efterfølgende, når nævnet afsiger deres kendelser.

Hvis der på denne baggrund skulle ændres i selve gerningsbestemmelsen, ville det betyde, at der i loven i

stedet skulle opstilles beskrivelser og retningslinjer for, hvornår der præcis kunne påføres en disciplinær

straf. Konsekvenserne af denne mulige lovændring belyser Langsted m.fl., idet det fremhæves, at man i så

fald ville gå glip af de fordele der er, ved at have en retlig standard som sanktionsgrundlag. Disse fordele

består primært i, at det er muligt for nævnet at følge og påvirke udviklingen i branchen, mens udviklingen

sker, og man undgår derved at sakke bagud i forhold til udviklingen, som det sker med skrevne, præcise

regler. Samtidig har nævnet med den nuværende gerningsbestemmelse muligheden for at ramme enhver

form for uacceptabel adfærd, hvilket ville forudsætte en meget omfattende gerningsbeskrivelse, hvis alle

tænkelige adfærdsmønstre skulle lovreguleres med en konkret gerningsbestemmelse113.

Da det tillige er belyst, hvordan branchens revisorer undgår nævnet og den øvrige lovgivning, ved nu i

stigende grad at afgive erklæringer uden sikkerhed, kan en mulig konsekvens af en mere præcis

gerningsbeskrivelse, tænkes at få den samme effekt. Da det er utænkeligt at forestille sig, at det vil være

muligt at lovregulere enhver tænkelig tilsidesættelse af god revisorskik, vil der opstå ”huller” i loven, så

disciplinæransvaret på samme måde kan undgås. En ændring af den nuværende gerningsbestemmelse synes

med baggrund heri ikke at være aktuel, idet der foreligger flere fordele end ulemper ved den nuværende, om

end upræcise, bestemmelse. Dog fremhæver Langsted m.fl., at det er yderst vigtigt, at nævnet hele tiden er

opmærksom på, at indholdet af begrebet netop ændrer sig, men at det afgørende for nævnets sanktionering

skal være, hvordan kravene til den aktuelle adfærd så ud på tidspunktet hvor tilsidesættelsen skete, og ikke

hvordan kravene ser ud på sanktionstidspunktet114. Analyse af nævnets praksis i perioden har vist, at der de

seneste år er oparbejdet en ”klage-pukkel”, som følge af den store stigning i antallet af klager til nævnet, med

en tilsvarende lang behandlingstid, og det vil derfor være noget som nævnet skal have særligt fokus på ved

sanktionering fremadrettet.

Omvendt er det påvist, at der er behov for ændringer i andre dele af § 44 omhandlende nævnets

sanktionsmuligheder, herunder det lovregulerede loft over nævnets bødesanktioner. Gennemgang af nævnets

praksis har vist, at dette lovregulerede loft har medført et sanktionsmønster, der slet ikke er i balance. Mindre

overtrædelser synes forholdsmæssigt at blive sanktioneret alt for hårdt, holdt op imod bødesanktionerne for

113Langsted m.fl., 2013, s. 542
114Langsted m.fl., 2013, s. 542
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de grove overtrædelser, og i alle periodens kendelser med en minimumsbøde på 5.000 kr., der i sig selv

synes voldsom, mens bøderne i den anden ende af skalaen tilsvarende virker hæmmede af bødeloftet. Selv i

periodens groveste sager er det konstateret, at nævnet ikke har anvendt bødemaksimum på et eneste

tidspunkt, hvilket især virker uforståeligt i de tilfælde, hvor revisor selv har opnået en gevinst ved sin

overtrædelse, der langt overstiger bødesanktionen. Tilsvarende har praksis vist, at nævnet stort set ikke

anvender muligheden for at tildele advarsler, hvilket samtidig bør medtages i betragtning ved en eventuel

lovændring.

3.4.3 Delkonklusion

Gennemgang af nævnets praksis i perioden 2010–2014, sammenholdt med de heraf afledte reaktioner fra

revisorbranchen, har vist, at der er et aktuelt behov for ændringer i nævnets sanktionspraksis. Branchens

mindre revisionsvirksomheder synes i stigende grad at foretage frivillig afmelding i Revireg, når disse bliver

udtaget til kvalitetskontrol, for på den måde at undgå nævnets bøder. Tilsvarende er det på baggrund af CBS

og FSRs erklæringsundersøgelse konkluderet, at branchens revisorer i stigende grad vælger at afgive

erklæringer uden sikkerhed, for på samme måde at undgå nævnets rækkevidde. Denne udvikling er

bekymrende, idet troværdigheden i revisors erklæringer falder i takt med erklæringens sikkerhed, og revisors

samfundsmæssige rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant bliver dermed truet.

FSR – danske revisorer, som i sin tid netop gik forrest for at få indført et disciplinært sanktionssystem, har

især været ude med kritik af nævnets nuværende sanktionspraksis. Med deres nyeste udspil, ”Syv forslag til

nyt sanktionsregime”, der udkom i august 2015, påpeger de, at der er opstået et disciplinærsystem helt ude af

balance som følge af nævnets anvendte praksis de seneste år, og at systemet har mistet sin effekt og

legitimitet. De vurderer på denne baggrund, at der er et stort behov for ændringer omkring nævnet, hvilket de

anbefaler bør sker allerede ved den forestående ændring af loven, der skal træde i kraft senest 17. juni 2016.

Disse reaktioner fra branchen, sammenholdt med ovenstående analyse af nævnets praksis i perioden,

understreger, at der er opstået et meget aktuelt behov for ændringer i nævnets praksis. De beskrevne

uproportionelt hårde bøder for formalfejl og mindre tilsidesættelser af god revisorskik, en mindstebøde i

perioden på 5.000 kr., og nævnets næsten ikke eksisterende anvendelse af advarselssanktionen, synes især at

danne grundlag for behovet for en praksisændring. Tilsvarende synes bøderne for de grove tilfælde af

tilsidesættelse god revisorskik ej heller at være retvisende, idet det lovregulerede bødeloft udelukker nævnet

fra at markere, hvornår revisor virkelig er gået over stregen. Denne radikale ændring af praksis vil kræve en

regulering af loven, og idet det vurderes, at den bekymrende udvikling i branchens reaktioner bør bremses

hurtigst muligt, må FSRs forslag om en ændring allerede i forbindelse med lovændringen pr. 17. juni 2016,

tilsluttes.
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En ændring af den ellers upræcise gerningsbestemmelse i § 44, som beskriver, at nævnet skal sanktionere i

de tilfælde hvor revisor tilsidesætter de pligter som stilling medfører, synes ikke at være løsningen. Det har

siden indførelsen af nævnet tilbage i 1967 været grundstenen i nævnets arbejde, at der i hver enkelt kendelse

skulle foretages en konkret vurdering af, hvornår denne gerningsbeskrivelse var overtrådt, og de fortsatte

fordele ved ikke at opliste konkrete gerningsbeskrivelser i loven, synes fortsat at overskygge ulemperne. Dog

skal det understreges, at der er risiko for, at disse fordele kan blive vendt til ulemper, hvis nævnets vurdering

ikke følger udviklingen i netop begrebets rammer, og det er derfor vigtigt, at nævnet er særligt opmærksomt

på, at der skal sanktioneres ud fra overtrædelsens karakter på gerningstidspunktet og ikke på

sanktionstidspunktet.

Det udtrykte behov for ændringer vil i stedet kunne realiseres ved en ændring i det lovregulerede

sanktionsniveau. Især det lovregulerede loft over nævnets bødesanktioner bør ændres, idet det de seneste år

har været skyld i en skævvridning i hele nævnets sanktionsmønster, både i den lave ende, men samtidig også

i den høje ende af bødeskalaen. Denne skævvridning er tilsvarende blevet underbygget af nævnets næsten

ikke eksisterende anvendelse af advarselssanktionen, hvilket der tilsvarende bør tages med i betragtning, når

lovændringen skal gennemføres.

4. Konklusion og perspektivering

Titlen som disciplinæransvarets vogter har nævnet båret siden 1967, hvor de danske samfundsmæssige

forhold efterhånden havde medført et stort behov for en generel kontrol med hele revisorstandens

disciplinære ansvar, med baggrund i udviklingen i revisors samfundsmæssige rolle. Bemærkningerne til de

datidige lovforslag afslører, at det helt overordnede mål med at indføre en sådan disciplinær instans var, at

skabe mulighed for at opretholde den faglige disciplin hos offentlighedens tillidsrepræsentanter. At nævnet

har båret titlen siden 1967 er en kendsgerning – om nævnet omvendt har løftet denne opgave de seneste år,

har nærværende afhandling antydet, at der kan være tvivl om.

Den samtidigt lovregulerede gerningsbeskrivelse, der beskrev, at disciplinæransvaret skulle håndhæves, når

det på baggrund af et skøn var konstateret, at revisor havde tilsidesat de pligter, som stillingen som revisor

medfører, er fortsat den gerningsbeskrivelse som nævnet arbejder ud fra i dag. Gennemgang af nævnets

praksis i perioden 2010–2014 har dog vist, at der i langt størstedelen af nævnets kendelser sanktioneres på

baggrund af direkte objektive lovovertrædelser. Vurderingen af det subjektive gerningsindhold, der lægges

til grund for sanktionsudmålingen, er på denne baggrund nævnets eneste skønsmæssige handling, og det er

netop dette skøn, som synes at have flyttet nævnet fra at være disciplinæransvarets vogter til en

bødemaskine.
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Afhandlingen tog udgangspunkt i et påstand mod påstand-scenarie, hvor FSRs administrerende direktør

beskyldte nævnet for at være en bødemaskine, med alt for stort fokus på revisorernes små fodfejl, mens

nævnets formand afviste denne påstand, med henvisning til revisorernes generelle manglende orden i

penalhuset. Fakta omkring nævnet har dog belyst, at nævnet, i modsætning til lignende instanser i

eksempelvis Norge og Sverige, udelukkende fungerer som et tvistnævn, der på denne baggrund alene

behandler tvister mellem to parter, når der modtages klager fra eksterne klagere. Det er således dem som

indbringer sager for nævnet, der afgør, hvor nævnets fokusområder kommer til at ligge, idet nævnet kun kan

behandle de forhold, som klagerne omhandler. Nævnet kan på denne baggrund ikke beskyldes for at

sanktionere ud fra særlige fokusområder.

Den voldsomme stigning i bødeniveauet i perioden 2010–2014, er gennem analyse af nævnets kendelser

konstateret, at være et udslag af en tilsvarende stigning i antallet af klager til nævnet, og samtidig hvem der

har stået bag disse klager. Fra i starten af perioden primært at modtage klager fra private, skete der i 2012,

2013 og 2014 en voldsom stigning i antallet af klager fra Revisortilsynet, som derfor har stået bag langt de

fleste afgjorte klager i disse tre år. En stigning, der dog langt fra alene kan årsagsforklages med tilsynets

ændring i måden der indbringes klager for nævnet på. Da det i den forbindelse ligeledes er konstateret, at

hele 72% af periodens nævnsbehandlere klager fra private er endt med afvisning eller frifindelse af revisor,

og omvendt at hele 86% af periodens nævnsbehandlede klager fra Revisortilsynet er endt med en

bødesanktion, har dette ombytningsforhold i antallet af klager fra disse to parter haft stor indflydelse på

stigningen i bødeniveauet.

Nævnets anvendelse af bødesanktionen er som følge heraf eksploderet i 2013 og 2014, og hvor det samlede

bødeniveau i 2011 og 2012 primært var påvirket af færre, men noget større bøder, er 2013 og 2014

kendetegnet ved et voldsomt antal sanktioner, med en gennemsnitsbøde der ligger noget under

gennemsnitsbøden i de tidligere år. Det er især disse bødesanktioner i den lave ende af bødeskalaen, der får

nævnet til at fremstå som en bødemaskine. Nævnets opstillede standardbøder for mangler ved

revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer, overtrædelse af uafhængighedsreglerne og overtrædelse

af det direkte forbud mod krydsrevision, der alle ligger i den høje ende af bødeskalaen, med bøder på over

100.000 kr., synes at blive sanktioneret på et fair og omkostningsbegrundet grundlag. Det er dog langt fra

tilfældet når der idømmes bøder for mindre overtrædelser, som fremstår uproportionelt hårde i forhold til de

omtalte standardbøder. Praksis har eksempelvist belyst, at bøder for manglende supplerende oplysning om et

ulovligt aktionærlån i gennemsnit har udløst bøde på 15.000 kr., og manglende modifikation af erklæringens

konklusion har tilsvarende kostet 41.000 kr. i gennemsnit.
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Her synes nævnet at have glemt deres eget oprindelige formål, og i stedet for at have fokus på at opretholde

den faglige disciplin i branchen, som i langt de fleste af disse tilfælde kunne være opretholdt med en

advarsel, har nævnets praksis vist en næsten ikke eksisterende anvendelse af advarselssanktionen, der kun

har været i brug 10 gang i periodens 451 nævnsbehandlede sager. Samtidig har praksis vist, at når nævnet

bestemmer sig for at sanktionere med en bøde, udgør denne som minimum 5.000 kr. – en mimimumsbøder

der dog kun har været anvendt i 3 kendelser i perioden!

At disse bøder, der primært udløses af mindre formalfejl, er uproportionelt hårde i forhold til bøderne for

grove overtrædelser, der typisk udløser en standardbøde, udstiller nævnet som en bødemaskine. Samtidig

synes standardbøderne for de særligt grove overtrædelser ikke at have den disciplinærende effekt, som man

kunne ønske, idet disse blegner, sammenholdt med nævnets hårde bøder for formalfejl. Her er nævnet

generelt hæmmet af RL § 44, idet alle nævnets bøder skal kunne rummes på en lukket skala med et

lovreguleret loft. Især i de situationer hvor revisor selv får en økonomisk gevinst ud af at foretage en af de

særligt grove overtrædelser, kunne man frygte, at der ligefrem bliver spekuleret i, at disse overtrædelser godt

kan betale sig, så længe revisors økonomiske gevinst blot overstiger det lovregulerede bødemaks. Periodens

kendelser har afsløret et enkelt eksempel herpå.

Da afhandlingens hypotese om nævnet som bødemaskine på denne baggrund er blevet bekræftet, er det i

afhandlingen ligeledes blevet belyst, hvilke konsekvenser denne praksis har medført, og om der på baggrund

heraf er et aktuelt behov for ændringer. Det er belyst, at branchens mindre revisionsvirksomheder i stigende

grad over perioden har foretaget frivillig afmelding i Revireg, når disse er blevet udtaget til kvalitetskontrol,

for på den måde at undgå nævnets bødesanktioner. Samtidig er det belyst, at også branchens enkelte

revisorer har reageret, ved i stigende grad at vælge at afgive erklæringer uden sikkerhed, for på den måde at

holde sig uden for nævnets rækkevidde, og dermed undgå de hårde bøder. Udviklingen er bekymrende, idet

det dermed bliver umuligt at opretholde den faglige disciplin hos de mindre revisionsvirksomheder, samtidig

med at troværdigheden i revisors erklæringer falder, når der vælges en erklæring uden sikkerhed. Det

vurderes derfor, at der er opstået et meget aktuelt behov for ændringer, idet revisors samfundsmæssige rolle

som offentlighedens tillidsrepræsentant synes at være truet.

Idet der er tale om gennemgribende ændringer i nævnets praksis, vil dette kræve en lovændring. Da de

afledte reaktioner og konsekvenser synes at belyse et meget aktuelt behov for ændringer, for at beskytte

revisors samfundsmæssige rolle, må FSRs forslag om ændringer allerede i forbindelse med den nye

revisorlov, der skal træde i kraft senest 17. juni 2016, tilsluttes. En ændring af den ellers meget upræcise

objektive gerningsbeskrivelse, der beskriver, at nævnet skal sanktionere, når revisor har tilsidesat de pligter

som stillingen medfører, synes ikke at være løsningen. Så længe nævnet fortsat er opmærksomt på, at
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holdningen til god revisorskik udvikler sig med tiden, og at der sanktioneres ud fra holdningen til

overtrædelsens karakter på gerningstidspunktet, og ikke på sanktionstidspunktet, synes der fortsat at være

flere fordele ved denne løse gerningsbeskrivelse, i forhold til en oplistning af konkrete

overtrædelsessituationer i loven, som ville kunne medføre huller og smutveje, der kunne udnyttes, idet det

ville være umuligt at forudsige og lovregulere samtlige muligheder for tilsidesættelse af god revisorskik.

Lovændringen bør i stedet have fokus på det lovregulerede sanktionsniveau, der især har været årsagen til

den skævvridning, der er opstået i nævnets sanktionspraksis. Nævnets manglende mulighed for at slå ekstra

hårdt ned på de særligt grov tilfælde af tilsidesættelse af god revisorskik, og de tilsvarende uproportionelt

hårde bøder for mindre formalfejl, synes at være udløst af det lovregulerede sanktionsniveau.

Skævvridningen er dog yderligere blevet understreget af nævnets næsten ikke eksisterende anvendelse af

advarselssanktionen, hvilket ligeledes bør tages med i betragtning når lovændringen skal foretages. Samtidig

bør det overvejes, om revisionsvirksomhedernes mulighed for at undgå nævnets rækkevidde, ved at foretage

afmelding i Revireg, er optimal, set i lyset af nævnets oprindelige formål med at opretholde den faglige

disciplin hos offentlighedens tillidsrepræsentanter.

Den nært forestående ændring af loven sker for at implementere en række nye EU-regler, som følge af den

nye EU-regulering. Lige siden Enron-skandalen rystede hele verden, og medførte store lovændringer verden

over, har den danske lovgivning været stærkt præget af høje internationale krav, standarder og retningslinjer.

Hertil bemærker Füchsel m.fl.115, at det set fra et dansk perspektiv virker noget paradoksalt, at man med den

ene hånd lemper på omfanget af virksomheder, der skal underkastes den lovpligtige revision, mens man med

den anden hånd konstruerer et ”kontrolmonstrum”, som uden sidestykke til andre erhverv, skal sikre, at

revisorerne hele tiden holder sig på dydens smalle sti. De internationale bestemmelser, der siden 2003 har

været implementeret i den danske lovgivning, på baggrund af store internationale skandaler som Enron-

skandalen, tager udgangspunkt i nogle for dansk erhvervsliv ikke indlysende forudsætninger, når der

eksempelvis ses på størrelsen af de danske virksomheder. Füchsel m.fl.116 bemærker i denne sammenhæng

desuden, at det for EU er magtpåliggende at have så strenge kontrolregler, at de amerikanske myndigheder

accepterer, at den europæiske revisorkontrol er på højde med den amerikanske, hvilket har medført en

tretrins kontrol i Danmark, bestående af Erhvervsstyrelsen, Revisortilsynet og Revisornævnet. De høje

internationale krav, og den strenge kontrol med revisorerne, som jo ikke at forglemme selv er kontrollanter,

synes efterhånden at give bagslag. De danske revisionsvirksomheder ses i stigende grad af deponere deres

godkendelse, mens branchens enkelte revisorer i stigende grad vælger, at afgive erklæringer uden sikkerhed.

Denne udvikling kan tolkes som et udtryk for, at det efterhånden er så svært at leve op til gældende krav og

115Füchsel m.fl., 2010, s. 85
116Füchsel m.fl., 2010, s. 85
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standarder, at revisorerne i stedet foretrækker helt at undgå dem! Hvordan revisorbranchen ser ud om nogle

år, hvis denne udvikling fortsætter, kan man med bange anelser kun gisne om.

Det er i forbindelse med det afsluttende arbejde omkring afhandlingen konstateret, at Erhvervsstyrelsen den

21. december 2015 har sendt et udkast til et lovforslag om ændring af revisorloven i høring117. På grund af

afhandlings tidsmæssige placering har det ej været muligt at inkludere dette i selve afhandlingen, men en

efterfølgende gennemgang af udkastet har afsløret en række ligheder til afhandlingens konklusioner. I

udkastet foreslås der en ændring af den nugældende § 44, så nævnet fremover får mulighed for at udvide

bøderammen til 600.000 kr. for revisorer personligt i særligt grove tilfælde, og tilsvarende udvides

bøderammen for revisionsvirksomheder til 1.500.000 kr., idet det anføres, at bøder i denne størrelsesorden

efter danske forhold anses for tilstrækkeligt afskrækkende. Samtidig foreslås det at Revisortilsynet

nedlægges, og at kvalitetskontrollen fremover skal varetages direkte af Erhvervsstyrelsen, som i stedet for at

bringe sagerne videre til nævnet, skal have fokus på anbefalinger til forbedringer og opfølgning. Dermed vil

omfanget af nævnets sager blive begrænset, idet mindre førstegangsovertrædelser fremover alene skal

behandles af Erhvervsstyrelsen, som skal følge op med vejledninger og forebyggende tiltag, for at sikre at

overtrædelsen ikke gentager sig, og nævnet vil dermed få flere ressourcer til at fokusere på de mere alvorlige

overtrædelser. Endelig anføres det i forslaget, at nævnet skal have mulighed for at behandle sager

omhandlende revisionsvirksomheder, uanset at denne har foretaget afregistrering i Revireg inden sagen er

færdigbehandlet, blot virksomheden fortsat består som juridisk person. Dermed kan der ikke længere

spekuleres i, at undgå nævnet ved at afregistrere sin revisionsvirksomhed.

Udkastet til lovforslaget foreslår dermed en række gennemgribende ændringer omkring nævnet, og det

vurderes, at langt de fleste af nærvende afhandlings problemstillinger vil blive løst, hvis udkastet til

lovforslaget bliver vedtaget. Om en bøde på 600.000 kr. er tilstrækkelig afskrækkende i de tidligere omtalte

tilfælde, hvor revisor selv opnår en stor økonomisk gevinst ved at overtræde reglerne, synes dog stadig at

være tvivlsomt, mens det tilsvarende forslag om udvidelse af bøderammen for revisionsvirksomheder virker

irrelevant, idet nævnets praksis har vist, at netop bøder til revisionsvirksomheder langt fra har været i

nærheden af det nuværende bødemaks.

Hvordan lovgivningen omkring Revisornævnet kommer til at se ud efter 17. juni 2016, er i skrivende stund

ikke til at fastslå med sikkerhed. Fakta er dog, at problemstillingen omkring nævnets sanktionspraksis, som

nærværende afhandling har fremhævet, netop er et af fokuspunkterne i Erhvervsstyrelsens udkast til

lovforslag, som nu er sendt i høring hos relevante parter. Under alle omstændigheder leder nævnets

nyudråbte titel som bødemaskine tankerne i retning af politiets fotovogne, der tilsvarende massivt kritiseres

for at være de rene bødemaskiner. Mon DSB oplever et boom i antallet af rejsende, der vælger at benytte

117Erhvervsstyrelsen, 2015, 21. december
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offentlig transport, i stedet for at tage bilen? På den måde kan bilisterne da i hvert fald tage drastiske midler i

brug, udelukkende for holde sig uden for fotovognenes rækkevidde – på linje med revisorernes flugt fra

Revisornævnet.
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6. Bilag

6.1 Bilag 1 – RL § 16 – hovedbestemmelsen for det disciplinære ansvar

§ 16. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor

skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og

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

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

udførelsen af opgaverne.

Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 må alene udføres i revisionsvirksomheder, jf. dog § 10, stk. 3, § 11 og § 17.

Stk. 3. Revisor skal under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 3, udvise professionel kompetence og

fornøden omhu. Hvis revisor ikke er uafhængig ved udførelsen af opgaverne, jf. § 24, skal dette oplyses i

erklæringen.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsatte nærmere regler om etik, udførelse af revisionsopgaver

og revisors afgivelse af revisionspåtegninger, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold

til årsregnskabsloven samt ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed. Styrelsen kan

bestemme, at revisorer og revisionsvirksomheder skal benytte digital signatur eller en tilsvarende elektronisk

signatur i forbindelse med udøvelsen af opgaver, der er omfattet af § 1, stk. 2.
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6.2 Bilag 2 – Bemærkninger til de enkelte begreber i lovforslag L 120 af 27. marts 2008

Begreber tilføjet RL § 16, stk. 1 og 3 som følge af det reviderede 8. direktiv, indsat for at opfylde direktivets

krav om etiske regler. Bemærkninger i lovforslaget til de enkelte begreber:

 Ved ”integritet” forstås, at revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og

forretningsmæssige forbindelser

 Ved ”objektivitet” forstås, at revisor ikke må være forudindtaget, have interessekonflikter eller være

under utilbørlig påvirkning af andre, således at den professionelle og forretningsmæssige

dømmekraft undertrykkes

 Ved ”fortrolighed” menes, at revisor skal respektere fortroligheden omkring informationer, der er

modtaget som led i professionelle og forretningsmæssige forbindelser, og ikke må videregive

sådanne informationer til tredjemand uden behørig og særlig tilladelse hertil, medmindre der er en

juridisk eller professionel ret eller pligt hertil

 Ved ”professionel adfærd” forstås, at revisor skal overholde relevant lovgivning og anden

regulering og undgå enhver form for adfærd, der kan give standen et dårligt omdømme

 Ved ”professionel kompetence og fornøden omhu” forstås, at revisor er forpligtet til løbende at

vedligeholde sin faglige viden og færdigheder på det niveau, der er nødvendigt for at sikre, at

klienten eller arbejdsgiveren modtager en kvalificeret professionel ydelse. Ydelsen skal være baseret

på en opdateret viden om den seneste udvikling inden for god skik, lovgivning og metode. Revisor

skal ved levering af professionelle ydelser optræde omhyggeligt og i overensstemmelse med

relevante faglige og professionelle standarder

 Ved professionel kompetence og fornøden omhu for opgaver omfattet af § 1, stk. 3, forstås i

hovedtræk, at revisor vedligeholder sin faglige viden og færdigheder på det niveau, der er

nødvendigt for at sikre, at hvervgiver modtager en professionel ydelse”… ”Kravet om professionel

kompetence og fornøden omhu skal således sikre, at revisor har den fornødne faglige viden på det

område, som den enkelte erklæring vedrører.
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6.3 Bilag 3 – Lovgivningsmæssige udviklingen i den maksimale bøderamme ved nævnet118

Årstal Revisor Revisionsvirksomhed

1969-1982 5.000 kr. -

1983-1991 50.000 kr. -

1992-2002 200.000 kr. 500.000 kr.

2003- 300.000 kr. 750.000 kr.

118Langsted m.fl., 2013, s. 580-582
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6.4 Bilag 4 – Lovudkast, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer af 16. januar 1957119

119Betænkning 374, 1965, side 30-32
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6.5 Bilag 5 – Sammensætning af revisorudvalget af 23. december 1960120

Formand: Afdelingschef P. Villadsen (Næringskommissionens formand) – afgået ved døden 1962

Ny formand: Afdelingschef Knud Agbo (udnævnt 23. november 1962)

Øvrige medlemmer: Kontorchef G. Backhaus (Handelsministeriet)

Professor, dr. polit. Carl Iversen (Revisorkommissionen)

Statsautoriseret revisor A. Busch-Sørensen (Revisorkommissionen)

Statsautoriseret revisor A. Engell-Nielsen (Revisorkommissionen)

Kontorchef O. Granlund Hansen (Udpeget af Justitsministeriet)

Statsautoriseret revisor K. G. Jensen (Udpeget af FSR)

Direktør W. Reinhard (Udpeget af Industrirådet)

Generalsekretær Detlef Thomsen (Udpeget af Det Danske Advokatsamfund)

Sekretærer: Ekspeditionssekretær Jens Selmer

Ekspeditionssekretær A. Ronsted (Handelsministeriet)

120Betænkning 374, 1965, side 16
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6.6 Bilag 6 – ”Udkast til forsalg til lov om statsautoriserede revisorer” kapital III, 1963,

Næringskommissionens Revisorudvalg af 23. december 1960121

121Betænkning 374, 1965, side 20-21
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6.7 Bilag 7 – Næringskommissionens endelige lovforslag, 1965, kapitel III122

122Betænkning 374, 1965, side 12-13
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6.8 Bilag 8 – Lov nr. 468 af 17.06.2008, Revisorloven, §§ 43 – 47 vedr. Revisornævnet123

Revisornævnet

§ 43. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nedsætter et revisornævn, hvis forretningsorden udstedes af

styrelsen. Revisornævnet består af 1 formand, der skal være dommer, og mindst 12 andre medlemmer,

hvoraf 3 skal være statsautoriserede revisorer, 3 skal være registrerede revisorer, og 6 skal være

repræsentanter for regnskabsbrugerne. Repræsentanterne for regnskabsbrugerne må ikke være godkendte

revisorer eller være ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer. Ved

udvidelse af medlemskredsen skal der udnævnes forholdsmæssigt lige mange statsautoriserede revisorer og

registrerede revisorer, ligesom antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne skal opretholdes

forholdsmæssigt. Nævnets formand og medlemmer udpeges af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ligeledes

kan udpege en eller flere dommere som næstformænd. Mindst et medlem af formandskabet skal være

landsdommer. Formandskab og medlemmer udpeges for en periode af indtil 4 år.

Stk. 2. Ved Revisornævnets behandling af en sag vedrørende statsautoriserede revisorer skal foruden

formanden eller næstformanden deltage mindst 1 statsautoriseret revisor og 1 repræsentant for

regnskabsbrugerne. Ved nævnets behandling af en sag vedrørende registrerede revisorer skal foruden

formanden eller næstformanden deltage mindst 1 registreret revisor og 1 repræsentant for regnskabsbrugerne.

Deltager flere medlemmer, skal antallet af revisorer svare til antallet af repræsentanter for

regnskabsbrugerne. I sager, hvor rettighedsfrakendelse kan komme på tale, jf. § 44, stk. 2 og 4, skal foruden

formanden altid medvirke mindst 2 statsautoriserede henholdsvis registrerede revisorer og et tilsvarende

antal repræsentanter for regnskabsbrugerne.

Stk. 3. Klager over, at en revisor ved udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, har tilsidesat de pligter,

som stillingen medfører, kan indbringes for Revisornævnet. Tilsvarende gælder klager over revisorer, som er

registreret efter § 11, stk. 2, og klager over forhold nævnt i § 44, stk. 2, 2. pkt. Klager over revisors vederlag

og kollegiale sager kan ikke indbringes for Revisornævnet.

Stk. 4. Klager over revisionsvirksomheder vedrørende forhold som nævnt i § 44, stk. 4, 3. pkt., kan

indbringes for Revisornævnet.

Stk. 5. En revisionsvirksomhed kan af Revisortilsynet indbringes for Revisornævnet, hvis virksomheden

ikke har opstillet retningslinjer for uafhængighed, jf. § 24, stk. 6, ikke har et kvalitetsstyringssystem, jf. § 28,

eller der i øvrigt i forbindelse med udførelsen af kvalitetskontrol er fundet fejl eller mangler hos

virksomheden, som efter Revisortilsynets opfattelse giver anledning til, at sagen bør indbringes for nævnet.

En revisionsvirksomhed kan endvidere indbringes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis styrelsen i

forbindelse med en undersøgelse, jf. § 37, finder fejl og mangler hos virksomheden, som efter styrelsens

opfattelse giver anledning hertil.

123Lov nr. 468 af 17.06.2008, Revisorloven
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Stk. 6. Revisornævnet eller formanden kan afvise at behandle klager fra personer, der ikke har en retlig

interesse i det forhold, klagen angår, og klager, der på forhånd må skønnes grundløse. Er en klage over en

revisor eller revisionsvirksomhed indbragt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet,

Skatteministeriet, anklagemyndigheden, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede

Revisorer FRR eller Revisortilsynet, skal Revisornævnet behandle klagen. Er en klage over revisors

udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, for en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om

kommunernes styrelse, henholdsvis en region indbragt af den pågældende kommunale henholdsvis regionale

tilsynsmyndighed, skal Revisornævnet behandle klagen.

Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at klageren skal betale et gebyr til

Revisornævnet for at få behandlet en klage. Der skal ikke betales gebyr for klager, der er indbragt efter

stk. 6, 2. og 3. pkt.

§ 44. En revisor, der ved udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, tilsidesætter de pligter, som stillingen

medfører, kan af Revisornævnet tildeles en advarsel eller pålægges en bøde på ikke over 300.000 kr.

Stk. 2. Hvis en revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse i udøvelsen af sin

virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve

virksomheden på forsvarlig måde, kan Revisornævnet frakende godkendelsen for en periode på 6 måneder

og indtil 5 år eller indtil videre. Det samme gælder, hvis revisors omdømme er blevet så alvorligt

kompromitteret, at der er nærliggende fare for, at revisor ikke kan varetage opgaven som offentlighedens

tillidsrepræsentant på forsvarlig måde. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 52 at

begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Revisornævnet kan lade afhøring af parter og vidner foretage ved byretten på det sted, hvor parten

eller vidnet bor.

Stk. 4. Hvis der påhviler en revisionsvirksomhed et selvstændigt ansvar, jf. § 43, stk. 5, eller et medansvar

for tilsidesættelsen af revisors pligter, jf. stk. 1, kan revisionsvirksomheden tildeles en advarsel eller

pålægges en bøde på ikke over 750.000 kr. Hvis der påhviler revisionsvirksomheden et medansvar, kan

virksomheden alene pålægges sanktionerne, hvis virksomheden er inddraget som part i en klagesag for

Revisornævnet. Hvis en revisionsvirksomheds omdømme er blevet så alvorligt kompromitteret, at der er

nærliggende fare for, at revisionsvirksomheden ikke kan varetage opgaven på forsvarlig måde, kan

Revisornævnet frakende godkendelsen for en periode på 6 måneder og indtil 5 år eller indtil videre. En

afgørelse efter 3. pkt. skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 52 at begære domstolsprøvelse og om

fristen herfor.

Stk. 5. Formanden for Revisornævnet kan i større og komplicerede sager udvælge en sagkyndig til at

forelægge sagen og foretage afhøringer for nævnet. Er en sag indbragt af en offentlig myndighed, afholdes

udgiften til den sagkyndige af den pågældende myndighed.
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Stk. 6. Revisornævnets kendelser skal offentliggøres.

Stk. 7. Bøder pålagt i medfør af stk. 1 og 4 tillægges udpantningsret.

§ 45. Revisornævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en frakendelse foretaget efter § 44, stk. 2

eller 4. Er denne sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgning om ophævelse af frakendelsen, kan revisoren

henholdsvis revisionsvirksomheden forlange afgørelsen prøvet ved retten, hvis der er forløbet 5 år efter

frakendelsen, og mindst 2 år efter at godkendelsen senest er nægtet ved dom. § 44, stk. 2, 3. pkt., stk. 4, 4.

pkt., og § 52, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§ 46. Fristen for at indbringe en sag for Revisornævnet er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige

handling eller undladelse er ophørt.

Stk. 2. Fristen afbrydes ved indgivelse af klage til Revisornævnet.

§ 47. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at Revisornævnet også kan behandle klager over

autoriserede henholdsvis registrerede revisorer, der er beskikket henholdsvis registreret af den færøske

registreringsmyndighed.


